
 
 

RESOLUÇÃO Nº 029, DE 18 DE JANEIRO DE 2005. 
   
  

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 16, inciso XVII, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
no 9, de 17 de abril de 2001, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 142ª Reunião 
Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2004, com fundamento no art. 12, inciso V, da Lei no 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o que consta no Processo no 02501.000006/2001-51 
resolveu: 

  
Art. 1o Fica reservada, sob a forma de outorga preventiva, a vazão de 26,4 m3/s no rio São 

Francisco, correspondente à demanda projetada para o ano 2025 para consumo humano e 
dessedentação animal na região receptora, de acordo com o Projeto de Interligação das Águas do 
Rio São Francisco com as das Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, apresentado pelo 
Ministério da Integração Nacional, por meio de sua Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica, com os 
seguintes pontos de captação: 

  
I - coordenadas geográficas do ponto de captação do eixo norte: 08º 32' 43,32" de Latitude 

Sul, 39º 27' 19,86" de Longitude Oeste; 
  
II - coordenadas geográficas do ponto de captação do eixo leste: 08º 48' 34,72" de Latitude 

Sul, 38º 24' 23,62" de Longitude Oeste; 
  

§ 1º Excepcionalmente, será permitida a captação da vazão máxima diária de 114,3 m3/s e 
instantânea de 127 m3/s quando o nível de água do reservatório de Sobradinho estiver acima do 
menor valor entre: 

 
a)    nível correspondente ao armazenamento de 94,0% do volume útil;  
  
b)    nível correspondente ao volume de espera para controle de cheias.  
  
§ 2º Enquanto a demanda real for inferior à demanda projetada de que trata o caput, o 

empreendimento poderá atender o uso múltiplo dos recursos hídricos na região receptora. 
  
Art. 2o Esta outorga preventiva não confere direito de uso dos recursos hídricos e se destina a 

reservar a vazão passível de outorga para possibilitar ao interessado o planejamento do seu 
empreendimento.  

  
Art. 3o Esta outorga preventiva terá a validade de até três anos, podendo ser renovada a 

pedido do interessado. 
 
Art. 4o Para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos, o interessado deverá 

formular o pedido acompanhado de estudos que comprovem: 
  
I – a sustentabilidade do arranjo institucional e administrativo, com a definição de atribuições 

e competências para a gestão da transposição; 
  



 

II – a viabilidade financeira do empreendimento, em particular a compatibilidade dos custos 
de operação e manutenção com as receitas auferidas na cobrança pelo uso da água; e 
  

III - a viabilidade técnica e operacional do empreendimento considerando as estações de 
bombeamento, os canais, as adutoras e o controle das derivações. 
  

Parágrafo único. A outorga de direito de uso de recursos hídricos, se concedida, poderá ser 
suspensa nas circunstâncias descritas no art. 15 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ou no caso 
de indeferimento ou cassação da licença ambiental.  

  
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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