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RESUMO 
 
 

O Programa Produtor de Água da ANA foi desenvolvido pela Agência Nacional de 

Águas, com objetivo de incentivar financeiramente aos produtores rurais que 

colaborem com a conservação de recursos hídricos no Brasil. As ações 

implementadas nas propriedades têm como objetivo a redução da erosão e do 

assoreamento de mananciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade e a 

regularização da oferta de água em bacias hidrográficas. O rio São Bartolomeu 

representa o principal curso de água do Distrito Federal, cortando-o no sentido norte-

sul. Como afluentes de maior importância citam-se o Pipiripau, que abastece 

Planaltina e Vale do Amanhecer, o ribeirão Mestre D’Armas, que banha a cidade-

satélite de Planaltina e o ribeirão Sobradinho, que banha a cidade-satélite de mesmo 

nome. O Projeto de intervenção proposto visa implantar ações que resultem na 

melhoria da qualidade e quantidade de água na sub-bacia do ribeirão Mestre 

D`Armas, situada na bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu. Vislumbra-se a 

possibilidade de que o trabalho elaborado sirva como modelo ou documentação 

auxiliar no planejamento de ações futuras no âmbito do Programa Produtor de Água 

da ANA, em sub-bacias com condições similares. 

 
Palavras chave: Programa Produtor de Água, Projeto de intervenção, ribeirão Mestre 
D’Armas 
 
  



 
                                                                                          
 

 

ABSTRACT 
 
 
The ANA Water Producer Program was developed by the National Water Agency, 

with the objective of providing financial incentives to farmers who collaborate with 

the conservation of water resources in Brazil. The actions implemented in the 

properties have as objective the reduction of erosion and sedimentation or rivers in 

the rural environment, improving the quality and the regularization of the water 

supply in watersheds. The St. Bartholomew River is the main watercourse of the 

Federal District, cutting it in the north-south direction. As tributaries most important 

cited the Pipiripau, which supplies Planaltina and Dawn Valley, stream Master 

D'Armas, which bathes the satellite town of Planaltina and Sobradinho stream, which 

bathes the satellite town of the same name. The intervention project in question 

proposes to implement actions that result in improving the quality and quantity of 

water in the sub-basin of the river Master D`Armas, located in the basin of St. 

Bartholomew River. Envisions the possibility that the elaborate work serve as a 

model or documentation supporting the planning of future actions under the Producer 

Program ANA Water in sub-basins with similar conditions. 

 
Keywords: Water Producer Program's, Intervention project, river Master D`Armas. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Programa Produtor de Água da ANA tem como princípio o estímulo à política de 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA com vistas à conservação de recursos hídricos 

no Brasil. O Programa ocorre mediante orientação ou apoio a projetos, nas diversas regiões 

do Brasil, que visem à redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, 

propiciando a melhoria da qualidade e a regularização da oferta de água em bacias 

hidrográficas (ANA, 2012). 

A área de objeto desse projeto compreende a bacia do ribeirão Mestre D´Armas, 

situada no Distrito Federal (DF) e pertence à bacia do rio São Bartolomeu, formador das 

bacias dos rios Paranaíba e Paraná.  

Serão implementadas por meio deste projeto, intervenções para Conservação de 

Solo e Água, parte integrante das ações que resultarão na readequação ambiental da bacia 

e que levarão aos produtores a receberem Pagamento por Serviços Ambientais. 

 

1.1 Justificativa 

A Bacia do Rio São Bartolomeu apresenta seus terrenos em grande parte ocupados 

por pastagem, campo e agricultura. Algumas áreas identificadas como de uso para a 

agricultura têm também seu uso destinado para pastagem, revelando um sistema rotacional 

do uso do solo, praticado nos platôs ou chapadas do Distrito Federal e seu entorno. 

Considerando os sistemas pastagem/campo e pastagem/agricultura, constata-se que juntas, 

ocupam aproximadamente 67% da bacia do rio São Bartolomeu. Trata-se portanto, de uma 

bacia onde predomina o uso rural de suas terras.  

No entanto, a ocupação territorial desordenada, com a rápida transformação de 

áreas rurais em loteamentos com características urbanas, provocou uma impressionante 

perda da vegetação natural, muitas vezes em áreas de preservação permanentes (matas de 

galerias, nascentes e veredas) além da impermeabilização de áreas de recarga natural dos 

aquíferos. A explotação intensiva das águas subterrâneas e os lançamentos de esgotos sem 

tratamento em mananciais são problemas também identificados na bacia hidrográfica.  
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O rio São Bartolomeu representa o principal curso de água do Distrito Federal, 

cortando-o no sentido norte-sul. Como afluentes de maior importância citam-se o Pipiripau, 

que abastece Planaltina e Vale do Amanhecer, o ribeirão Mestre D’Armas, que banha a 

cidade-satélite de Planaltina e o ribeirão Sobradinho, que banha a cidade-satélite de mesmo 

nome.  

A sub bacia do ribeirão Mestre D’Armas tem sua nascente principal em uma APP 

que sai de uma lagoa natural de afloramento do lençol freático (Lagoa Bonita ou Mestre 

D´Armas). A Lagoa Bonita ou Mestre D’Armas está inserida na Estação Ecológica de 

Águas Emendadas. Entretanto, a medida que o ribeirão se distancia de sua nascente, sofre 

com os processos resultantes de ação antrópica, pelo fato de atravessar áreas urbanas, como 

a cidade satélite de Planaltina. Em parte do seu curso foram construídos condomínios 

irregulares onde, além de haver destruição de sua mata de galeria, resíduos domésticos 

como esgoto e lixo contaminam suas águas. 

Entre os principais usos dessa bacia está a captação de água para abastecimento 

humano. A CAESB obteve outorga para captação sazonal de 80 l/s do ribeirão Mestre 

D´Armas que está inserida no sistema integrado de abastecimento da CAESB (CAESB, 

2011).  

 

1.2 Objetivos 

Objetivo Geral 

▫ Promover, no âmbito do Programa Produtor de Água, a recuperação hidro 

ambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão Mestre D’armas, com vistas à 

ampliação da oferta de água e melhoria de sua qualidade. 

 

Objetivos Específicos 

▫ Realizar serviços motomecanizados de conservação do solo para produção de água, 

tais como terraceamento em nível.  

▫ Realizar serviços de readequação de estradas rurais para a proteção dos recursos 

hídricos, incluindo construção de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas) e camalhões ao longo das estradas. 
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Nesse sentido, a PROPONENTE/DF elaborou o Plano de Trabalho relativo à 

execução das ações previstas para o período de agosto/2017 a julho/2019, o qual será 

submetido à aprovação pela Agência Nacional de Águas, no âmbito do Programa Produtor 

de Água. 

 

1.3 Diagnóstico 

A bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu corresponde a 1579,2 km², drenando 

27,2% do território do DF. Nesta bacia estão situadas parte das regiões administrativas de 

Sobradinho, Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Taguatinga e a totalidade 

das regiões administrativas de Brasília, Guará, Riacho Fundo, Cruzeiro, Candangolândia, 

Lago Sul, Núcleo Bandeirante e Lago Norte (COMITÊ DA BACIA DO RIO PARANOÁ, 

2009).  

Com uma área de 204.94 Km², a sub bacia do ribeirão Mestre D’Armas está 

localizada na Região Administrativa de Planaltina-DF. O ribeirão Mestre D’Armas 

apresenta-se como um dos mais importantes tributários do rio São Bartolomeu, cuja área 

está protegida como Área de Proteção Ambiental (APA). (COMITÊ DA BACIA DO RIO 

PARANOÁ, 2009).  

Desde a inauguração de Brasília, em 1960, as cidades do Distrito Federal e Entorno 

atraem muitos migrantes. O crescimento populacional em todo o DF gerou, ao longo do 

tempo, impactos significativos no ambiente, na biodiversidade, nos cursos d`aguas de 

médio e pequeno porte e nos remanescentes de vegetação nativa (BERLINCK, 2008).  

Os principais problemas encontrados na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Bartolomeu, onde está inserido o ribeirão Mestre D`Armas, foram identificados: ocupação 

territorial desordenada, impermeabilização de áreas de recarga de aquíferos, explotação 

intensiva das águas subterrâneas e lançamento de esgotos em estado bruto nos mananciais 

(BERLINCK, 2008; ELEUTÉRIO, 2013). 

Essa área corresponde a uma região sensível, por se tratar de uma extensão de 

nascentes e veredas que possuem um papel de reservatório e filtro dos seus corpos hídricos, 

no qual infere sobre a qualidade, que está sendo comprometida pelo rápido processo de 

urbanização de Planaltina e algumas propriedades sitiadas no entorno da Estação Ecológica 
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de Águas emendadas (LIMA; SILVA, 2008). A Figura 1 apresenta o mapa das bacias 

hidrográficas do DF. 

Figura 1 - Bacias Hidrográficas do Distrito Federal. Fonte: Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Rio Paranoá, 2013. 

 

O Rio São Bartolomeu forma a maior bacia hidrográfica do Distrito Federal, 

atravessa cidades de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e São Sebastião; em Goiás passa pela 

Cidade Ocidental, Luziânia e Cristalina, para desaguar no Rio Corumbá, formador do Rio 

Paranaíba, que junto com o Rio Grande constitui o Rio Paraná  

  Para Silva e Costa Neto (2008), toda a bacia do ribeirão Mestre D`Armas está sendo 

impactado por causa dos parcelamentos para a criação de lotes, impermeabilização do solo, 

retirada da vegetação natural, além de outras atividades como a mineração e agropecuária.  

Durante a década de 1980, o Governo do Distrito Federal regularizou vários 

condomínios para que pudessem ser feitas obras de saneamento básico. O crescimento da 

cidade de Planaltina resultou no aumento de pessoas que necessitam de abastecimento de 

água, aumentando a captação de água que é feita no ribeirão Mestre D`Armas; aumentou 

também a quantidade de esgoto produzido e sem tratamento adequado. Outro problema que 

afeta a qualidade e a quantidade das águas do ribeirão Mestre D`Armas é a construção de 

poços artesianos na região com a criação de novos condomínios e moradias. 
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A Figura 2 apresenta a bacia do São Bartolomeu, destacando a sub bacia do Mestre 

D`Armas. 

Figura 2 - Bacia Hidrográfica do São Bartolomeu no DF, com suas sub bacias, inclusive a 

do ribeirão Mestre D`Armas – Fonte:  Base  de Dados  da ANA, 2016. 

 

 
 
 

Junto ao desenvolvimento urbano, agropecuário e industrial da região, encontra-se 

associado o crescimento da demanda pelos diferentes usos de recursos hídricos e o 

surgimento de situações graves de conflitos Inter setoriais e de conflitos envolvendo o 

sistema integrado homem/meio ambiente. Tais problemas evidenciam a falta de 

planejamento e gerenciamento eficientes das águas e de seus usos. 
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As Figuras 3 e 4 demonstram a degradação apresentada ás margem do ribeirão 

Mestre D`Armas 

Figuras 3 e 4 - Fotos ribeirão Mestre D`Armas, mostrando degradação de margens. Fotos 

de: Acácia Souza. 

 

 

Esse processo de intensa ocupação e desenvolvimento se faz em um espaço 

territorial estratégico para o gerenciamento dos Recursos Hídricos também nos níveis 

regional e federal, já que o Distrito Federal abriga nascentes cujas águas fluem para Estados 

da Federação (Goiás e Minas Gerais) e são formadoras de três importantes bacias 

hidrográficas brasileiras: São Francisco, Paraná e Tocantins-Araguaia (FUNDAÇÃO 

BANCO DO BRASIL; FUNATURA, 2009). 

 

1.4 Público Beneficiário  

 
As bacias do ribeirão Pipiripau e Mestre D’Armas representam importantes áreas 

de produção agrícola e de água.  

A produção de água do Pipiripau, a do Fumal e Mestre d’Armas abastecem a Região 

Administrativa de Planaltina e beneficia diretamente: 189.412 habitantes da Região 

Administrativa de Planaltina e indiretamente, 2.800.000 habitantes do DF, haja vista que 

hoje, segundo a CAESB, o sistema de abastecimento de água do DF está integrado, fato 

que exemplifica a relevância das bacias do Pipiripau e Mestre d’Armas para a segurança 

hídrica da população do DF. 
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A produção de alimentos beneficia diretamente a população do DF e indiretamente, 

a região geoeconômica assim como as populações de outros estados brasileiros que 

recebem os alimentos produzidos na bacia e exportados 

1.5 Metas 

 Para o período dos vinte e quatro meses, as metas a serem alcançadas, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro proposto são: 

• Construção de 600 bacias de contenção de águas pluviais (barraginhas); 

• Readequação de 30 Km de estradas internas às propriedades 

• Construção de 300 camalhões (ondulações transversais); 

• Construção de terraços em nível em 1000 ha; 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O preços a serem adotados  no projeto, terão como referência valores praticado no mercado, 

devendo estar anexados pelo menos três orçamentos ao projeto, ou serem referenciados por 

tabela  de preços amplamente utilizadas pelos órgãos federais, tais como, o SINAPI/Caixa 

Econômoca Federal, conforme orientação do edital (Anexo A). 

Os valores previstos neste orçamento referem-se a mediana de preços apresentados em 

projetos semelhantes apresentados à  ANA no ano  de 2015, entretanto, a contratação será 

realizada mediante processo licitatótio. O detalhamento das ações a serem executadas estão 

descritas a seguir. 

 

2.1 Barraginhas ou bacias de contenção e infiltração de águas de chuva 

 

Também conhecidas como bacias de infiltração, bacias de contenção, bacias de 

retenção, baciões ou bolsões, são pequenos reservatórios que possuem a forma de bacia 

construídos nos terrenos, ou seja, é uma área escavada que tem como principal função a 

contenção e infiltração da água de enxurradas desviadas das estradas (ANA, 2015). Serão 

construídas 600 dessas ao longo das estradas das propriedades participantes do projeto. As 

Figuras 5, 6, 7 e 8 mostram barraginhas e equipamento utilizado nas propriedades. 
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Figura 5, 6 e 7 – Barraginhas nas imediações de estradas rurais executadas em convênio da 

ANA em municípios de Minas Gerais, bacia do Rio São Francisco - Foto ANA. 
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Figura 8. Equipamento simples de medição de infiltração e assoreamento, utilizado   em 

projetos da ANA. – Foto do Autor 

 
 

2.2 Readequações de estradas 

 

Com base no conhecimento e identificação dos pontos críticos a serem 

readequados, serão trabalhados com construção de infraestruturas de proteção e drenagem 

das estradas, constituídas por ondulações transversais, canais escoadouros e bacias de 

contenção de águas pluviais (barraginhas), a serem iniciadas tão logo seja celebrado o 

convênio e os recursos tenham sido liberados. 30 Km de estradas internas às propriedades 

serão readequadas. Serão trabalhadas inicial e prioritariamente, as de maior declividade do 

terreno, por constituírem-se em carreadores de sedimentos para os cursos d’água existentes 

na bacia. Prevê-se a necessidade de construção de ondulações transversais (camalhões), de 

bacias de captação e infiltração de águas de chuva (barraginhas), canaletas de drenagem e 

patrolamento. Para efeito de cálculo foi considerada uma largura média de 4 m. 

As Figuras 9, 10 e 11 apresentam estradas rurais antes e após intervenções. 
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Figura 9, 10 e 11 – Estradas rurais danificadas e readequadas em convênio da ANA em 

municípios de Minas Gerais, bacia do Rio São Francisco - Foto ANA. 

  
 

 

 
 

 2.3 Construções de camalhões (ondulações transversais) 

 

O comprimento e o declive da rampa são os principais fatores que aumentam a 

velocidade da enxurrada. O parcelamento do comprimento das rampas é uma técnica 

utilizada nos sistemas de terraceamento, mas que também pode ser utilizada para o controle 

da erosão nas estradas. Os camalhões têm essa finalidade. São lombadas, construídas 

transversalmente à plataforma com objetivo de diminuir a velocidade de escoamento das 
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águas superficiais e direcioná-las para estruturas laterais. No caso de haver terraços na área, 

Estes funcionam como continuidade dos camalhões. (ANA, 2015). Serão construídas 300 

desses ao longo das estradas das propriedades participantes do projeto, conforme 

apresentados na Figura 12. 

 

Figura 12 – Camalhões em estradas do Projeto Produtor de Água no Pipiripau - DF- Foto 

ANA. 

 

 

 

2.4 Terraceamento Agrícola 

 

O Programa recomenda a execução do terraceamento das áreas a serem 

beneficiadas pelo projeto, com base na seguinte metodologia: consistirá na locação e na 

construção de estruturas interceptadoras de águas pluviais, no sentido transversal à 

declividade do terreno com os objetivos de reduzir a velocidade da enxurrada e, por 

conseguinte a retenção do volume do escoamento superficial, possibilitando a infiltração 

da água no solo e o controle de processos erosivos (ANA, 2015). 

Os terraços indicados para a área serão os de base larga, com largura da base 

variando de 6 a 12 m. Tal procedimento técnico baseia-se na declividade e tipos de solos 

da área do projeto, sendo utilizável somente em áreas de relevo suave a suave ondulado, 
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com desníveis não superiores a 12%. A construção deverá ser feita preferencialmente com 

moto niveladora ou terraceador de base larga, em função da qualidade e rapidez na 

execução das obras (ANA, 2015). Serão construídos terraços em nível em 1000 hectares 

de terras agricultáveis no interior das propriedades participantes do projeto, conforme 

demostrado na Figura 13. 

 Figuras 13 – Imagens aéreas de sistemas de terraceamento em Projetos do Programa 

produtor de Água – Pipiripau -DF- Foto ANA. 

 

 

 

Os serviços motomecanizados de conservação do solo nas propriedades rurais 

(Terraceamento e readequação de estradas rurais), serão executados naquelas que 

detiverem contrato de pagamento de serviços ambientais no âmbito do Projeto Produtor de 

Água, as quais já terão seus PIPs (Projetos Individuais das Propriedades) detalhados pelo 

PROPONENTE/DF e aprovados para execução. Estes serão executados de forma integrada 

com a empresa executora e proponente, obedecendo os PIPs, nos quais se definirão os 

serviços a serem realizados em cada propriedade rural. 

Ficará a cargo da PROPONENTE//DF, a elaboração dos PIPs, os trabalhos de 

dimensionamento das estruturas de contenção de águas pluviais e topográficos para 
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demarcação dos serviços motomecanizados a serem realizados, além da coordenação dos 

trabalhos de campo. 

Caberá ainda a PROPONENTE//DF, a licitação de todas as intervenções propostas, 

o acompanhamento e fiscalização das atividades durante sua execução, a emissão trimestral 

de boletim de acompanhamento a ser disponibilizado no Sistema de Gestão de Convênios 

e Contratos de Repasse (SICONV), facilitar a comunicação com a Agência Nacional de 

Águas, assim como, com demais parceiros do Programa Produtor de Água do ribeirão 

Mestre D´Armas envolvidos na execução das ações previstas. 

O projeto como um todo, deverá prever a recuperação florestal da bacia além de 

uma proposta de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, identificando a origem dos 

recursos para este pagamento. Estas novas parcerias a serem criadas, serão indispensáveis 

ao êxito da implantação do programa de pagamento por serviços ambientais na bacia. 

A equipe a ser contratado pela PROPONENTE/DF, como contrapartida financeira, 

- 7,81% do valor do projeto (segundo a LDO 2016) e que será responsável pelo 

acompanhamento das ações a serem implementadas, constituir-se-á de: 

1 (um) motorista 

1 (um) engenheiro agrônomo 

1 (um) técnico agrícola 

2 (dois) técnicos administrativos  

 

2.5 Prazo de Execução  

      O prazo de execução deste projeto é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 

agosto de 2017 e término em julho de 2019, prorrogável de acordo com o interesse das 

partes e com a legislação vigente. O cronograma deverá ser alterado, caso o Convênio a ser 

celebrado entre a ANA e o PROPONENTE//DF seja firmado em data posterior à 

considerada neste projeto 
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3. ORÇAMENTO ESTIMADO 

O valor estimado para a execução das ações previstas é da ordem de 

R$2.560.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil reais), conforme consta do 

orçamento e cronograma financeiro. 

 

3.1 Origem dos Recursos 

 

  Concedente - Agência Nacional de Águas: R$2.360.000,00 

  Proponente – Proponente/DF: R$200.000,00 – Contrapartida Financeira. 

Total dos recursos do Convênio – R$2.560.000,00 

 

3.2 Condições para Desembolso 

 

 Concedente 

 A Concedente (ANA) repassará à Proponente (PROPONENTE/DF) o valor orçado 

em duas parcelas, da seguinte forma (SICONV) 

 

1.ª Parcela – Agosto/2017: no valor de R$1.180.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil 

reais),  

2.ª Parcela – Agosto/2018: no valor de R$1.180.000,00 (Um milhão, cento e oitenta mil 

reais),  

 

  Proponente 

 

 A PROPONENTE/DF oferecerá contrapartida financeira no valor de R$200.000,00 

(Duzentos mil reais), concomitantemente  a liberação dos recursos  pela Concedente, 

conforme prevista na LDO 2016. 
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3.3 Orçamento  

 A Planilha Orçamentária  com valores previstos  para o projeto consta na Tabela 1 

 

Tabela 1 – Planilha Orçamentária 

 

ITEM AÇÃO QUANT UNID  UNIT R$ TOTAL R$ 
1 Construção de camalhões 300 Unid 100,00 30.000,00 
2 Construção de bacias contenção 600 Unid 400,00 240.000,00 
3 Adequação de estradas rurais 30 Km 15.000,00 450.000,00 
4 Terraceamento 1000 ha 1.640,00 1.640.000,00 

5 Acompanhamento - contrapartida 
financeira 5 Servidor/ano 40.000,00 200.000,00 

Total  2.560.000,00 
 

  

 

 

 

 

.  
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3.4 Cronograma Físico  

A Tabela 2 demonstra a espacialidade temporal da liberação dos recursos, licitações, ações físicas de intervenções e acompanhamento. 

A liberação da Primeira parcela dos recursos, tanto da proponente quanto da concedente, ocorrerá em agosto de 2017 e agosto de 2018, sendo 
que os as licitações ocorrerão nos três meses posteriores a cada liberação. 

As ações de intervenção, ocorrerão imediatamente após o término das licitações, e o acompanhamento do projeto, se dará desde a liberação 
inicial dos recursos, até a prestação final de contas, prevista para agosto de 2019. 
Tabela 2 - Cronograma Físico  

 2017 2018 2019 
Período Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 
Liberação 1ª 
Parcela de 
recursos - 
Concedente/ 
Convenente 

X                         

Licitação – 1ª 
Parcela  X X X                      

Camalhões     X X X X X X X X              
Estradas     X X X X X X X X              
Terraceamento     X X X X X X X X              
Acompanhamento X X X X X X X X X X X X              
Liberação 2ª 
Parcela recursos - 
Concedente/ 
Convenente 

            X             

Licitação - 2ª 
Parcela              X X X          

Camalhões             X X X X X X X X X X X X  
Estradas             X X X X X X X X X X X X  
Terraceamento             X X X X X X X X X X X X  
Acompanhamento             X X X X X X X X X X X X  
Prestação de 
Contas Final                         X 
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3.5 Disposições Gerais 

 

a)      A PROPONENTE/DF designará um executor técnico para a realização das ações previstas neste 

projeto. 

b) A execução dos serviços motomecanizados propostos ficará condicionada aos PIPs a serem 

elaborados pela PROPONENTE/DF, bem como, aos serviços topográficos de locação e demarcação das 

obras/trabalhos de conservação de solo a serem realizados pela mesma e sob sua coordenação técnica. 

c) Os serviços realizados deverão ser atestados por técnicos designados pela PROPONENTE/DF, 

pelo operador da máquina e/ou viatura utilizada e pelo produtor rural beneficiário quando for o caso, por 

meio de instrumento de controle quando das prestações de serviços motomecanizados, contendo data de 

realização, quantidade de horas-máquina e de serviços realizados. 

d) Os produtores rurais beneficiários das ações deste projeto deverão arcar, a título de contrapartida, 

com: 

• Alojamento e alimentação dos operadores; 

• Abertura e fechamento de cerca para passagem de máquinas na operação de terraceamento e 

outras onde se fizer necessário; 

e) Quando das deliberações do Comitê Gestor do Projeto Produtor de Água do Mestre D`Armas a 

ser instituído, sobre os critérios de adesão e aprovação de projetos e definição da remuneração pelos 

serviços ambientais aos produtores, é conveniente a definição das contrapartidas dos produtores 

beneficiários na execução das ações, tais como, as citadas anteriormente. 

f) Ocorrendo descontinuidade do projeto, os recursos não utilizados serão devolvidos ao 

concedente, corrigidos monetariamente, conforme previsto no edital (ANEXO A). 
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4. CONCLUSÕES 

 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Mestre D’armas – DF tem sofrido forte impacto antrópico, 

necessitando urgentes intervenções. 

 

A implementação de ações de conservação de solo e água, tais como a readequação das estradas 

vicinais, o terraceamento em nível, a construção de camalhões e de barraginhas de captação e 

infiltração de água de chuvas, promoverão uma readequação hidro ambiental das propriedades tendo 

como resultados a ampliação da oferta de água e melhoria de sua qualidade. 

 

Após implantadas as ações, os produtores rurais participantes receberão pagamento pelos serviços 

ambientais prestados por meio do Programa Produtor de Águas. 
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Edital de Chamada Pública ANA nº 002/2014 

 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRODUTOR DE 

ÁGUA 
 

A Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob re-
gime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambi-
ente, instituída com base na Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, com sede e foro no Distrito Federal, em con-
formidade com o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 
2001 e suas alterações promovidas pelos Decretos nº 
7.568, de 16 de setembro de 2011, e nº 8.180, de 30 
de dezembro de 2013, a Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, a 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 495, de 6 de 
dezembro de 2013, e a Lei nº 12.465, de 12 de agosto 
de 2011, aplicando-se ainda, no que couber, os dispo-
sitivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
público e convida interessados em apresentar propostas 
de projetos para desenvolvimento de ações de con-
servação de água e solo, no âmbito do Programa Pro-
dutor de Água. 

 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1. Este documento é um chamamento da Agência Nacional de Águas – ANA, que tem por objetivo 
tornar público as regras para a seleção de propostas de projetos no âmbito do Programa Produtor de 
Água. 
 
1.2. Trata-se de orientações aos interessados em apresentar propostas e aborda a descrição do 
processo seletivo, aspectos sobre a formalização da parceria entre a ANA e instituições proponentes 
bem como, o contexto técnico referente à conservação de água e solo. 
 
1.3. Serão consideradas duas modalidades de propostas a serem apoiadas pela ANA: I - que envolve 
o apoio técnico e de capacitação e; II - que envolve apoio técnico e financeiro. 
 
1.4. A condição comum entre ambas consiste no desenvolvimento de projetos em que haja, 
garantido em alguma de suas fases, pagamento por serviços ambientais (PSA) a produtores rurais 
nas formas e condições consideradas no âmbito do Programa Produtor de Água da ANA, conforme 
Manual do Programa aprovado pela Portaria nº 196 de 30 de agosto de 2013 (Anexo I). 
 
1.5. A característica principal dos projetos produtores de água é o seu desenvolvimento e imple-
mentação a partir de um arranjo de instituições, públicas e privadas, que se organizam de forma que 
cada participante colabora executando ações que já praticam normalmente em suas áreas de atuação, 
entretanto, direcionadas ao projeto. Quaisquer tipos de instituições capazes de colaborar de alguma 
forma podem participar e são importantes para o projeto. 
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1.6. No contexto de participação das instituições, estão envolvidas ações tais como: mobilização, 
coordenação, diagnóstico, gerenciamento, formalização, adequação de estradas, práticas mecânicas e 
vegetativas, adequação ambiental das propriedades rurais, capacitação, entre outras, indispensáveis ao 
projeto e à bacia hidrográfica de interesse. Observa-se que o arranjo de instituições auxiliará os 
produtores rurais a executarem as ações em suas áreas. 
 
1.7. Destaca-se ainda, no mesmo contexto de instituições, que é fundamental garantir a participação 
de uma ou mais instituições interessadas em financiar o pagamento por serviços ambientais. Os recursos 
financeiros da ANA não são disponibilizados para PSA. 

 
2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A Agência Nacional de Águas – ANA é autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, responsável pela implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH – e coordenação do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. Sua ação se fundamenta nos objetivos, diretrizes e 
instrumentos da PNRH. Entre as diretrizes gerais para essa implementação destacam-se a integração 
da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e a do uso do solo. 
 
2.2. A missão da ANA é “implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos 
hídricos e regular o acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das 
futuras gerações”. Entre suas atribuições está o desenvolvimento de ações de conservação de água e 
solo por intermédio de apoio a projetos de revitalização de bacias hidrográficas, conforme metodologias 
no âmbito do Programa Produtor de Água. Cabe ainda à ANA propor o estabelecimento de incentivos, 
inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. 
 
2.3. Entre as diversas formas de apoio financeiro previstas na legislação, existe a descentralização 
voluntária de recursos e, neste sentido, este Edital estabelece as regras para seleção de propostas, nos 
termos, especificações e condições estabelecidos pelo mesmo e seus anexos. 
 
2.4. Trata-se de procedimento que visa assegurar os critérios de transparência, publicidade, garantia 
de acesso a todos os interessados em participar do processo de seleção e oportunidade para a Admi-
nistração Pública Federal identificar e selecionar as melhores propostas. 
 
2.5. Os atos e instrumentos decorrentes desta seleção serão regidos pela legislação correlata, espe-
cialmente, Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), Lei de Licitações e Con-
tratos (Lei n° 8.666/1993), e Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011. 
 
2.6. Especificamente, a Portaria 507/2011 é o instrumento que regula os Convênios, os Contratos de 
Repasse e os termos de Cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de pro-
gramas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de recursos 
financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. 
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3. O PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA 
 
3.1. Criado em 2001, pouco depois da criação da própria ANA, o Programa Produtor de Água 
(PPA) teve sua concepção embasada na necessidade de se reverter a situação de muitas bacias hidro-
gráficas, em que o uso inadequado do solo e dos recursos naturais concorreu para a degradação dos 
recursos hídricos. 
 
3.2. O Programa se efetiva por meio de articulações e parcerias entre instituições das esferas munici-
pal, estadual, federal e privada, visando a adoção de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA 
como um instrumento de incentivo aos produtores rurais que adotarem, de forma voluntária, práticas 
voltadas à conservação de água e solo. Este conjunto de instituições, estruturado na forma de um projeto 
local, auxiliará os produtores a implementarem as ações em suas áreas. 
 
3.3. O PPA apoia projetos que contam com a parceria de associações locais ou regionais, 
prefeituras, comitês de bacia hidrográfica, agências reguladoras, produtores rurais, companhias de 
saneamento, de energia elétrica, empresas, associações comercias, turísticas e quaisquer outros capazes 
de contribuir. Uma vez reconhecidas as parcerias, os papéis e as responsabilidades vão sendo 
estabelecidos com o andamento dos projetos. 
 
3.4. A ANA não contribui com recursos financeiros para o pagamento por serviços ambientais, que 
devem ser aportados por parceiros previamente definidos no âmbito do arranjo organizacional do pro-
jeto. De modo geral, os recursos financeiros da ANA podem ser aportados em práticas de conservação 
de solo e água e capacitação. 
 
3.5. O PPA apoia projetos que são implementados em bacias hidrográficas de grande importância 
estratégica para a região onde se localizam. São de adesão voluntária e voltados a produtores rurais 
que se proponham a adotar práticas e manejos conservacionistas em suas propriedades com vistas à 
conservação de água e solo. Os projetos possibilitam a remuneração dos produtores rurais participan-
tes, uma vez que os benefícios advindos dessas práticas ultrapassam as fronteiras das propriedades rurais 
e chegam aos demais usuários da bacia. 
 
3.6. Produtores rurais, na visão do PPA, são todos aqueles que dispõem da propriedade formal de 
suas áreas, ou a posse pacífica ou que exploram a terra objeto dos projetos. 
 
3.7. Os resultados práticos das ações de conservação de água e solo são a redução de erosão e asso-
reamento de mananciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade da água e o aumento 
de sua oferta para atendimento aos usos múltiplos, principalmente pela elevação da vazão mínima, 
dentro de uma base econômica sustentável. 
 
3.8. O Programa prevê o apoio técnico e financeiro à execução de ações em diversos projetos 
espalhados por vários estados brasileiros. Dentre as ações elegíveis estão: recuperação e conservação 
de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal, manutenção de áreas com vegetação 
nativa, construção de terraços em nível, de bacias de captação e infiltração de águas de chuva, 
adequação de estradas vicinais, entre outros. 

 
3.9. Cada projeto do Programa Produtor de Água engloba a parceria de diversas instituições, o 
que resulta em custos diluídos onde cada uma executa o que lhe compete dentro de suas próprias ações 
orçamentárias sem custos adicionais, podendo ser incluídas ações, elegíveis por outros parceiros, 
tais como saneamento ambiental rural e agropecuária sustentável. 
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3.10. A remuneração aos produtores rurais deve ser sempre proporcional ao serviço ambiental 
prestado e dependerá de prévia inspeção na propriedade. Além disso, todos os projetos com Pagamento 
por Serviços Ambientais - PSA devem obedecer a uma série de condicionantes e diretrizes estabele-
cidas pela ANA, para receberem a marca “Produtor de Água”, tais como: sistema de monitoramento 
dos resultados, que visa quantificar os benefícios obtidos com sua implantação; estabelecimento de 
parcerias; assistência técnica aos produtores rurais participantes; práticas sustentáveis de produção e 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento. 
 
3.11. O Manual do Programa consta do Anexo I e informações mais detalhadas sobre o mesmo 
e os projetos em andamento podem ser consultadas no endereço eletrônico: produtordea-
gua.ana.gov.br// 
 
4. OBJETO 
 
4.1. O presente chamamento tem por objeto selecionar, no âmbito do Programa Produtor de Água, 
propostas para: celebrar Acordo de Cooperação visando apoio técnico e capacitação de parceiros 
para a implantação e desenvolvimento de projetos ou; receber, através de Contrato de Repasse, apoio 
técnico e financeiro para a execução de ações de conservação de água e solo. 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1. Proteger e recuperar áreas de preservação permanente; 

 
5.2. Estimular a adequação ambiental das propriedades rurais; 

 
5.3. Controlar os processos erosivos nas propriedades rurais; 

 
5.4. Promover a recuperação de áreas degradadas; 

 
5.5. Promover a revitalização de estradas rurais; 

 
5.6. Promover ações de capacitação e eventos de interesse dos projetos; 

 
5.7. Incentivar a formação de parcerias entre diferentes instituições; 

 
5.8. Estimular a política de PSA no Brasil. 
 
6. PRAZOS DO CHAMAMENTO 
 
6.1. Para a Modalidade 1 as propostas deverão ser encaminhadas através do e-mail: programapro-
dutordeaguaedital2014@ana.gov.br, acompanhadas da documentação constante do item 7.4 e, para 

http://produtordeagua.ana.gov.br/
http://produtordeagua.ana.gov.br/
mailto:programaprodutordeaguaedital2014@ana.gov.br
mailto:programaprodutordeaguaedital2014@ana.gov.br
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a Modalidade 2, inseridas no SICONV - www.convenios.gov.br/siconv/ no período de 20/08/2014 a 
20/10/2014 e havendo sobra de recursos será reaberto prazo de inscrição para uma segunda etapa 
de seleção a partir de 20/11/2014 até 30/11/2014. 
 
6.2. Serão divulgados resultados do chamamento da primeira etapa até 19/11/2014 e, havendo 
segunda etapa, até 16/12/2014 no portal do Programa Produtor de Água: produtordeagua.ana.gov.br//. 

 
  

http://www.convenios.gov.br/siconv/
http://produtordeagua.ana.gov.br/
http://produtordeagua.ana.gov.br/
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7. MODALIDADE 1 - APOIO TÉCNICO E DE CAPACITAÇÃO 
 
7.1. Nessa modalidade os interessados deverão comprovar a existência de projeto que atende às 
características do Programa Produtor de Água, conforme Anexo I. 
 
7.2. Serão celebrados Acordos de Cooperação Técnica entre a ANA e parceiros para apoio na 
articulação de parcerias, na divulgação do projeto, em ações de implantação e desenvolvimento de 
projetos de conservação de água e solo. 
 
7.3. Serão disponibilizados cursos de capacitação e treinamentos para parceiros, sobre temas de 
interesse para o desenvolvimento dos projetos. 
 
7.4. Deverão ser apresentados, para análise quanto ao enquadramento como PPA, documentos com-
provatórios do cumprimento dos seguintes quesitos: 
 
a) Documento comprovando a importância da bacia escolhida; 
b) Documentos comprovando a existência de parcerias ou o andamento que está sendo dado a esta 
questão; 
c) Documento comprovando a existência de arcabouço legal para o PSA ou o andamento que está 
sendo dado a esta questão; 
d) Documento contendo manifestação quanto ao financiamento do PSA. 
 
8. MODALIDADE 2 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO 
 
8.1. O apoio técnico se dará pela celebração de Acordos de Cooperação Técnica entre a ANA e par-
ceiros para apoio nas ações de implantação e desenvolvimento de projetos de conservação de água e 
solo. 
 
8.2. Serão disponibilizados cursos de capacitação e treinamentos para parceiros, sobre temas de 
interesse para o desenvolvimento dos projetos. 
 
8.3. Deverão ser apresentados, para análise quanto ao enquadramento como PPA, documentos com-
provatórios do cumprimento dos quesitos constantes do item 7.4. 
 
8.4. Para se qualificar ao Apoio Financeiro deverá ser apresentada Proposta Prévia nos moldes do 
Anexo II. 
 
8.5. O apoio financeiro prestado às propostas selecionadas nesta modalidade se dará por Contrato 
de Repasse através de agente financeiro público. 
 
8.6. Estão programados, para este chamamento, recursos da ordem de R$ 5.600.000,00 (cinco mi-
lhões e seiscentos mil reais), com limite máximo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) da conce-
dente, por proposta. Havendo disponibilidade financeira, a ANA poderá contratar mais propostas, obe-
decendo à pontuação em ordem decrescente. 
 
8.7. Cada proposta somente poderá abranger um único projeto. 
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8.8. Caso sejam qualificadas mais de 8 (oito) Propostas Prévias será feita uma análise dos Projetos, 
nos moldes do Anexo III, utilizando a pontuação constante do Quadro 2 (vide item 11 deste Edital). 
 
8.9. Os Projetos serão classificados em ordem de pontuação para seleção e para formação de cadastro 
de potenciais parceiros da ANA. 
 
8.10. Os responsáveis pelos Projetos que ficarem na condição de cadastro poderão ser convidados 
para assinatura de Contrato de Repasse em caso de disponibilidade financeira da ANA. 
 
8.11. Após a seleção, a assinatura do Contrato de Repasse e a liberação dos recursos para as 
propostas selecionadas, estarão condicionados ao cumprimento das exigências legais e às características 
operacionais do agente financeiro. 
 
8.12. Os custos apresentados nos Projetos (Anexo III) deverão estar de acordo com os constantes no 
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa Econômica 
Federal e IBGE) ou outro índice de aceitação no meio técnico, devidamente referenciados. Quando 
não houver o item discriminado, os custos devem estar de acordo com valores de mercado, cuja cotação 
deverá ser demonstrada por três pesquisas de preço anexadas à proposta. 
 
8.13. Não serão financiadas com recursos do Contrato de Repasse despesas referentes à: 
 

• Equipamento e material permanente; 
• Taxa de administração, gerência e/ou similar; 
• Elaboração de projetos; 
• Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração ao pessoal 
com vínculo empregatício com a(s) instituição(ões) proponente(s) ou parceira(s) do projeto; 
• Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidores 
da administração pública, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
• Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as decorrentes de 
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
• Despesas gerais de manutenção da(s) instituição(ões) proponente(s) ou executora(s) do projeto; 
• Demais itens previstos na legislação em vigor. 

 
9. MODALIDADE 2 - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA 
 
9.1. Entende-se como Contrapartida – CP - a materialização do esforço da(s) instituição(ões) pro-
ponente(s) para a execução do projeto. O esforço deverá obrigatoriamente ser feito em recursos 
monetários (dinheiro), recebendo, assim, a denominação de CP- Financeira. 
 
9.2. A CP-Financeira é constituída obrigatoriamente de recursos financeiros, que serão utilizados 
na execução do projeto. 
9.3. A CP disponibilizada deverá seguir os percentuais constantes do Quadro 1, referindo-se 
sempre ao valor total de recursos do projeto e não somente dos solicitados à ANA e segue as diretrizes 
estabelecidas no art. 60 da Lei 12.919/2013 (LDO). 
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Quadro 1. Percentual de Contrapartida Financeira a ser oferecida pela Instituição Proponente. 
Unidade Federativa 
ou entidade 

Número de habi-
tantes 

Situações especiais Percentual de con-
trapartida Municípios Até 50 mil  0,1 a 4 % 

Mais de 50 mil Nas áreas da PNDR1, 
SUDENE2, SUDAM3 e 
SUDECO4 

0,2 a 8% 

  Todos os demais 1 a 20% 
Estados e Distrito 
Federal 

 Nas áreas da PNDR1, 
SUDENE2, SUDAM3 e 

4 

0,1 a 10% 

 Todos os demais 2 a 20% 
Consórcios públicos  Todos os casos 0,1 a 4% 

 
9.4. Os valores de CP não serão utilizados como critério de pontuação ou classificação para 
efeitos de seleção de proposta. 
 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
10.1. Os Acordos de Cooperação Técnica, de ambas as modalidades, terão prazo de validade de até 
5 (cinco) anos podendo ser prorrogado. 
 
10.2. Os Contratos de Repasse para execução dos projetos da Modalidade 2 terão prazo de três 
anos. 
 
11. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 
 
11.1. Não poderão participar da seleção, na Modalidade 2, instituições parceiras que estejam com 
Convênio ou Contrato de Repasse com a ANA, na área de conservação de água e solo, em vigor. 
 
11.2. Poderão participar desta Chamada Pública órgãos e entidades da administração direta e indireta 
dos Municípios, Estados e Distrito Federal e consórcios públicos que atendam às seguintes condições: 
 
• Estar credenciado e cadastrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
do Governo Federal – SICONV (www.convenios.gov.br/siconv ). 
 
• Declarar e comprovar qualificação técnica, bem como se responsabilizar pela sua estruturação 
gerencial, administrativa e operacional para execução do Acordo de Cooperação ou do Contrato de 
Repasse e respectiva prestação de contas, conforme expresso na legislação, inclusive com profissi-
onais aptos a operar o SICONV. 
 
 
  
1 PNDR - Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
2 SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
3 SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
4 SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 
  

http://www.convenios.gov.br/siconv
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12. A PROPOSTA 
 
12.1. A proposta para a Modalidade 1 deverá conter ofício da proponente acompanhado de: 

 
a) Documentos comprovatórios da existência de projeto enquadrável como PPA, conforme 
Anexo I; 

 
b) Documentos constantes do item 7.4; 
 
12.2. Para a Modalidade 2 deverá ser apresentada, além daqueles constantes do item 12.1, Proposta 
Prévia nos moldes do Anexo II; 
 
12.3. A Proposta Prévia poderá conter o Projeto Básico, seguindo o modelo constante do Anexo 
III. 
 
12.4. O Projeto Básico poderá ser utilizado como critério de classificação das Propostas Prévias, 
conforme item 8.8. 
 
12.5. Serão utilizados como critérios para a classificação dos Projetos Básicos, conforme Quadro 2, 
a seguir, documentos comprovatórios do nível de avanço das articulações, das parcerias, das insti-
tuições e dos projetos bem como do Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. 
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Quadro 2. Critérios de classificação das propostas 

PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
Item 1 - AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DO CONJUNTO INSTITUCIONAL PROPONENTE – 30 pontos 

ITEM TÍTULO PON-
TOS 

CRITÉRIOS 
PARA PONTU-

AÇÃO 

INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
NECESSÁRIOS 

1.1 

Qualificação administrativa 
- Existência, na estrutura administrativa, de profissi-
onal (is) de nível superior capacitados em áreas afins 
ao projeto 

10 Sim = 10 Não=0 Este item deverá ser comprovado por meio de descrição e de-
claração da instituição proponente 

1.2 

Experiência da instituição proponente em projetos 
de conservação de água e solo 

- Número de projetos de conservação de água e 
solo, recuperação ambiental e afins, concluídos 
pela instituição proponente 

10 

Ótima =10 
5 ou mais projetos 

Boa =8 
3 ou 4 projetos 

Razoável=6 1 ou 
2 projetos 

 
 

Para a comprovação, deverá ser apresentada declaração do res-
ponsável pela instituição proponente, com a descrição do pro-
jeto (contendo número identificador da transferência voluntá-
ria e sua respectiva concedente, quando houver), localização, 
detalhamento das atividades já realizadas e resultados. 

1.3 

Qualificação técnica das instituições parceiras 
A = Existência de, no mínimo, uma instituição de 
extensão rural e uma instituição de ensino superior 
com cursos na área ambiental e afins. 
B = Existência de uma instituição de extensão rural 
ou uma instituição de ensino superior com cursos 
na área ambiental ou afins. 

10 
Ótima = 10 Item 

A 
Boa = 7 Item B 

Deverá ser apresentado o Termo de Parceria assinado entre o 
responsável local da instituição parceira e da instituição pro-
ponente, com a descrição das respectivas responsabilidades no 
projeto. 
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Item 2 - AVALIAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - 70 pontos 

ITEM TÍTULO PON-
TOS 

CRITÉRIOS PARA PONTUA
ÇÃO 

INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COM
PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS 

2.1 

Diagnóstico da bacia e sub-bacia - Clareza e qua-
lidade da apresentação 
- Mapas da sub-bacia 
- Série histórica de dados hidrometeorológicos da 
sub-bacia 
- Imagens de satélite 
- Georreferenciamento de todas as intervenções 
- Modelo Digital de Elevação 
- Mapa de declividade 
- Mapa de Uso do Solo com rede hídrica e viária 
- Malha Fundiária 

10 

Ótimo = 10 
Apresentar 3 ou mais 

Bom = 8 
Apresentar pelo menos dois 

Razoável = 6 
Apresentar pelo menos um 

Não adequado = 0 

Anexo contendo cada item, com título igual 
aos contidos neste item. No caso do georrefe-
renciamento, as coordenadas devem se referir 
ao perímetro da gleba onde será realizada a in-
tervenção (nascentes, terraceamento, cerca-
mento), apenas o ponto, quando se tratar de es-
truturas individuais como no caso das bacias 
de captação, e linha, quando se tratar de tre-
chos de estradas 

2.2 

Qualificação metodológica 
- Metodologia utilizada na readequação de estradas 
rurais 
- Metodologia utilizada na construção de barragi-
nhas 
- Metodologia utilizada na recuperação de nascen-
tes 
 M t d l i  tili d   ã  d  t

  
       
       

10 

1.5 pontos para cada metodologia 
considerada adequada 

Será acrescido 1 ponto para o 
projeto que obtiver metodologia 
considerada adequada, nos seis 

itens avaliados 

Descrever separadamente no projeto/projeto 
básico, a metodologia utilizada para cada um 
dos itens citados 

2.3 

Diversificação de intervenções 
- Readequação estradas 
- Construção de Barraginhas 
- Recuperações nascentes 
- Recuperação de vegetação nativa (mínimo 30 ha) 
- Terraceamento em nível (mínimo 100 ha) 

10 

Ótimo = 10 
Apresentar 4 ou 5 intervenções 

Bom = 8 
Apresentar 3 intervenções 

Razoável = 6 
Apresentar 2 intervenções 

Não adequado = 0 

Descrever separadamente no projeto/projeto 
básico, cada tipo de intervenção a ser execu-
tada no projeto 
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2.4 

Estrutura de monitoramento hidrológico, meteoroló-
gico e sedimentológico proposto 
- Coleta de dados de chuva e vazão na bacia, no 
máximo, semestral 
- Análises físico-químicas da água - máximo semes-
tral 
- Equipamentos para medição infiltração e sedi-
mentação das barraginhas (em pelo menos 5% das 
intervenções), com leituras diárias em dias de 
chuva, durante pelo menos uma estação sazonal 
- Equipamentos para medição infiltração e sedi-
mentação dos terraços (pelo menos 5% das inter-
venções), com leituras diárias em índice de chuva, 
durante pelo menos uma estação sazonal 

10 

Ótima = 10 
Apresentar pelo menos 3 itens 

Boa = 8 
Apresentar 2 itens. 

Razoável= 6 
Apresentar 1 item. 

Não adequado = 0 

Descrever separadamente no pro-
jeto/Projeto básico, cada um dos itens 
citados 

2.5 Nível de adesão prévia dos produtores (proprieda-
des) rurais da área do projeto 10 

Boa = 10 (Acima de 60 %) 
Não adequado = 0 (Igual ou inferior a 

60%) 

- Declaração contendo número de 
produtores da bacia 
- Anexar termos de adesão assinados 
pelos produtores 

2.6 

Estratégias de comunicação social e capacitação 
- Previsão de participação mínima de 1000 pessoas 
na implantação e desenvolvimento do Projeto 
- Construção de site ou link do Projeto 
- Cartazes/folders/folhetos 

10 

Ótima = 10 
Apresentar 3 itens 

Boa = 8 
Apresentar 2 itens 

Razoável = 6 
Apresentar 1 itens 

Não adequada = 0 

Descrever separadamente no Pro-
jeto/Projeto básico, cada um dos itens 
citados 

2.7 Estratégias de continuidade/manutenção das ações 5 
Adequada = 5 

Não adequada ou não apresentada = 0 

Descrever separadamente no Projeto 
a estratégia a ser usada para este item 
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2.8 

Priorização das áreas do Projeto 

- Identificadas em planos de recursos hídricos ou de 
irrigação, ou em outros estudos publicados por enti-
dades de gestão ambiental ou de recursos hídricos, 
como prioritárias para sofrerem intervenções voltadas 
à recuperação/manutenção de corpos d’água super-
ficiais ou subterrâneos em qualidade e /ou quantidade 

- Bacia de captação para abastecimento humano ou 
inclua área de contribuição para esta captação, dis-
tante no máximo 10 km (linha reta) 

5 

Área prioritária ou área de 
captação para abastecimento 
humano = 5 
Área não prioritária = 0 

Citar plano, estudo ou documento, autor e página 
que comprove a situação em questão. 
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Item 3 - AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PSA - 100 pontos 

ITE
M TÍTULO PONTOS CRITÉRIOS PARA PON-

TUAÇÃO 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COM-

PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS 

3.1 Estágio do arcabouço jurídico 50 Satisfatório = 50 
Não satisfatório = 0 

Este tópico avalia a existência de arcabouço jurí-
dico (leis, decretos e resoluções) 
- Citar o instrumento legal 

3.2 Diagnóstico da área do Projeto 10 Satisfatório = 10 
Não satisfatório = 0 

Este tópico avalia a existência de diagnóstico da 
área de implantação do Projeto 
- Mapas e descrição da área em que está sendo exe-
cutado o PSA 

3.3 Ações de conservação de água e solo 10 Satisfatórias = 10 
Não satisfatórias = 0 

Este tópico avalia se o Projeto se encontra em fase 
de execução das ações de conservação de água e 
solo 
- Texto descritivo e fotografias das ações já reali-

 
3.4 Pagamento por serviços ambientais 20 Existente = 20 

Inexistente = 0 

Este tópico avalia se o Projeto se encontra em fase 
de pagamento por serviços ambientais. 
- Cópia de cheques ou recibos de transferências 
b á i  

3.5 Monitoramento 10 Satisfatório = 10 
Não satisfatório = 0 

Este tópico avaliar se o Projeto possui e executa o 
monitoramento das características quantitativas e 
qualitativas dos recursos hídricos 
- Arquivo contendo os dados de monitoramento 
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13. MODALIDADE 2 - PRÁTICAS ELEGÍVEIS 
 
13.1. Construção de bacias de captação e infiltração de água de chuva (barraginhas); 

 
13.2. Construção de terraços em nível; 

 
13.3. Construção de barragens subterrâneas e outras tecnologias adaptáveis ao semiárido, considera-
das adequadas pela comissão avaliadora da ANA, constituída por no mínimo 03 (três) Servidores; 

 
13.4. Cercamento de áreas de interesse para conservação ambiental; 

 
13.5. Plantio de mudas de espécies nativas, com número de espécies suficientes para garantir a recu-
peração da diversidade, com base em declaração de profissional habilitado; 

 
13.6. Adequação de estradas rurais; 

 
13.7. Ações de capacitação sobre manejo sustentável da propriedade; 

 
13.8. Ações de monitoramento hidrometeorológico; e 

 
13.9. Outras que possibilitem a melhoria da qualidade e o aumento da oferta de água, desde que, con-
sideradas adequadas pela comissão avaliadora da ANA. 
 
14. MODALIDADE 2 - RESULTADOS ESPERADOS 
 
14.1. Melhoria na qualidade da água; 

 
14.2. Regularização ou aumento da oferta de água; 

 
14.3. Redução da erosão; 

 
14.4. Áreas de preservação permanente e reserva legal protegidas e em processo de regeneração; 

 
14.5. Estradas rurais readequadas; 
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14.6. Beneficiários comprometidos formalmente com a conservação das áreas de preservação perma-
nente e reserva legal; 

 
14.7. Maior aproveitamento da água de chuva, por meio de construção de barragens subterrâneas ou ou-
tras tecnologias de convivência com o semiárido; 

 
14.8. Envolvimento efetivo dos órgãos gestores de recursos hídricos nas ações do projeto; 

 
14.9. Participação da sociedade nas ações e processos de melhoria ambiental (educação ambiental e co-
municação social); 

 
14.10. Produtores rurais capacitados em manejo sustentável da propriedade. 

 

 
15. MODALIDADE 2 - PRODUTO A SER APRESENTADO 

 
15.1. Todos os produtos elaborados, após aprovados pelo agente financeiro, deverão ter cópias inse-
ridas no SICONV em aba própria (aba Anexos) ou encaminhados à ANA para conhecimento e acom-
panhamento. 

 
15.2. O repasse das informações relativas aos produtos e resultados obtidos no âmbito dos projetos 
será item do Acordo de Cooperação. 

 
16. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
16.1. As propostas serão avaliadas pela equipe técnica da ANA. 

 
16.2. Serão selecionadas para apoio técnico e capacitação, com assinatura de Acordo de Cooperação, 
todas as propostas, em ambas as Modalidades, que comprovarem o enquadramento como PPA e 
atenderem aos critérios apresentados no item 7.4. 

 
16.3. Serão qualificadas, na Modalidade 2, todas as Propostas Prévias que: 
 

a) comprovarem o enquadramento como PPA; 
 

b) Atenderem aos critérios apresentados no item 7.4; 
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c) Possuírem coesão no que se refere às ações nelas previstas e seus custos; 

 
d) Forem consideradas como pertinentes quanto ao enquadramento como PPA. 

 
16.4. No caso previsto no item 8.8, a nota final para os Projetos Básicos na Modalidade 2, varia de 
0 a 200 pontos e será obtida pelo somatório das notas alcançadas em todos os itens 1, 2 e 3 que compõem 
o Quadro 2 (vide item 11). 

 
16.5. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
I. Em qualquer das Modalidades, não comprovarem que atendem aos princípios do Programa Pro-
dutor de Água – PPA, mesmo que em fases iniciais, conforme Anexo I e item 7.4; 

 
II. Na Modalidade 2, não apresentarem Proposta Prévia, nos moldes do Anexo II; 

 
III. Na Modalidade 2, requererem à ANA valor superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); 

 
16.6. Declarada a desclassificação por descumprimento aos itens II ou III, será facultado à instituição 
proponente, a assinatura de Acordo de Cooperação, nos termos da Modalidade 1. 

 
16.7. Em caso de empate serão priorizados os Projetos Básicos com maior percentual de proteção e 
recuperação de APPs, em relação ao valor total solicitado. 

 
16.8. Persistindo o empate será priorizado o Projeto Básico ou Proposta Prévia que tiver sido apre-
sentado primeiro. 

 
16.9. Não serão selecionadas duas ou mais Propostas Prévias ou Projetos Básicos que tenham superpo-
sição direta, envolvendo esforços em um mesmo município ou sub-bacia hidrográfica. 

 
16.10. Posteriormente à seleção final, em qualquer das Modalidades, poderão ocorrer visitas de 
técnicos da ANA, antes da assinatura do Acordo de Cooperação ou do Contrato de Repasse, para 
verificação “in loco’’ das informações prestadas. Caso as verificações em campo se mostrem incom-
patíveis com o apresentado, a ANA tem a prerrogativa de desclassificar a referida Proposta Prévia ou 
Projeto Básico e destinar a vaga para outro, obedecendo a ordem de classificação. 
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17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Após a seleção, os responsáveis pelas propostas escolhidas receberão informações sobre a aber-
tura de campo específico no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo 
Federal – SICONV (www.convenios.gov.br/siconv), para início da tramitação formal no sistema. 

 
17.2. É de responsabilidade das entidades participantes a verificação dos dados e possíveis difi-
culdades inerentes ao desenvolvimento do projeto, os quais não poderão ser alegados no desenrolar 
dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

 
17.3. Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este chamamento poderão ser ob-
tidos nos seguintes endereços: 
 

Agência Nacional de Águas – ANA 

Superintendência de Implementação de Programas e Projetos Setor Policial, Área 05, Quadra 03, Bloco 
"B", salas 212 e 213a CEP 70.610-200 - Brasília – DF 

E-mail: programaprodutordeaguaedital2014@ana.gov.br Página eletrônica: www.ana.gov.br 

Programa Produtor de Água: www.ana.gov.br/produagua 

http://www.convenios.gov.br/siconv
mailto:programaprodutordeaguaedital2014@ana.gov.br
http://www.ana.gov.br/
http://www.ana.gov.br/produagua
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	13.4. Cercamento de áreas de interesse para conservação ambiental;
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