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I. Apresentaçao 

A pailir da ccicbraçâo do contrato 116/2013, em 05 de levereiro do 2014, fbi possivel a 
transferéncia dos recursos da ANA para o IGARN, no ârnbito do Pacto Nacional pela Gestão das 
Aguas - PROGESTAO, mediante o cwnprimento das metas pactuadas no instrurnento legal citado 
anteriormente. 

Desse rnoclo, o presente relatório tern coino objetivo registrar os resultados do quarto periodo de 
ccrtificaçao do PROGESTAO, compreendendo rnetas federativas e estaduais a serern atingidas, 
mensuradas através de indicadores de desempenho das mesmas, ao longo dos 61tirnosdoze meses de 
vigéncia do Contrato. 

11. Analise Qualitativa das Metas 

11. 1 META 1.1 INI'EGRAçAO DE DADOS DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS 

Em 2016 o Estado do Rio Grande do Norte perrnaneceu optando pelo compartilharnento, através do 
Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 1-lidricos - CNARH, versâo 1 .0, disponivel na web, das 
inforniacOes referentes aos usuArios de recursos hidricos de dorninio estadual, corn a inserço dos 
usuarios corn outorgas válidas ate 31 de dezembro de 2016. As inscrcOcs no CNARH, referente as 
outorgas ernitidas ate 2015 e as ernitidas em 2016 foram feitas ate o dia 20 dejaneiro de 2017, 
confonne solicitado no Informe PROGESTAO n° 03 de 08 de marco de 2016. Em 20 de dezembro 
de 2016 fbi enviada a ANA urna planilha eletrônica para rnigraçâo de dados do CNARH 1.0 para 0 

CNARH 40. As inforrnaçOes podern ser acessadas pela ANA diretarnente no CNARH ou através 
do arquivo digital (planilha Excel), enviado a ANA em 02 de marco de 2017 (Anexol). Corn a 
adocão do CNARH como cadastro ünico de usuários de recursos hidricos, o Rio Grande do Norte, 
desde 2014, tornou obrigatOrio o cadastrarnento do usuário para que este possa proceder a 
regularização do uso nos processos de requerimenlo de outorga de direito de uso de água em corpos 
hidricos de dorninio estadual. 

11.2. META 1.2 - COMPARTIIIIAMENTO DE INFORMAçOES SOBRE AGUAS 
SUBTERRAN EAS 

Dc acordo corn o Informe PROGESTAO n°07 de 06 de junlio de 2016, para fins de certificacäo 
desta mcta deveriain ser inseridos 110 CNARH 40, ate o dia 28 de feverciro de 2017, o quantitativo 
de dados constante na tabela referido Informe. Para o Rio Grande do Norte, o nimero minirno a ser 
carregado para o sistema e de 300 poços. Entretanto em 18 dejaneiro de 2017, foi enviado por e-
mail pelo Sr. José Luiz Gornes Zoby, que e o servidor designado pela ANA para acompanharnento 
do PROGESTAO no Rio Grande do Norte, a seguinte informaçäo: "no casó do Estado do Rio 
Grande do Norte, cujos dados dos usuários regularizados forarn migrados do CNARH 1.0 para o 
CNARH 40 em janeiro de 2017, o prazo para cumpnirnento da A'Iei, 1.2 - Coniparli/haniento de 

/nforinaçoes .cobre Agua.s Suhierrdneas flea prornogado ate 31 (Ic marco (Ic 2017". 

Desde o dia 08 de marco, o IGARN deu inIcio ao carregarnento dos dados para o CNARH 40. No 
dia 21 de marco foi feito contato coni a area da ANA responsável pelo sistcmna, visto que durante o 
intervalo do dia 8 ao dia 20 de marco, o sistema apresentava a seguinte mensagern: 
AGIJARDANDO PROCESSAMENTO. A partir desse momenlo, a equipe da ANA identiflcou 
probleinas relacionados ao CPF/CNP.J do usuánio e a prOpria cquipe realizou a correçào. Apes o dia 
2 I, algumas planilhas inseridas pelo IGARN apresentaram LOG DE ERRO. Esse erro fbi comgido 

ova carga de dados foi executada. No dia 23, a equipe da ANA detectou erro nos valores de 
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vazäo mensal c fez contato por telefone corn a técnica Patricia Dainaso (do IGARN) recornendando 
que fossern feitas o máxirno de correçOes possIveis ate o dia 3 I de marco, diretarnente na interface 
do CNARH 40, visto que nào seria possIvel recarregar a planilha coin as vazOes corrigidas. No dia 
28 de marco, ao exportar urna planilha corn os dados, a equipe do IGARN percebeu a auséncia de 
dados de algumas interferéncias que já haviani sido inseridos no sislema e, imediatarnente, 
comunicou a ANA. A ANA por sua vez fez contato corn a empresa TGV Tecnologia e o Sr. Mateus 
Sobral entrou em contato corn a Patricia Darnaso. 0 Sr. Mateus Sobral refez a inserção dos dados 
no CNARH 40. Porém, após essa inserção, os dados de vazâo que haviam sido corrigidos estavam 
novamente errados e precisavarn de correção.. Neste relatOrio está anexada a planilha (Anexo 2) 
corn as infonriaçOes inseridas ate o dia 30 de marco, porém a equipe do IGARN ira inscrir os dados 
corn as vazöes corrigidas ate o dia 3 I de marco, prazo ofertado pela ANA para o cumprimento 
dssa meta. 

11.3. 1%1ETA 1.3— corNTRIBulçAo PARA DIFUSAO DO CONHECIMENTO 

As solicitaçOes feitas pela ANA, atravCs do oficio n' 94/2016/SPR-ANA encaniinhados ao IGARN 
forarn atendidas através do envio por e-mail das planilhas corn as informacOes pertinentes as 
outorgas e dados de qualidade das águas no dia 31 de outubro de 2016, conforme documentação 
anexada a este relaiOrio (Anexo 3). 

11.4. META 1.4 - PREVENçAO DE EVENTOS HIDROLOCICOS CRiTICOS 

A sala de Situação, que está instalada fisicamenie na Secretaria de Mcio Ambiente e Recursos 
Hidricos do RN (SEMARH), é responsávcl pela prevenção de eventos hidrológicos crilicos, em 
parceria corn a Defesa Civil e Empresa de Pesquisa Agropecuáia do Rio Grande do Norte 
(EMPARN). A atividade firn da Sala de Situação C acompanhar de fonna conjunta as tendCncias 
hidrolOgicas, corn análise da evoluçâo das chuvas, nIvel dos reservatOrios e das vazOes dos rios, 
gerando inforrnacOes que auxiliarn a tornada de decisOes governamentais quanto a prevenção de 
inundaçOes e mitigaçao dos efeitos da seca. 

Em 2014 foi elaborado o Manual da Sala de Situacão, que compreende as atividades a serem 
desenvolvidas visando urna rápida resposta aos eventos extremos. 

Dentre as atividades desenvolvidas cm 2016, destaca-se a manutencão das PCDs instaladas, 
conforme documento elaborado pela equipe tCcnica da SEMARH/IGARN (Anexos 4 e 5) e a 
eniissão de boletins diános que são disponihilizados as entidades estaduais responsáveis pela 
iinplemen(ação de açOes inerentes a prevençäo de eventos hidrológicos crIticos. 0 deseinpenho das 
atividades descritas coiistarn dos documentos anexados a este relatOrio. 

Para a análise do deseinpenho na transmissão e disponibilizaçäo dos dados telernétricos das 
plataformas de coleta de dados, foi utilizado o aplicativo desenvolvido pela ANA, disponivel em 
litti)://(-,estorpcd.alia.gov.br. 
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11.5. ME'l'A 1.5—A'I'UAçAO I'ARA SEGURANçA DE BARRACENS 

A seguir estäo pontuadas as açOes referentes a area de segurança de barragens, executadas pelo 
IGARN durarite o anode 2016. 

Cadastro e envio de informaçao para o Relatório de Segurança de Barragem 

0 RelatOrio de Segurança de Barragein (RSB) 2016 foi enviado em 27/03/20 17. corn 266 
barragens cadastradas. No Anexo 6 encontra-se a Planilha do RSB e no Anexo 7 o comprovante do 
forrnulário enviado. 

Classificaçäo das barragens 

Dentre as 266 barragens cadastradas 248 csto classificadas quanto ao risco e quanto ac 
dano potencial associado (DPA) 

Regulamentação da Lei 12.334/2010 

No periodo de 01 /1 0/2015 a 31/12/20160 IGARN preparou, prirneirainente, duas portarias 
para regularnentaçao da Lei 12.334/2010. A prirneira regularnentava o artigo 9 da Ici 12.334/2010 
(Anexo 8) e a segunda os artigos 8 e 10 (Anexo 9) baseadas tias ResoluçOes n° 742/2010 e n° 
9 1/2012 da ANA. As inimitas destas portarias forain revisadas pela Assessoria Juridica do IGARN 
c aprovadas para puhlicaçao con forme parecer no Anexo 10. 

No entanto, logo apOs o parecer da AJU, a ANA enviou minuta da sua rcsoluçao n° 236, quc 
unifica as suas duas resoluçOes anteriores e regulamenta os artigos 11 e 12 da Lei 12.334/2010. 0 
IGARN então decidiu seguir a alteraçao feita pela ANA e foi elaborada urna nova portaria a qual 
regularnenta todos os cinco artigos da Lei 12.334/2010, os artigos 8, 9, 10, Ii e 12. Arninuta desta 
portaria está apresentada no Anexo II e representa a versâo final da regu1arnentaço da Lei 
12.334/20 10 no RN, faltando apenas urna revisâo final e ser a.nalisada pela AJU para publicaço no 
inicio de 2017. 

Elaboraçao de docurnentos para o site do IGARN para serem preenchidos pelos 
empreendedores, de acordo corn a Lei 12.334/2010 e as Portarias do IGARN corn 
relaçäo a seguranca de barragens 

Os inodelos encontrarn-se cm anexo: 

Anexo VII - Cadastro Técnico da Barragem (CTB) 

Anexo VIII - Declaraçäo do Estado de Conservaçao e Segurança de Barragem (DSB) 

Anexo IX - Extrato da Inspeçao de Seguranca Regular (ISR) 

5. 	Vistorias de barragens 

Forarn realizadas vistorias in loco em sele barragens, corn a elaboraçao dos reatórios pela 
equipe do IGARN. Estas vistorias forarn solicitadas em alguns casos pelas prefeituras Inunicipais e 
outras pelo Minislério lNiblico. De acordo corn as visitas realizadas estas barragens necessitavarn de 
intervençOes cm suas estruturas no que se refere a seguraiiça da barragem e nenhuma delas 
prcsentou risco corn rclaçäo a sua estrutura flsica. 
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111. Alcance das Metas Estaduais 

As metas estaduais serão descritas no Forrnulário de Autoavaliaçao do PROGESTAO - Metas de 
gerenciamento de recursos hidricos em ârnbito estadual, para envio a ANA no mês de abril. 0 
formulário foi preenchido conforme as orientaçOes contidas no modelo enviado pela ANA e 
submetido a aprovacao pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, durante a 37' reunião 
ordinária, em 28 de marco de 2017. 
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