
 

 

Outorgas  

0800 725 2255, (61) 2109-5228 ou 2109-5278 ou 2109-5305. 
coout@ana.gov.br 

 

Ouvidoria/ Corregedoria 

cor@ana.gov.br 

 

Fiscalização de uso da água 

0800 725 2255 de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h 
(61) 2109-5231, ou pelos e-mails 
sfi@ana.gov.br |  cofiu@ana.gov.br 

 

Fiscalização da segurança de barragens 

(61) 2109-5431 ou pelos e-mails 
sfi@ana.gov.br | cofis@ana.gov.br 

 

Declaração de uso d’água 

Fone: 0800 725 2255 de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou (61) 2109-5231, ou enviar 
mensagem para daurh@ana.gov.br   

 

Cobrança por uso de recursos hídricos 

Para dúvidas sobre emissão de boletos ou negociação de débitos fale diretamente com o 
setor financeiro da ANA: 
Fone: (61) 2109-5123 
 
Para dúvidas ou contestações sobre o cálculo do valor cobrado fale diretamente com o setor 
de cobrança da ANA: 
Fone: (61) 2109-5363 
cobranca@ana.gov.br  

 

Declaraágua 

Fone: 0800 725 2255 de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou (61) 
2109 5231 ou enviar e-mail: cofiu@ana.gov.br 

 

Alocação de água 

comar@ana.gov.br 

 

Acompanhamento de Reservatórios  

Fone: (61) 2109-5207 ou 2109-5329 (de segunda a sexta, das 8h às 18h).  
corsh@ana.gov.br 
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Salas de Crise 

Fone: (61) 2109-5207 ou 2109-5329 (de segunda a sexta, das 8h às 18h).  
corsh@ana.gov.br 

 

Salas de Situação  

Fone: (61) 2109-5207 ou 2109-5329 (de segunda a sexta, das 8h às 18h). 
coart@ana.gov.br  

 

Monitor de Secas  

Fone: (61) 2109-5604 ou 2109-5207 (de segunda a sexta, das 8h às 18h).  
monitordesecas@ana.gov.br 

 

Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR 

Fone: (61) 2109-5604 ou 2109-5207 (de segunda a sexta, das 8h às 18h).  
sar@ana.gov.br 

 

Saneamento 

agenda.saneamento@ana.gov.br  

 

Reuniões Deliberativas da DIREC 

secretariageral@ana.gov.br 

 

Produtor de Água 

produtordeagua@ana.gov.br 

 

Apoio ao Singreh 

procomites@ana.gov.br  

 

Gabinete da Presidência 

Fone: (61) 2109-5108 
chefiadegabinete@ana.gov.br 

 

Protocolo 

Fone: (61) 2109-5165 
dproe@ana.gov.br  

 

Administração 

Fone: (61) 2109-5408  
saf@ana.gov.br  

 

Assessoria de Comunicação/ imprensa/ Patrocínio/ Eventos 

Fone: (61) 2109-5103  
ascom@ana.gov.br  

 

corsh@ana.gov.br
coart@ana.gov.br 
mailto:monitordesecas@ana.gov.br
sar@ana.gov.br
mailto:agenda.saneamento@ana.gov.br
mailto:secretariageral@ana.gov.br
file:///C:/Users/flavia.pierry/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/00MHR3J7/produtordeagua@ana.gov.br
mailto:procomites@ana.gov.br
mailto:chefiadegabinete@ana.gov.br
mailto:dproe@ana.gov.br
mailto:saf@ana.gov.br
mailto:ascom@ana.gov.br


 
 

Capacitação 

Fone: (61) 2109-5551  
capacitacao@ana.gov.br  

 

Promicomites  

procomites@ana.gov.br  

 

Planejamento 

Fone: (61) 2109-5208 
spr@ana.gov.br 

 

Secretaria-Geral 

secretariageral@ana.gov.br 

 

Procuradoria 

Fone: (61) 2109-5448 
procuradoria@ana.gov.br 

 

Assessoria Parlamentar 

Fone: (61) 2109-5116 
aspar@ana.gov.br 

 

Assessoria internacional 

Fone: (61) 2109-5170 
asint@ana.gov.br  

 

Sistema de Participação Social 

secretariageral@ana.gov.br  

 

Gerencia de estratégia 

Fone: (61) 2109-5611  
gges@ana.gov.br 

 

Prêmio ANA 

Fone: (61) 2109-5638 (das 9h às 12h e das 14h às 17h). 
premioana@ana.gov.br 

 

Tecnologia da Informação 

Fone: (61) 2109-5416  
stiatende@ana.gov.br  

 

Dados hidrológicos coletados pela ANA 

Fone: (61) 2109-5242 
hidro@ana.gov.br 
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Gestão de Pessoas 

Fone: (61) 2109-5505  
cggep@ana.gov.br  

 

DRDH 

(61) 2109-5368 
sre@ana.gov.br 

 

CERTOH   

sre@ana.gov.br 

 

Marcos regulatórios e alocações de água 

(61) 2109-5141 
comar@ana.gov.br 
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