
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Recursos Hídricos

O cio SEI-GDF Nº 10/2018 - ADASA/SRH Brasília-DF, 09 de julho de 2018

Assunto: Contestação às Notas Técnicas nº 19/2018/SPR e nº 7/2018/COARET/SOE

Senhor Superintendente,

        Apresentamos  o  recurso  em  relação  à  avaliação  do  cumprimento  das  metas  1.3  e  1.4  do
Progestão para que a mesma seja reconsiderada.

2.         Em relação à Meta 1.3 – Contribuição para Difusão do Conhecimento, a Nota Técnica nº
19/2018/SPR, a qual analisou e certificou parte do seu cumprimento referente ao “compartilhamento no
âmbito do SINGREH das informações sobre a situação da gestão de águas que subsidiam a elaboração
do Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil”, a ADASA vem apresentar uma contestação
da referida avaliação.

2.1 O critério de avaliação dessa meta do PROGESTÃO, conforme previsto em contrato,
consiste no envio por parte do Distrito Federal das informações solicitadas no prazo estabelecido e
conforme o formato definido pela ANA.

2.2  A  ADASA  enviou  no  dia  23  de  outubro  de 2017,  dentro  do  prazo,  a  Tabela  1.
Estações de monitoramento de qualidade da água e a Tabela 2. Coletas de parâmetros de qualidade
da água. No entanto, segundo a ANA, a nota máxima dessa meta não foi a ngida porque não houve
atendimento, apenas, do formato da Tabela 2. Coletas de parâmetros de qualidade da água.

2.3 A ADASA esclarece que os seus dados foram enviados de acordo com o formato
estabelecido pelo anexo do Oİcio nº 46/2017/SPR-ANA, de 6 de setembro de 2017. No e-mail de
envio  dos  arquivos,  anexo  I,  a  ADASA  se  colocou  à  disposição  para  a  solução  de  quaisquer
inconsistências  e  nenhum  pedido  de  ajuste  foi  solicitado  pela  ANA.  Dessa  forma,  solicitamos  a
reavaliação da nota estabelecida para esse quesito, visto que, não iden ficamos a divergência entre o
formato solicitado e o enviado. Além disso, destaca-se que qualquer equívoco quanto à interpretação
de formato que porventura tenha ocorrido, não compromete a qualidade e a confiabilidade dos dados
enviados.

2.4 No mesmo sen do, Companhia  de Saneamento Ambiental  do Distrito Federal  –
Caesb informou à ADASA que respondeu ao anexo do O cio nº 45/2017/SPR-ANA, dentro de um novo
prazo concedido pela ANA (conforme registro de correspondências). A concessionária informou que a
primeira  versão  do  documento  enviado  (por  e-mail)  atendia  os  moldes  dos  dados  enviados,
anualmente, para a elaboração do Relatório de Conjuntura. No entanto, a ANA solicitou a correção do
primeiro  arquivo  enviado  para  os  moldes  do  Oİcio  nº  45/2017/SPR-ANA.  A  Caesb  atendeu  à
solicitação, enviando as planilhas no formato solicitado, em 29/11/2018. Dessa forma, solicitamos a
reavaliação da nota estabelecida para a Caesb, visto que houve atendimento do prazo e do formato
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exigido, já que todos os ajustes foram realizados por meio de correspondência eletrônica entre as
partes.  Além  do  mais,  a  Companhia  também  reforça  que  qualquer  desvio  quanto  ao  padrão  de
avaliação adotado pela ANA não compromete a qualidade e a confiabilidade dos dados enviados.

3.         Quanto ao envio de dados de outorga referente a meta 1.3, a ADASA não obteve nota máxima
somente referente ao campo denominado “nome de rio”. Observando a planilha encaminha à ANA,
verifica-se que foram encaminhados 135 registros, sendo 134 de captações subterrâneas e 01 de captação
superficial, sendo que no dado de captação superficial consta o nome do rio e nos dados de captação
subterrânea não consta o nome do rio por se tratar de uma captação subterrânea, não cabendo a inclusão
de dados nesse campo, portanto pedimos deferimento no recurso no que tange esse campo e que seja
computado a nota máxima nesse quesito.

4.         Outra questão que merece atenção refere-se a nota zero concedida à ADASA no que tange à
entrega dos dados dentro do prazo, porém, como podemos comprovar por meio do ofício encaminhado à
ADASA e por e-mails trocados entre as duas instituições, o prazo máximo de envios dos dados foi dia
15/11/2017 e os dados foram encaminhados à ANA no dia 13/11/2017, conforme e-mail, anexo II.
Portanto pedimos deferimento no recurso no que tange quesito e que seja computada nota máxima.

5.         Em relação à Meta 1.4 – Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos, a Nota Técnica nº 7/2018
/COARET/SOE, a qual analisou e certificou parte do seu cumprimento referente à “ Produção de boletins
diários, a partir do terceiro período de certificação (períodos 3 a 5), em pelo menos 90% dos dias úteis,
disponibilizados para os órgãos competentes do estado, bem como para a ANA, CENAS, e CEMADEN,
contendo informações claras e suficientes pra a tomada de decisão, inclusive sobre envio e evolução de
eventuais eventos críticos”, a ADASA a seguinte contestação.

7.         Informa-se que, no segundo semestre de 2017, a ADASA inaugurou o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos DF (http://gis.adasa.df.gov.br/portal/home/index.html), o qual disponibiliza os
dados atualizados, diariamente, acerca dos níveis dos reservatórios e de chuva acumulada nas barragens.

8.         Além dos dados de chuva e de nível, o sistema apresenta as seguintes informações dos principais
reservatórios do DF:

- análise comparativa entre as curvas de volume útil observado e de referência;

- histórico diário do volume útil dos reservatórios;

- análise comparativa de valores de volume útil registrados anualmente (série histórica);

- comparativo entre o volume útil máximo e mínimo registrados anualmente (série histórica);

- incidência de chuva por ano;

- análise comparativa de valores mensais de chuva;

- histórico de chuva acumulada diária; e

- incidência de chuva dos últimos 30 dias no reservatório.

9.         Além desses dados, o SIRH-DF também disponibiliza o relatório sobre o consumo de água
tratada, e possibilita o download de dados da série histórica de 30 anos do nível médio diário,
porcentagem de volume útil e chuva acumulada diária nos reservatórios.

10.       Devido à quantidade, qualidade, frequência de atualização e detalhamento dos dados
disponibilizados pelo SIRH-DF, a ADASA alcançou a nota máxima no Ranking de Transparência
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Ambiental lançado pelo Ministério público Federal (MPF).

11.       Também é necessário considerar que os dados de nível dos reservatórios atualizados diariamente
são divulgados pelos principais veículos de comunicação todos os dias em telejornais e jornais do
DF.

12.       Após a inauguração do SIRH-DF, o sistema foi amplamente divulgado, não apenas para as
instituições diretamente envolvidas com a gestão dos recursos hídricos, mas também para toda a
população do DF que pode acompanhar a evolução diária da situação dos principais mananciais de
abastecimento distrital.

13.       Nesse sentido, no entendimento da ADASA, a meta 1.4 foi plenamente atendida, e de forma
exitosa, uma vez que a plataforma do Sistema de Recursos Hídricos do Distrito Federal produz boletins
diários que oferecem não apenas os principais dados acerca da situação dos mananciais do DF, mas
também informações detalhadas, geradas pelas estações da Rede de Monitoramento dos Recursos
Hídricos do DF.

14.       Tendo em vista os esclarecimentos acima, solicitamos a reavaliação do cumprimento das metas 1.3
e 1.4 do PROGESTÃO.

Atenciosamente,

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA

Superintendente de Recursos Hídricos Substituto

A/C

HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SAS)

Agência Nacional de Águas – ANA

Setor Policial Área 5 Quadra 3 Bloco L sala 100

CEP 70.610-200 - Brasília - DF 

ANEXO I

De: Laura Tillmann Viana [mailto:Laura.Viana@ana.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2017 11:02
Para: Juliana Pinheiro Gomes <juliana.gomes@adasa.df.gov.br>
Cc: Érica Yoshida de Freitas <erica.freitas@adasa.df.gov.br>; Welber Ferreira Alves
<welber.alves@adasa.df.gov.br>; Hudson Rocha de Oliveira <hudson.oliveira@adasa.df.gov.br>; Rafael
Machado Mello <rafael.mello@adasa.df.gov.br>
Assunto: RES: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF
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Recebido, obrigada pelo envio!

Att.

Laura Tillmann Viana

Especialista em Recursos Hídricos

Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR/ANA

(61) 2109-5191

De: Juliana Pinheiro Gomes [mailto:juliana.gomes@adasa.df.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de outubro de 2017 09:17
Para: Laura Tillmann Viana <Laura.Viana@ana.gov.br>
Cc: Érica Yoshida de Freitas <erica.freitas@adasa.df.gov.br>; Welber Ferreira Alves
<welber.alves@adasa.df.gov.br>; Hudson Rocha de Oliveira <hudson.oliveira@adasa.df.gov.br>;
RAFAEL MACHADO MELLO <rafael.mello@adasa.df.gov.br>
Assunto: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF

Laura,

Bom dia!

Seguem os dados de Qualidade das Águas das estações de monitoramento da Adasa, relativo ao ano de
2016, em atendimento à meta 1.3 do PROGESTÃO.

Quaisquer inconsistências, estou à disposição.

Juliana Pinheiro

Reguladora de Serviços Públicos

De: Érica Yoshida de Freitas
Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 12:29
Para: Cristiane Martins de Sousa Nava Castro <cristiane.castro@adasa.df.gov.br>; Magda Carvalho de
Oliveira <magda.oliveira@adasa.df.gov.br>; Saulo Gregory Luzzi <saulo.luzzi@adasa.df.gov.br>;
Welber Ferreira Alves <welber.alves@adasa.df.gov.br>; Juliana Pinheiro Gomes
<juliana.gomes@adasa.df.gov.br>; Vitor Rodrigues Lima dos Santos <vitor.santos@adasa.df.gov.br>;
Kleber Quintão de Oliveira <kleber.oliveira@adasa.df.gov.br>
Cc: Hudson Rocha de Oliveira <hudson.oliveira@adasa.df.gov.br>; Rafael Machado Mello
<rafael.mello@adasa.df.gov.br>
Assunto: Enc: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF
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Pessoal,

chegou o momento do cumprimento da Meta 1.3 do PROGESTÃO, da mesma forma que foi feito ano
passado.  A ANA nos enviou o email abaixo com dois Ofícios em anexo, o de número 46 é específico
para a ADASA.

Precisamos enviar três tipos de informações:

1) Outorga de uso dos recursos hídricos - COUT

2) Qualidade das águas - COIH; 

3) Planos de Recursos Hídricos - CORH.

Vocês podem enviar as informações via email diretamente para a Laura Viana. Só peço que me copiem
para que eu possa inserir as respostas de todos no processo.

Caso queriam aproveitar ou ver a documentação enviada ano passado podem acessar a pasta da CORH
pelo caminho:

P:\SRH\COORD-REGULAÇÃO\PROGESTÃO\Cumprimento de Metas\Federativas\Meta 1.3

O prazo final para envio é o dia 31/10. No entanto, o ideal é mandarmos antes para consertarmos
inconsistências e realizar complementações, caso a ANA solicite.

Atenciosamente,

Érica Yoshida de Freitas

Reguladora de Serviços Públicos

Coordenação de Regulação - CORH

Superintendência de Recursos Hídricos – SRH/ADASA

(61) 3961 5058

De: Laura Tillmann Viana <Laura.Viana@ana.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de setembro de 2017 17:11
Para: Érica Yoshida de Freitas
Cc: Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira; Marcela Ayub Brasil; Marcus André Fuckner
Assunto: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF
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Prezado (a),

O(s) Ofício(s) anexo(s) foi(ram) enviado(s) ao dirigente do(s) órgão(s) gestor(es) estadual(is) de recursos
hídricos que comumente nos subsidiam com informações sobre qualidade da água, outorgas de uso dos
recursos hídricos e/ou planos de recursos hídricos para a elaboração dos relatórios Conjuntura dos
Recursos Hídricos no Brasil.

Nesta oportunidade, solicitamos aos Estados dados para subsidiar a elaboração do relatório Conjuntura
dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018.

Acreditamos que o envio por email aos pontos focais do PROGESTÃO, em paralelo ao envio via correios
ao dirigentes, poderá otimizar o tempo de resposta, uma vez que os técnicos responsáveis pela preparação
do conteúdo a ser enviado na maioria das vezes permanecem os mesmos. Assim evita-se o período que se
perde com a tramitação e/ou com o risco de extravio do documento.

Solicitamos a vocês a ciência e o acompanhamento da tramitação do(s) documento(s).

Ressaltamos que o envio das informações solicitadas compõe cumprimento da meta I.3 – Contribuição
para Difusão do Conhecimento, do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
– PROGESTÃO.

Agradecemos desde já a colaboração.

Estamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Att.

Laura Tillmann Viana

Especialista em Recursos Hídricos

Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR/ANA

(61) 2109-5191
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ANEXO II

De: Érica Yoshida de Freitas
Enviada em: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 16:05
Para: Laura Tillmann Viana <Laura.Viana@ana.gov.br>
Cc: Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira <alexlima@ana.gov.br>; Marcela Ayub Brasil
<marcela.brasil@ana.gov.br>; Marcus André Fuckner <marcus.fuckner@ana.gov.br>; Cristiane Martins
de Sousa Nava Castro <cristiane.castro@adasa.df.gov.br>; Saulo Gregory Luzzi
<saulo.luzzi@adasa.df.gov.br>; Magda Carvalho de Oliveira <magda.oliveira@adasa.df.gov.br>; Rafael
Machado Mello <rafael.mello@adasa.df.gov.br>; Hudson Rocha de Oliveira
<hudson.oliveira@adasa.df.gov.br>
Assunto: Re: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF

Prezada Laura,

Encaminhamos, em anexo, os dados de outorga de uso dos recursos hídricos para o Relatório Conjuntura
dos Recursos Hídricos no Brasil - Informe 2018, conforme solicitado por meio do Ofício nº 46/2017/SPR-
ANA (Documento no 00000.058458/2017-12), de 6 de setembro de 2017. 

Atenciosamente,

Érica Yoshida de Freitas

Reguladora de Serviços Públicos

Coordenação de Regulação - CORH

Superintendência de Recursos Hídricos – SRH/ADASA

(61) 3961 5058

De: Laura Tillmann Viana [mailto:Laura.Viana@ana.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 10:35
Para: Érica Yoshida de Freitas <erica.freitas@adasa.df.gov.br>
Cc: Cristiane Martins de Sousa Nava Castro <cristiane.castro@adasa.df.gov.br>; Saulo Gregory Luzzi
<saulo.luzzi@adasa.df.gov.br>; Magda Carvalho de Oliveira <magda.oliveira@adasa.df.gov.br>
Assunto: RES: Dados da Outorga para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF

Bom dia Érica,

O prazo final para entrega é dia 15 de novembro, conforme Ofício.

Portanto, não há problemas, aguardamos até esta data.

Boa sorte com a consistência dos dados.
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Att.

Laura Tillmann Viana

Especialista em Recursos Hídricos

Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR/ANA

(61) 2109-5191

De: Érica Yoshida de Freitas [mailto:erica.freitas@adasa.df.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de outubro de 2017 20:56
Para: Laura Tillmann Viana <Laura.Viana@ana.gov.br>
Cc: Cristiane Martins de Sousa Nava Castro <cristiane.castro@adasa.df.gov.br>; Saulo Gregory Luzzi
<saulo.luzzi@adasa.df.gov.br>; Magda Carvalho de Oliveira <magda.oliveira@adasa.df.gov.br>
Assunto: Dados da Outorga para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF

Prezada Laura,

A ADASA está se empenhando ao máximo para o cumprimento da Meta 1.3 do PROGESTÃO em 2017.
Os dados sobre qualidade de água e planos de recursos hídricos já foram enviados. No entanto, a equipe
da Outorga está enfrentando problemas com a montagem da planilha e até o momento ela está com alguns
dados incompletos e decidimos não enviá-la dessa forma hoje. 

Sendo, gostaríamos de solicitar que o prazo seja estendido em um dia, para a finalização da composição
da planilha. Acreditamos que esta prorrogação não prejudicará o andamento dos trabalhos de elaboração
do Relatório de Conjuntura. 

Atenciosamente,

Érica Yoshida de Freitas

Reguladora de Serviços Públicos

Coordenação de Regulação - CORH

Superintendência de Recursos Hídricos – SRH/ADASA

(61) 3961 5058

De: Laura Tillmann Viana <Laura.Viana@ana.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de setembro de 2017 17:11
Para: Érica Yoshida de Freitas
Cc: Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira; Marcela Ayub Brasil; Marcus André Fuckner
Assunto: Dados para Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018 - DF
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Prezado (a),

O(s) Ofício(s) anexo(s) foi(ram) enviado(s) ao dirigente do(s) órgão(s) gestor(es) estadual(is) de recursos
hídricos que comumente nos subsidiam com informações sobre qualidade da água, outorgas de uso dos
recursos hídricos e/ou planos de recursos hídricos para a elaboração dos relatórios Conjuntura dos
Recursos Hídricos no Brasil.

Nesta oportunidade, solicitamos aos Estados dados para subsidiar a elaboração do relatório Conjuntura
dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2018.

Acreditamos que o envio por email aos pontos focais do PROGESTÃO, em paralelo ao envio via correios
ao dirigentes, poderá otimizar o tempo de resposta, uma vez que os técnicos responsáveis pela preparação
do conteúdo a ser enviado na maioria das vezes permanecem os mesmos. Assim evita-se o período que se
perde com a tramitação e/ou com o risco de extravio do documento.

Solicitamos a vocês a ciência e o acompanhamento da tramitação do(s) documento(s).

Ressaltamos que o envio das informações solicitadas compõe cumprimento da meta I.3 – Contribuição
para Difusão do Conhecimento, do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
– PROGESTÃO.

Agradecemos desde já a colaboração.

Estamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Att.

Laura Tillmann Viana

Especialista em Recursos Hídricos

Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR/ANA

(61) 2109-5191

Documento assinado eletronicamente por HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA - Matr.0182378-7,
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA-SubsƟtuto(a), em 09/07/2018, às 18:05,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 10028809 código CRC= 78E9C367.
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