
 

RESOLUÇÃO Nº 1.289, DE 17 DE JULHO DE 2017 

Documento nº 00000.044684/2017-16 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE ÁGUAS-ANA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 103, inciso XVII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 

nº 828, de 15 de maio de 2017, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 664ª 

Reunião Ordinária, realizada em 17 de julho de 2017, considerando o disposto no art. 12, III, da 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, arts. 7º, § 3º, e 26 do Anexo I do Decreto nº 3.692, de 19 de 

dezembro de 2000, com base nos elementos constantes do Processo nº 02501.001034/2011-92, 

resolveu: 

Art. 1º O Anexo II da Resolução ANA nº 828, de 2017, alterado pela Resolução 

ANA nº 1.155, de 29 de junho de 2017, entrará em vigor somente a partir de 1º de agosto de 2017. 

 

Art. 2º Ficam mantidas as disposições do Anexo II da Resolução ANA nº 2020, de 

15 de dezembro de 2014 até 31 de julho de 2017. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

(assinado eletronicamente) 

VICENTE ANDREU 
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Ministério do Meio Ambiente
.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO CONJUNTA No- 1.292, DE 17 DE JULHO DE 2017

Estabelecimento de condições de uso de re-
cursos hídricos superficiais e subterrâneos
para o Sistema Hídrico Rio Paraíba - Bo-
queirão, durante o período de pré-operação
do PISF (até o dia 26/03/2018), no Estado
da Paraíba.

O DIRETOR-PRESIDENTE, SUBSTITUTO DA AGÊNCIA
DE ÁGUAS-ANA, no uso da atribuição que lhe confere os arts. 10,
103, III e inciso XVII e §3º, do Regimento Interno aprovado pela
Resolução nº 828, de 15 de maio de 2017, torna público que a
DIRETORIA COLEGIADA, em sua 664ª Reunião Ordinária, rea-
lizada em 17 de julho de 2017, com fundamento no art. 13, inciso III,
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e o DIRETOR-PRE-
SIDENTE DA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS
DO ESTADO DA PARAÍBA-AESA, com base nos elementos cons-
tantes no Processo nº 02501.002822/2013-32, e

Considerando a Resolução ANA n° 1.133, de 19 de setembro
de 2016, que estabeleceu o início da operação da primeira fase do
Projeto de Integração do São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional - PISF em 26 de março 2018;

Considerando a Resolução Conjunta ANA e AESA nº 1.397,
de 21 de novembro de 2016, que estabeleceu condições especiais de
uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos no reservatório
Epitácio Pessoa (Boqueirão) e na sua bacia hidráulica;

Considerando o início da pré-operação do Eixo Leste do
PISF, com a chegada das águas no Deságue de Monteiro-PB em 10
de março de 2017;

Considerando o Ofício Conjunto n° 1/2017/AR-JL-ANA/AE-
SA, de 20 de abril de 2017, por meio do qual a Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba - CAGEPA foi autorizada a captar até 1.100 L/s
do reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão) para os Sistemas Cariri e
Campina Grande;

Considerando as reuniões públicas realizadas nos dias 28 de
abril de 2017 e 07 de julho de 2017, ambas em Boqueirão-PB, que
contaram com a participação de representantes da ANA, da AESA, de
Prefeituras, de Sindicatos e Associações de Irrigantes, da Colônia de
Pesca, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e do Mi-
nistério Público, dentre outras instituições;

Considerando a importância social e econômica do resta-
belecimento de usos difusos no entorno do açude Epitácio Pessoa
(Boqueirão) e no rio Paraíba, a fim de garantir a subsistência dos
agricultores e de suas famílias.

Resolvem:
Art. 1º Estabelecer condições de uso de recursos hídricos

superficiais e subterrâneos para o Sistema Hídrico Rio Paraíba -
Boqueirão, formado pelo rio Paraíba, do Deságue do Eixo Leste do
PISF em Monteiro-PB, até o reservatório Epitácio Pessoa, em Bo-
queirão-PB, inclusive, durante o período de pré-operação do PISF (até
o dia 26/03/2018), conforme mapa constante do Anexo I.

Parágrafo único. As condições de uso de recursos hídricos no
Sistema Hídrico Rio Paraíba - Boqueirão, a partir da entrada em
operação do PISF, serão estabelecidas em Resolução específica.

Reservatório Epitácio Pessoa: abastecimento público
Art. 2º A CAGEPA fica autorizada a captar vazão média

mensal de até 1.300 L/s no reservatório Epitácio Pessoa (Boqueirão)
para atendimento aos Sistemas Cariri e Campina Grande.

Parágrafo único. Os resultados completos do monitoramento
da qualidade da água no ponto de captação, conforme estabelecem os
artigos 40 e 41 da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do
Ministério da Saúde, ou outros normativos sucedâneos, deverão ser
encaminhados mensalmente à ANA e à AESA.

Reservatório Epitácio Pessoa: defluência a jusante
Art. 3º A liberação de defluência do Açude Epitácio Pessoa

(Boqueirão) para o rio Paraíba, com as finalidades de consumo hu-
mano e dessedentação animal, fica condicionada à avaliação dos
volumes armazenados.

Sistema Hídrico Rio Paraíba - Boqueirão: consumo humano,
dessedentação animal e atividades de subsistência

Art. 4º Ficam suspensas as captações de água superficiais e
subterrâneas no Sistema Hídrico Rio Paraíba - Boqueirão, inclusive
nos reservatórios São José II, Poções, Camalaú e Epitácio Pessoa,
exceto para consumo humano, dessedentação animal e atividades de
subsistência, nas seguintes condições:

I - A área de cultivo fica limitada a 0,50 ha por proprie-
dade/usuário;

II - As captações somente poderão operar no máximo 8,5
h/dia, preferencialmente, no horário de tarifa verde de energia elé-
trica;

III - Somente estão permitidas culturas temporárias, não sen-
do permitidas culturas de ciclo longo, exceto produção de mudas e
pastagem;

IV- Somente está autorizada a agricultura agroecológica de
base familiar;

V - Somente estão permitidos sistemas de irrigação loca-
lizada (microaspersão e gotejamento);

VI - Para o cultivo de pastagens só será permitido o uso de
mini aspersores ou sistemas mais eficientes.

Disposições Finais
Art. 5º Os usuários de água estão sujeitos ao cadastro junto

à AESA e à ANA, de acordo com o respectivo domínio do corpo
d'água.

Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Resolução será
considerado infração e ensejará a aplicação das penalidades previstas
na legislação pertinente, incluindo embargo, lacre e apreensão de
equipamento e aplicação de multas.

Art. 7º As disposições de uso constantes desta Resolução
estão condicionadas à continuidade da pré-operação do PISF.

Art. 8º Esta Resolução altera temporariamente os usos ou-
torgados e revoga a Resolução Conjunta ANA e AESA nº 1.397, de
21 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 22
de novembro de 2016, seção 1, página 110.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O inteiro teor da Resolução e o Anexo I, bem como as
demais informações pertinentes estarão disponíveis no site
w w w. a n a . g o v. b r.

JOÃO GILBERTO LOTUFO CONEJO
Diretor-Presidente

Substituto

JOÃO FERNANDES DA SILVA
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO No- 1.289, DE 17 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE ÁGUAS-
ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso XVII, do
Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 828, de 15 de maio de
2017, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 664ª
Reunião Ordinária, realizada em 17 de julho de 2017, considerando o
disposto no art. 12, III, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, arts.
7º, § 3º, e 26 do Anexo I do Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de
2000, com base nos elementos constantes do Processo nº
02501.001034/2011-92, resolveu:

Art. 1º O Anexo II da Resolução ANA nº 828, de 2017,
alterado pela Resolução ANA nº 1.155, de 29 de junho de 2017,
entrará em vigor somente a partir de 1º de agosto de 2017.

Art. 2º Ficam mantidas as disposições do Anexo II da Re-
solução ANA nº 2020, de 15 de dezembro de 2014 até 31 de julho de
2017.

Art 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VICENTE ANDREU

RESOLUÇÃO No- 1.290, DE 17 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE ÁGUAS-
ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso XVII, do
Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 828, de 15 de maio de
2017, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 664ª
Reunião Ordinária, realizada em 17 de julho de 2017, considerando o
disposto no art. 4º, IV e V, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000,
e com base nos elementos constantes do processo no
02501.001340/2017-99, resolveu:

Art. 1º Fica revogado o § 3º do art. 2º da Resolução ANA nº
1.043, de 19 de junho de 2017, acrescido pela Resolução ANA nº
1.277, de 04 de julho de 2017.

Art. 2º Fica incluso, na Resolução ANA nº 1.043, de 2017, o
artigo 2-A, com a seguinte redação:

"Art. 2- A. A restrição para os usos industriais e de mi-
neração que tenham captações em corpos de água definidos nesta
Resolução se dará da seguinte forma:

I - Usos industriais e de mineração que têm captação de até
13 horas por dia, conforme outorga de direito de uso de recursos
hídricos emitida pela ANA, estão submetidos à restrição estabelecida
nesta Resolução.

II - Para os usos industriais e de mineração que têm captação
acima de 13 horas por dia, conforme outorga de direito de uso de
recursos hídricos emitida pela ANA, a restrição será de redução de
14% (quatorze por cento) do volume mensal captado.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos usos
que estejam submetidos a regras de restrição de uso mais restri-
tivas.

§ 2º A entrada em vigor da restrição disposta no caput desse
artigo se dará 10 (dez) dias após publicação desta Resolução".

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VICENTE ANDREU

RESOLUÇÃO Nº 1.291, DE 17 DE JULHO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE ÁGUAS-
ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso XVII, do
Regimento Interno aprovado pela Resolução no 828, de 15 de maio
de 2017, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua
664ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de julho de 2017, con-
siderando o disposto no art. 7º, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, e com base nos elementos constantes do processo no
02501.000500/2013-59, que;

considerando o disposto no art. 4º, inciso XII e § 3º da Lei
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que estabelece caber à ANA definir
e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes
públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos
hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das
respectivas bacias hidrográficas, e que no caso de reservatórios de
aproveitamentos hidrelétricos a definição será efetuada em articulação
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

considerando a importância dos reservatórios de Sobradinho,
Itaparica (Luiz Gonzaga), Apolônio Sales (Moxotó), Complexo de
Paulo Afonso e Xingó, para a produção de energia do Sistema Nor-
deste e para o atendimento dos usos múltiplos da bacia do rio São
Francisco;

considerando as conclusões constantes do "RT-DOOH-
007/2017 - Relatório do Testes de Redução de Vazão no Rio São
Francisco até o limite de 600 m³/s", emitido pela Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco - CHESF;

considerando o agravamento das condições hidrológicas e de
armazenamento na bacia do rio São Francisco; e

considerando os resultados da simulação de evolução de ar-
mazenamento do reservatório de Sobradinho constantes da Carta ONS
1063/100/2017, resolve:

Art. 1º Autorizar a redução, até 30 de novembro de 2017, da
descarga mínima dos reservatórios de Sobradinho e Xingó, no rio São
Francisco, de 1.300 m³/s para uma média diária de 550 m³/s e ins-
tantânea de até 523 m³/s.

§ 1º A CHESF promoverá ampla divulgação, sobretudo nas
cidades ribeirinhas do Baixo e Submédio São Francisco, das reduções
de vazão a serem praticadas.

§ 2º A estação de controle das defluências do reservatório de
Sobradinho de que trata o caput será a estação fluviométrica de
Juazeiro (código ANA 48020000).

§ 3º A estação de controle das defluências do reservatório de
Xingó de que trata o caput será a estação fluviométrica de Propriá
(código ANA 49705000).

Art. 2º Caso seja identificado comprometimento aos usos ou
usuários durante a redução das vazões liberadas por Sobradinho e
Xingó, a descarga dos mesmos deverá ser elevada para o patamar de
vazão anteriormente praticado.

Art. 3º A CHESF deverá apresentar, num prazo máximo de
dez dias após atingido o patamar de vazões liberadas de 550 m³/s,
relatório com descrição dos resultados observados.

Art. 4º A ANA poderá, mediante decisão fundamentada,
antes do prazo disposto no caput, suspender ou revogar a presente
Resolução, caso informações técnicas recomendem cessar a flexi-
bilização da defluência dos reservatórios de Sobradinho e Xingó.
Caso isso ocorra, novos limites mínimos de vazão defluente para
Sobradinho e Xingó deverão ser fixados.

Art. 5° Quando previamente comunicada à CHESF a ne-
cessidade de prática da vazão mínima de 1.300 m³/s para a navegação
de comboios hidroviários, no trecho entre Sobradinho e o porto de
Juazeiro, a CHESF voltará a respeitar essa vazão defluente mínima
durante o tempo necessário à passagem do comboio.

Art. 6° A CHESF deverá se articular com a Marinha do
Brasil de forma a garantir a segurança da navegação e salvaguarda da
vida humana, conforme a Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de
1997.

Art. 7° Esta Resolução não dispensa nem substitui a ob-
tenção pela CHESF de certidões, alvarás ou licenças de qualquer
natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 8° A CHESF se sujeita à fiscalização da ANA, por
intermédio de seus agentes, devendo franquear-lhes o acesso à do-
cumentação relativa à operação dos reservatórios objetos desta Re-
solução.

Art. 9° A CHESF deverá apresentar para o período de vazões
defluentes mínimas reduzidas, mensalmente, relatório de acompanha-
mento da operação das UHEs de Sobradinho e Xingó, que irá sub-
sidiar reuniões periódicas de avaliação a serem promovidas pela
ANA.

Art. 10º A CHESF deverá dar publicidade das informações
técnicas aos usuários da bacia e ao respectivo Comitê de Bacia
durante o período de vazões defluentes mínimas reduzidas.

Art. 11° Revoga-se a Resolução ANA Nº 742, de 24 de abril
de 2017, publicada no Diário Oficial da União, em 26 de abril de
2017, seção 1, página 50.

Art. 12° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

VICENTE ANDREU

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 14, de 29 de junho de 2017, publicada no
Diário Oficial da União nº 124, de 30 de junho de 2017, no Quadro
Demonstrativo das Denominações das Coordenações Gerais I, II e III
dos Órgãos Específicos e Singulares Aprovadas Pelo Decreto Nº
8.973/2017, ANEXO III onde se lê:

Diretoria de Qualidade Ambiental - DIQUA
DECRETO Nº 8.973/2017 DENOMINAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO

Coordenação-Geral I Coordenação-Geral de Avaliação e Controle de
Substâncias Químicas - CGASQ

Coordenação-Geral II Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade Am-
biental - CGQUA


