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Apresentação  

 

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTAO, 

desenvolvido pela ANA e regulamentado pela Resolução n° 379/2013, tem por objetivo promover a 

efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de regulação dos seus usos, bem como 

fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas, integrado, descentralizado e participativo.  

O Programa aporta anualmente recursos orçamentários, no modelo de transferência, pelo 

alcance de metas acordadas entre a ANA e as entidades estaduais, sendo interveniente o Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERH).  

O Estado de Roraima aderiu ao PROGESTAO por meio do Decreto Estadual n° 16.699/2014, 

sendo a Fundacao Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hidricos – FEMARH, o órgão executor 

do referido Programa. 

Na estrutura da FEMARH a Diretoria de Recursos Hidricos coordena a execução das acoes 

técnicas do Programa, contando com o auxilio dos demais setores, de acordo com a demanda, sob a 

gestão da Presidencia do órgão. 

O Contrato Progestão nº 079/ANA/2014 estabeleceu o quadro de metas a ser cumprido pelo 

Estado de Roraima em 5 (cinco) períodos, iniciando em 2014 e encerrando em 2018, com certificação 

em 2019, com possibilidade de ajustes e definição de novas metas. 

As metas dividem-se em dois grupos: 

Metas de cooperação federativa, definidas pela ANA com base em normativos legais ou de 

compartilhamento de informações, comuns a todas as unidades da federação; e 

 

Metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual, selecionadas pelos órgãos 

gestores e aprovadas pelos respectivos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, a partir da 

tipologia de gestão escolhida. 

 

O presente relatório refere-se ao 4º período de certificação (ano/calendário 2017), onde foram 

cumpridas as seguintes metas de cooperação federativa: 

a) Meta 1.1 – Integração dos Dados de Usuários de Recursos Hídricos 

b) Meta 1.2 – Compartilhamento de Informações sobre Águas Subterrâneas 

c) Meta 1.3 – Contribuição para Difusão do Conhecimento 

d) Meta 1.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos 

e) Meta 1.5 – Atuação para Segurança de Barragens 



 
 

Por fim, registre-se que no período houve mudança na gestão superior da FEMARH,  a partir 

de setembro de 2017. 

 

Metas de Cooperação Federativa 

 

META 1.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

A Divisão de Outorga (D.O.), ligada à Diretoria de Recursos Hídricos, é a responsável pela 

disponibilização de dados e informações relacionados aos usuários dos recursos hídricos do Estado, 

regularizados e cadastrados no CNARH40.  

O Estado aderiu ao PROGESTAO disponibilizando as informações referentes aos usuários 

regularizados, através do sistema CNARH40.  

De acordo com o Informe do PROGESTAO nº Informe Progestão nº 03 encaminhado em 

março de 2017, a meta consiste no compartilhamento de informações referentes aos usuários de 

recursos hídricos de domínio estadual, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SNIRH).  

Para a comprovação desta meta, estão apresentados neste relatório os seguintes itens:  

A Lista 1 dos usuários inseridos no CNARH que foram regularizados pelo estado até 2016; 

A Lista 2 dos usuários inseridos no CNARH que foram regularizados pelo estado em 2017; 

O quantitativo dos usuários regularizados pelo estado até 2016;  

O quantitativo dos usuários regularizados pelo estado em 2017. 

Foram regularizados até ano 2016: 2.168 usuarios que detem portarias e cadastros de uso 

insignificantes. Durante o ano 2017 foram regularizados 435. 

 

Quadro 1. Demonstrativo de processos que deram entrada, até o dia 31/12/2016, na Divisão 

de Outorga – FEMARH  

Quantitativo de usuários Nº Total 

Regularizados até 31/12/2016 2.168 

Regularizados entre 01/01/2017 e 

31/12/2017 

435 

Durante a visita dos técnicos Raquel Scalia Alves Ferreira e Mauricio Pontes da Agencia Nacional de 

Aguas, sugeriram algumas mudanças para maior controle com números de cadastro justificando uma 

numeração nova a partir do segundo semestre. 

Obs.: segue em anexo Listas de usuários regularizados pelo estado 

  



 
 

META 1.2 – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A meta de compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas consiste no envio das 

informações sobre a emissão de autorizações administrativas para o uso de águas subterrâneas, em 

suas diversas modalidades, como outorga, uso insignificante, licenciamento, cadastro de poços, entre 

outras. 

No caso do Estado de Roraima o compartilhamento ocorreu pela própria interface CNARH40, 

conforme arquivo anexo. 

 

META 1.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

A diretoria de Recursos Hídricos, por meio de sua Divisão de Outorgas, é responsável pela 

disponibilização de dados e informações sobre a situação da gestão das águas do Estado, a fim de 

subsidiar o relatório “Conjuntura de Recursos Hídricos”, publicado anualmente pela ANA. 

De acordo com o Informe PROGESTÃO nº 03, de 03 de março de 2017, a meta consiste no 

envio de dados e informações à ANA, relacionadas à situação dos recursos hídricos do Estado, 

sistematizadas e em formato definido, até 31 de outubro de 2017. 

Foram enviados os relatórios pelo e-protocolo da ANA conforme figuras abaixo: 

 
e-Protocolo: 007861/2017 

Data da 

Solicitação: 

16/11/2017 

16:04:34 

Tipo de 

documento: 

RELATÓRIO 

(RECEBIMENTO) 

Arquivo 

enviado: 
conjutura.zip 

Situação Protocolado 

Documento 

Protocolado: 
00000.075762/2017 

Data da 

Protocolização: 
16/11/2017 

http://eprotocolo.ana.gov.br/Sistema/ler.aspx?id_solicitacao=7861&file=%7b06ADDE45-FE9C-4AD3-9253-BBF80A722DF8%7d&tp=1


 
 

 

e-Protocolo: 007878/2017 

Data da 

Solicitação: 

17/11/2017 

14:59:20 

Tipo de 

documento: 

OFICIO 

(RECEBIMENTO) 

Arquivo 

enviado: 
conjutura.zip 

Situação Protocolado 

Documento 

Protocolado: 
00000.075985/2017 

Data da 

Protocolização: 
17/11/2017 

http://eprotocolo.ana.gov.br/Sistema/ler.aspx?id_solicitacao=7878&file=%7bD3A91E46-2223-4CEA-AA05-C1A28CC22769%7d&tp=1


 
 

 

 

META 1.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 

A diretoria de Recursos Hídricos, por meio de sua Divisão de Outorgas, Planejamento Hídrico 

e Comitês de Bacias é responsável pela disponibilização de dados e informações sobre a situação da 

gestão das águas, qualidade e monitoramento das barragens do Estado. 

A prevenção de eventos hidrológicos críticos no Estado de Roraima é realizada pela Sala de 

Situação, que opera com o monitoramento constante da equipe de campo que faz parte da DPH. Neste 

sistema, é possível acompanhar a transmissão dos dados, feita através da coleta de dados das PCDs, 

e também realizar as devidas manutenções corretivas, quando necessárias. 

Segue abaixo modelo de Boletim hidroclimático disponível no site 

http://www.femarh.rr.gov.br/paginas/boletim_hidroclimatico.php, no qual o mesmo foi 

disponibilizado durante 314 (trezentos e quatorze) dias do ano de 2017, para os órgãos: Corpo de 

Bombeiros Militar de Roraima - CBMRR, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, Embrapa, Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - SESAU, 

Companhia Independente de Policiamento Ambiental – CIPA, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Base Aérea de Boa Vista – BABV, 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Secretária do Índio do 

Estado de Roraima - SEI, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Instituto de 

Terras e Colonização de Roraima – ITERAIMA e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. No 

boletim hidroclimático é informado, a partir do uso de linguagem simples, o comportamento climático 

http://www.femarh.rr.gov.br/paginas/boletim_hidroclimatico.php


 
 

dos dias anteriores; previsão do tempo para os próximos dias; previsão climática para o próximo mês 

e para o próximo trimestre; análise do comportamento dos rios, e; o número de focos de queimadas 

diário. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Além da disponibilização no site, foi criado um aplicativo para celular de acesso ao boletim conforme 

imagem abaixo: 

        

 

 

 

 O Estado de Roraima está com um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados 

Telemétricos (ITD) maior ou igual a 90% resultado do trabalho intenso da diretoria em manter a 

transmissão, É importante frisar que após a grande enchente de 2011, foi definido que a FEMARH 

sediaria uma Sala de Situação, sendo a mesma inaugurada em 2012 que através desta sala é que 

matemos o monitoramento constante das plataformas.  

No exercício de 2017, realizamos mais de 75 manutenções nas plataformas de coleta de dados 

entre as ações foram troca de sensor de datalogger, limpeza, mudança dos cercados de madeira por 

metálicos, é importante frisar que as manutenções quase sempre são em parceria com a CPRM, como 

mostra figuras abaixo. 

No programa QUALIÁGUA estivemos mais de 50 vezes nos pontos de coletas, onde podemos 

totalizar o equivalente a 150 coletas realizadas pelos técnicos com sonda EXO Multiparamétrica de 

qualidade de água. 

 



 
 

 

 

     

 

                                                                                         

 

      

 

                                                                            

 

        

 

 

Foto: troca do cercado do município de Pacaraima  Foto: Manutençao do sensor de pressão de PCD ponte 

do Tacutu  

Foto: QUALIÁGUA sendo realizado no rio 

Uraricoera/ estação Mocidade.  
Foto: troca do sensor de pressão da plataforma de ponte do 

Tacutu  

Foto: QUALIÁGUA sendo realizado na divisa dos 

municípios de Alto Alegre/Mucajaí . 

Foto: QUALIÁGUA sendo realizado baixo rio 

branco  



 
 

 

No decorrer de janeiro a dezembro do ano de 2017, foram realizadas ações de monitoramento, 

qualidade de água entre outras ações, como a criação de aplicativo de monitoramentos instantâneo 

dos níveis dos rios e pluviométrico e treinamentos ministrados pela ANA (Agência nacional das águas 

.     

                                             

Medição de vazão/ M9 do QUALIÁGUA                                                          Treinamento ministrado pela USGS/QUALIÁGUA                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         A tabela do índice de transmissão das PCDs está disponível no link: 

gestorpcd.ana.gov.br/gerarRelatorio.aspx, mostrando que atingimos mais de 90% do índice de 

transmissão do gestor PCD. 
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META 1.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 

A Diretoria de Recursos Hídricos, por meio da Divisão de Prevenção e Monitoramento 

Ambiental , realizou durante o ano de 2017 ações voltadas à Segurança de Barragens como objetivo 

de atuar na implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme define a Lei 

nº 12.334/2010 e atender às metas federativas do PROGESTAO. 

No ano de 2017, a meta 1.5 contemplou a atualização e complementação do Cadastro em 

formato compatível com o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, utilizando anexos da 

Instrução Normativa nº03/2017. 

O levantamento de informações a respeito dos barramentos do Estado foi realizado utilizando 

dados de espelhos d’agua enviados pela ANA e buscas através do software ArqGis. A triagem 

permitiu a identificação de 16 barramentos.  

A classificação das barragens foi realizada com base no disposto na Instrução Normativa nº 

03 de 20 de dezembro de 2017 publicada em 16 de janeiro de 2018, como mostra na figura abaixo ou 

no link, http://imprensaoficial.hospedagemdesites.ws/diarios/doe-20180116 . pdf, que regulamenta a Lei nº 

12.334/2010.  

Foi realizado cadastro, classificação de dano potencial associado e risco dos barramentos 

conforme anexos da Instrução Normativa nº03/2017. O link de acesso ao cadastro de barragens está 

disponível em: http://www.femarh.rr.gov.br/paginas/barragens.php  

Salienta-se que a campanha realizada e o contato com os empreendedores expos uma situação 

singular do Estado em relação aos barramentos, visto todos os barramentos foram construídos 

anteriormente a Legislação Federal e até mesmo a instituição formal do órgão responsável pelo seu 

cadastro, regularização e fiscalização. Os barramentos possuem características similares de 

construção e porte com algumas exceções. Está em fase de elaboração um instrumento para 

regularização dos barramentos já existentes que não possuem licença/outorga. O Estado não possui 

barragens de contenção de rejeitos até o presente momento. As barragens não foram inseridas no 

sistema nacional de barragens devido a grande maioria terem sido construídas anteriormente aos 

instrumentos legais de regularização, estando em fase de elaboração instrumento legal para 

regularização das mesmas. 

 

http://imprensaoficial.hospedagemdesites.ws/diarios/doe-20180116%20.%20pdf
http://www.femarh.rr.gov.br/paginas/barragens.php


 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Aplicação dos Recursos do Progestão até dezembro de 2017 

Na Tabela abaixo segue os dados referentes a aplicação dos recursos financeiros repassados 

ao Estado no de 2017. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
PROGESTÃO 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Diárias - 92.288,00 186.494,00 229.157,00 507.939,00 

Passagens - 38.880,51 56.533,09 60.012,69 155.426,29 

Material de consumo - - 72.052,77 25.483,60 97.536,37 

Aquisição de equipamentos e material 
permanente 

- - - 76.975,00 76.975,00 

Contratação de pessoal - - - -  

Contratação de estudos e projetos - - - -  

Contratação de planos e estudos de 
bacias hidrográficas 

- - - -  

Manutenção das estações da rede 
hidrometeorológica 

- - - 3.970,00 3.970,00 

Despesas realizadas com comitês e 
CERH 

- - - 113.964,88 113.964,88 

Ações de capacitação e treinamento - - -   

Serviços de informática - - - 246.139,45 246.139,45 

Realização de eventos - - - 99.521,50 99.521,50 

Outras despesas - 11.772,50 12.400,00 112.609,00 136.781,50 

TOTAL DAS DESPESAS - 142.941,01 327.479,86 967.833,12 1.438.253,99 

Parcela Progestão transferida no ano - 750.000,00 648.750,00 663.150,00 2.061.900,00 

Rendimentos obtidos ao final de cada 
ano 

- 61.932,05 76.121,58 
56.920,72 

194.974,35 

SALDO PROGESTÃO - 668.991,04 397.391,72 818.620,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 

Anexos encaminhados em arquivos separados 

 


