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Ao Senhor Coordenador

Assunto:  PROGESTÃO  –  Programa  de Consolidação  do Pacto Nacional  pela Gestão  das Águas – 
Certificação  do cumprimento  da Meta Federativa  1.2- Compartilhamento  de informações  sobre águas 
subterrâneas

Referência: 00000.018060/2015-73 (VIA 001) 

1. A presente Nota Técnica trata da verificação ao atendimento da Meta 1.2: 
Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas do Progestão, referente ao exercício de 
2014. Fazem parte desta avaliação os estados que estão no 3º Período de certificação, no caso, 
Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Piauí, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraná e Paraíba; e os estados 
no 2º Período de certificação, no caso, Acre, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Tocantins.

2. A Meta 1.2 foi definida como o compartilhamento, por meio do Sistema de Águas 
Subterrâneas - SAS, no âmbito do SNIRH, das informações sobre autorização de perfuração de poços e 
sobre emissões de outorgas de águas subterrâneas pelo estado. O Sistema de Águas Subterrâneas – 
SAS consiste em um banco de dados sobre autorização de perfuração de poços e outorga de águas 
subterrâneas integrado a um módulo de Inteligência Hídrica com ferramentas que auxiliarão os gestores 
de águas subterrâneas na tomada de decisão. O SAS ainda se encontra em desenvolvimento no âmbito 
da Agência Nacional de Águas e, até a presente data, não foi disponibilizado aos gestores estaduais. 
Recentemente, a Superintendência de Tecnologia da Informação- STI apresentou à Superintendência de 
Programas e Projetos - SIP uma proposta de reformulação do módulo de banco de dados do SAS, em 
que seus campos de informação seriam agregados ao CNARH 40. Tal proposta, aceita no âmbito da SIP 
e COSUB, ainda está pendente de aprovação pela diretoria da ANA.

3. Tendo em vista o atraso na finalização da interface do SAS, estabeleceu-se para fins de 
certificação da Meta 1.2 o preenchimento de um questionário sobre a gestão das águas subterrâneas nos 
estados. O questionário contém questões sobre a visão institucional, o quadro de pessoal, a visão geral 
sobre os aquíferos, o licenciamento de poços, os usos insignificantes, os processos de outorga e a forma 
de armazenamento das informações no órgão gestor estadual. 

4. O critério para avaliação da meta foi o envio do questionário devidamente preenchido no 
prazo estabelecido pela Superintendência de Apoio ao SINGREH – SAS, ou seja, até a data de 31 de 
março de 2015.

5. Todos os estados que aderiram ao Programa Progestão com metas para o exercício de 
2014 enviaram o questionário devidamente preenchido no prazo, sendo eles: Acre,  Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e 
Tocantins.

6. O percentual de questões respondidas satisfatoriamente variou de 87 a 100%. Não foram 
penalizadas as respostas com lacunas de informação, desde que justificadas.

7. Diante do recebimento das informações solicitadas no questionário, dentro do prazo 
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estipulado e no padrão requerido, certificamos que os estados que adotaram 2014 como 
3º e 2º Períodos de certificação cumpriram a meta 1.2.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
Letícia Lemos de Moraes Márcia Tereza Pantoja Gaspar

Especialista em Recursos Hídricos Especialista em Recursos Hídricos


