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Apresentação  

 

Através da assinatura do Decreto de nº 1.682, de 14 de agosto de 2013, O Governo do Estado 
indicou à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS para coordenar 
as ações do Pacto Nacional pela Gestão das Águas em Santa Catarina e, através do Contrato nº 
026/ANA/2014 – PROGESTÃO, foi celebrado a consolidação do PROGESTÃO entre as partes 
interessadas.  

O PROGESTÃO tem estimulado o Estado de Santa Catarina na execução de ações de grande 
importância para a gestão dos recursos hídricos catarinenses. O incentivo financeiro vem 
propiciando o fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, já que 
permite além das ações do próprio Órgão Gestor a interação com órgãos setoriais de apoio e 
execução do Sistema e com a Agência Nacional de Águas – ANA. 

A necessidade do cumprimento das METAS para que o Estado possa receber os recursos 
financeiros, apesar das dificuldades operacionais e técnicas para serem cumpridas, tem servido de 
estímulos para que o Estado avance, cada vez mais, na execução de outras atividades inerentes ao 
processo de planejamento e gestão das águas do Estado de Santa Catarina. 

 
 

 

  



Metas de Cooperação Federativa 

META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Anexo: planilha_progestao_adotaCNARH40_vfinal  - Planilha 01  
 
Usuários inseridos: 53 
 
Anexo: planilha_progestao_adotaCNARH40_vfinal - Planilha 02 
 
Usuários inseridos: 87 
 
Direito de Uso: 212 
Declaração de Uso Insignificante: 48 
Total: 260 
 
Direito de Uso : 90 
Declaração de Uso Insignificante: 27 
Total: 128 

  
Dificuldades enfrentadas:  
 

• Nas conversas iniciais sobre o  cumprimento desta meta representantes da ANA  passaram a 
informação que a compatibilização se daria de forma automática através de um software 
disponibilizado com a vinda de técnico para auxiliar no processo, o que não ocorreu. 

• Durante a compatibilização dos dados do cadastro houve alteração nas tabelas de carga que 
exigiram retrabalho 

• O sistema snirh cnarh40 ficou fora do ar cerca de 20 dias em novembro 
• Verificou-se  que a primeira tabela de carga disponibilizada pela ANA , após processada e aceita no 

sistema não importava  O tipo do ato e seu respectivo  número (Portaria e ano), forçando ao 
preenchimento complementar de cada declaração manualmente no sistema, ou seja novo 
retrabalho. 

• Falta de clareza para emissão dos relatórios no sistema do cnarh40. 
 
 
META 1.2 – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Anexo: O Questionário de Avaliação – Gestão das Águas Subterrâneas no Estado de Santa 
Catarina. 
 
 
META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

Anexo: Ofício GABS/DRHI nº 803/2015, de 29 de outubro de 2015 

 

 

 

 



META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 

O Estado de Santa Catarina atua na prevenção de eventos extremos, em articulação das suas Secretarias de 
Estado da Defesa Civil - SDC, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável  - SDS e pela 
Secretaria de Estado da Agricultura através da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina - EPAGRI.  
Apesar da competência formal da SDS para articular a implantação da rede de medição hidrológica dos 
principais rios e mananciais de Santa Catarina, o trabalho operacional de implantação, operação e 
manutenção da rede Estadual é  historicamente  executado pela EPAGRI; 
No entanto, por ser imprescindível para os serviços de monitoramento e emissão de alertas de desastres, a 
SDC e SDS é parceira nos projetos que envolvem a rede de monitoramento. Existe o planejamento para a 
integração, modernização, expansão e manutenção da rede observacional, relacionados a projetos como o 
programa SCRURAL – Banco Mundial que neste ano deve aplicar R$ 1.744.600,00 assim como protocolos 
em discussão com a SDC e a EPAGRI para a delimitação de competências e parcerias em prol dos serviços 
disponibilizados à população. 
Especificamente, em 2012 foi firmado ACT nº025/2015 entre a ANA e o Estado de SC através da EPAGRI 
para entre outras atividades Apoiar a Implantação do sistema de previsão de Eventos hidrológicos críticos.e 
a “Sala de Situação”. 
Assim, e como parte das metas do Progestão, encaminhamos o Manual de Operação da Sala de Situação 
Anexo 1.4A, indicando Objetivos (pág. 22); Bacias prioritárias(pág. 50); Critérios de avaliação da situação de 
rios( pág. 55/66); Principais Estações do Monitoramento Hidrometeorológico (pág. 50/66),bem como 
Produtos e ações da Sala de situação(pág 29/47 e 67/68). 
Ademais, encaminhamos em Anexo 1.4B o Relatório do Indicador Composto de Disponibilidade dos 
Dados 2015 arquivo recebido em 03/02/2016. 
  
META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 

O Estado de Santa Catarina, durante o ano de 2015, no processo de implementação da Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), adotou as seguintes ações: a capacitação de técnicos da Diretoria de 
Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS); o 
cadastramento de barragens para acumulação de água nos rios de domínio do estado; e iniciou o processo 
de elaboração de regulamentação da PNSB para as barragens localizadas em rios de domínio do estado de 
Santa Catarina. 
 
Quanto a capacitação dos técnicos da Diretoria de Recursos Hídricos da SDS, 2 (dois) técnicos foram 
capacitados no “Curso Inspeção e Segurança de Barragens”, promovido pela Agência Nacional de Águas, 
com carga horária de 48 horas, realizado no período de 06/04 de 2015 a 17/04 de 2015. Em 2016, os 
técnicos participaram da “Oficina Progestão de intercâmbio de experiências em Segurança de Barragens”. 
 
Para o cadastramento das barragens de acumulação de água, utilizou-se de técnicas de geoprocessamento 
com o cruzamento de informações referentes dos espelhos de água, das barragens e do Cadastro Estadual 
de Usuários de Recursos Hídricos. Com base neste processamento identificou-se as barragens a serem 
cadastradas e posteriormente classificadas. Assim sendo, iniciou-se o cadastro das barragens identificadas, 
em banco de dados de formato compatível com o Sistema de Segurança de Barragens, conforme 
orientações da ANA. Foram identificadas 33 barragens para um primeiro cadastramento e iniciado o 
preenchimento das informações referentes a estas barragens, sendo que em 31 de janeiro de 2016 (data 
para envio dos dados à ANA para o Relatório de Segurança de Barragens) 7 dos empreendimentos 



cadastrados possuíam todos os dados necessários para o cadastro no Sistema Nacional de Segurança de 
Barragens, enquanto as demais barragens ainda estavam com preenchimento parcial dos dados.  
 
Durante o ano de 2015, a DRHI recebeu o primeiro pedido de outorga de barragem e identificou a 
necessidade da definição de critérios e procedimentos para a emissão das outorgas de barragens. No 
mesmo sentido, para a classificação das barragens quanto ao risco, conforme estabelece a PNSB, Santa 
Catarina necessita regulamentar critérios específicos para o estado. Neste sentido, iniciou-se a discussão de 
normas estaduais para a classificação das barragens localizadas em rios de domínio do estado de Santa 
Catarina.  
 
Anexo: a planilha enviada à ANA, via sistema RM, para o Relatório de Segurança de Barragem. 
 
 
Aplicação dos Recursos do Progestão até dezembro de 2015 

Foi lançado Procedimento Licitatório através da Secretaria de Estado da Administração para a contratação 
de dez (10) técnicos Administrativos para auxiliar na gestão administrativa da Diretoria de Recursos 
Hídricos. 

Este procedimento está em fase de Homologação, em razão de burocracias no rito do processo e os 
recursos encontram-se em conta aplicados para sua devida utilização assim que o contrato for assinado, o 
que será nos próximos dias; assim será empenhado o valor global do contrato. 

Os recursos encontram-se na Agência 6036-4 – SDS Conta Progestão SC : 

Valor R$ 750.000,00 = Rendimento (posição 31/12/2015) R$ 33.048,72 = Totalizando R$ 783.048,72 

 

 

 

 


