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C o n c e i t o s  e  c o n t e ú d o  b á s i c o

Termo de Alocação de Água
(TAA)
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O Termo de Alocação de Água
Ato Normativo de Regulação

A definição incorpora os conceitos de: 

Sistema Hídrico ao invés de Bacia Hidrográfica

Comprometimento Hídrico ao invés de Situação de 

Escassez

“Art. 1º - Termo de Alocação de Água constitui ato que estabelece

limites, regras e condições de uso dos recursos hídricos e de

operação de reservatórios em corpos hídricos de domínio da

União, situados em sistema hídrico considerado crítico em

termos de comprometimento hídrico.”

(Resolução nº 46, de 26 de outubro de 2020)

Os Termos de 

Alocação consolidam 

as decisões tomadas 

nas Reuniões de 

Alocação de Água, 

ajustando de uma só 

vez, por tempo 

limitado, todos os usos 

autorizados pelas 

outorgas. #AÁguaÉUmaSó



Consideração

O uso do termo Sistema Hídrico permite o melhor 
ajustamento geográfico do problema, possibilitando a 
criação de regramento mais refinado e preciso para os usos 
pretendidos.

Sistema Hídrico
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O uso do termo Comprometimento Hídrico expande o 
horizonte de análise e agrega o conceito de Estados 
Hidrológicos

Escassez Hídrica indica 
a situação atual de 

determinado manancial a 
partir do balanço hídrico 

PRESENTE

Comprometimento Hídrico
considera o volume atual do 

manancial e seu balanço 
hídrico FUTURO

Comprometimento Hídrico
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Consideração



Ajustes expeditos nos usos outorgados e nas 
condições operativas dos reservatórios

Participação da sociedade civil, atores 
envolvidos e setores regulados

Convalidação das informações utilizadas

Transparência do processo decisório

Legitimação social da tomada de decisão 

Construção de comissões locais de 
acompanhamento (CAAAs)

Estabelecimento de previsibilidade para setor 
regulado

Criação de agenda para a realização de ações 
de impacto para a gestão da água

Atributos do Ato Normativo
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O Termo de Alocação de Água
Ato Normativo de Regulação



CONTEÚDO BÁSICO DOS TERMOS DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Indicação da disponibilidade hídrica estabelecida no
marco regulatório dos usos ou em estudos técnicos
subsidiários à alocação de água.

A SITUAÇÃO HIDROLÓGICA

1

Calculados a partir das afluências previstas, dos usos
alocados e da evaporação estimada para a região.

OS VOLUMES E NÍVEIS ESPERADOS

3

Elaboradas conjuntamente com os participantes da
reunião, buscando efetivar a Alocação de Água.

AS AÇÕES E COMPROMISSOS

4

Instância participativa local, com papel de acompanhar
a consecução dos objetivos do TAA e, eventualmente,
propor alterações ao Termo.

AS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO

5

#AÁguaÉUmaSó

Disposição dos limites, regras e condições de
uso de recursos hídricos e de operação de
reservatório no sistema hídrico.

OS USOS ALOCADOS

2
Art. 1º, §2º - Os usos, as condições de

operação dos reservatórios e as outorgas de

direito de uso (...) ficam automaticamente

submetidos ao disposto no respectivo Termo

de Alocação de Água



Situação Hidrológica

CEO

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Usos Alocados

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Situação Hidrológica

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Usos Alocados

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Situação Hidrológica

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Usos Alocados

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Volumes e Níveis Esperados

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Ações e Compromissos

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água

Termo de Alocação de Água
Conteúdo
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Nome Representação Telefone



I m p o r t â n c i a  e  c o n t e ú d o  b á s i c o

Boletins de Acompanhamento 
de Alocação de Água
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ABORDAGEM
TÓPICOS

1
TÓPICO

O papel e Importância dos Boletins de Acompanhamento

2
TÓPICO

Os Boletins como “Produtos de um Processo”

3
TÓPICO

Conteúdos Básicos dos Boletins de 
Acompanhamento
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Processo

Modelo PDCA
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Processo

Modelo PDCA
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Planejamento
+

Reunião de 
Alocação

Termo de 
Alocação de 

Água

Boletins 
Mensais de 

Acompanhamento

Ações junto às 
CAAAs, Gestores 

Estaduais, 
Usuários, etc

Nos boletins mensais são verificadas as realizações dos 

consumos e dos volumes do açude previstos no TAA. Ainda, é 

feito acompanhamento da execução das ações e atividades 

propostas no termo.



FORMATAÇÃO DO 
DADOS

Definição dos formatos e
atributos dos dados. Atenção
às Chaves Primárias nos
bancos relacionais.
Trabalhar com tabelas FATO e
tabelas DIMENSÃO

Pode ser trabalhado mesmo
em Excel. Recomenda-se o
Power BI ou similar para a
criação de dashboard para
apresentação das informações.

TRATAMENTO DOS 
DADOS

CIÊNCIADEDADOS

INSERÇÃO NO 
BANCO DE DADOS

A escolha do banco relaciona-
se à capacidade operacional
do órgão e natureza do fluxo
de dados.

GERAÇÃO DOS 
INFORMES

Pode ser dinâmica (ajustada
pelo próprio usuário) ou
estática (produzida pelo gestor
e divulgada aos usuários)



MICROSOFT POWER BI



MICROSOFT POWER BI



Boletim Mensal de 
Acompanhamento
INFORMAÇÕES

o boletim de 
acompanhamento tem 

o papel de informar o 
público e também de 

monitorar o 
cumprimento do termo 

de alocação. 
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Mensais ou quinzenais

FREQUENCIA

Transparência ativa - enviado por meio eletrônico, bem como 

disponibilizado na página da ANA

DIVULGAÇÃO

Participantes do processo de alocação e unidades da ANA e dos órgãos 

estaduais responsáveis pelas outorgas e pela fiscalização de usos e da 

operação dos reservatórios

PÚBLICO-ALVO

Relatório contendo gráficos e tabelas, em formato PDF.

FORMATO
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Boletins Mensais de 
Acompanhamento
CONTEÚDOS

Os volumes observados são comparados aos volumes esperados, 

tendo o balizamento dos estados hidrológicos de cada mês.

01. SITUAÇÃO HIDROLÓGICA

O cumprimento das atividades pactuadas no TAA são 

verificados continuamente, e seus status classificados em:

VERDE - Cumprido  

AMARELO - Atenção

VERMELHO - Não Cumprido

02. AÇÕES E COMPROMISSOS

São apurados os volumes consumidos no mês anterior, assim 

como as defluências dos açudes, e comparados aos volumes 

previstos

03. USOS ALOCADOS

Identificados os nomes dos membros, com suas representações e telefone para contato.

Identificação do Coordenador e de eventuais suplentes

04. COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO (CAAAs)

Contém ainda o telefone de contato da COMAR e o link para acesso à toda a 

documentação referente ao sistema hídrico (Termos de Alocação, Marcos Regulatórios e 

Boletins)

05. ACESSO À COMAR



Boletins Mensais de Acompanhamento
SITUAÇÃO HIDROLÓGICA



Boletins Mensais de Acompanhamento
AÇÕES E COMPROMISSOS



Boletins Mensais de Acompanhamento
USOS ALOCADOS



Boletins Mensais de Acompanhamento
USOS ALOCADOS



DÚVIDAS
CONTATO

Francisco.romeiro@ana.gov.br

EMAIL

+55 61 9.8423-0555

LOCAL
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mailto:ana@gov.com.br


a t é  a  p r ó x i m a .

Obrigado!
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