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Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
(ANA)

Quem somos?

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é a responsável, na esfera federal, por implementar a
Política Nacional de Recursos Hídricos; por regular o uso de recursos hídricos; pela prestação dos serviços públicos
de irrigação e adução de água bruta; pela segurança de barragens; e pela instituição de normas de referência para a
regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

A Agência tem como missão garantir a segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável no País e atua:

- em articulação com setores e esferas de governo;

- na produção e disseminação de informações e conhecimentos; e

- no estabelecimento de normas que visam garantir o direito ao uso da água, minimizar os efeitos de eventos críticos
(secas e inundações) e dar referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

A ANA cuida do desenvolvimento do Brasil da nascente à foz, porque sabemos que #AÁguaÉUmaSó.
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Denunciar o Uso Irregular de Recursos Hídricos e a Situação de
Segurança de Barragens

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Qualquer cidadã ou cidadão, órgão e entidade pública federal, estadual e municipal podem apresentar denúncia
sobre o uso
irregular de recursos hídricos ou situações que possam impactar a segurança de barragens.

Quem pode utilizar este serviço?

Para os cidadãos, órgãos gestores, instituições públicas federais, estaduais e municipais que queiram denunciar o
uso
irregular de recursos hídricos em rios de domínio da União e a segurança de barragens.

O cidadão que quiser registrar uma denúncia deverá:
• Identificar o nome do corpo hídrico (rio ou reservatório), o município/estado de localização da denúncia e o
ocorrido
(suposta irregularidade);
• Indicar, de modo a melhorar a qualidade da denúncia, um ou mais agentes causadores da infração ou incluir
alguma
referência sobre a localização do usuário/empreendimento infrator; e
• Informar, tratando-se de segurança de barragens, o nome da barragem (se conhecido), o município, estado, sua
localização, a descrição da situação em que se encontra e as consequências quanto à segurança da barragem.
Recomenda-se o envio de fotos para melhor caracterização da situação.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - ENVIAR A DENÚNCIA

• Denúncias de uso irregular de recursos hídrico:

preencha o formulário disponível em:
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui

• Denúncia de segurança de barragens:
Envie um e-mail para: PLANTAOCENAD@GMAIL.COM ou ligue: 0800 644-0199.

Documentação

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui
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Documentação em comum para todos os casos

• Identificar o nome do rio ou reservatório, o município/estado de localização da denúncia e o
ocorrido (suposta irregularidade);

• Indicar um ou mais agentes causadores da infração ou incluir alguma referência sobre a localização do
usuário/empreendimento infrator; e

• Informar, tratando-se de segurança de barragens, o nome da barragem, o município, estado,
sua localização, a descrição da situação em que se encontra e as consequências quanto à segurança da
barragem.

Canais de prestação

E-mail

• Denúncias de uso irregular de recursos hídricos.

preencha o formulário disponível em:
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui
• Denúncia de segurança de barragens.
Envie um e-mail para: PLANTAOCENAD@GMAIL.COM ou ligue: 0800 644-0199.

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 1 e 30 dia(s) corrido(s)

Informações adicionais ao tempo estimado

A resposta ao cidadão será enviada em até 30 dias. No caso de denúncias selecionadas, o prazo para ação 
fiscalizatória 
dependerá da complexidade e das prioridades e diretrizes de fiscalização, definidas nos planos plurianuais e anuais 
de 
fiscalização, podendo ocorrer imediatamente ou em até 1 ano. 
O prazo para correção da irregularidade normalmente é fixado pela ANA entre 30 e 90 dias, dependendo da

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/fiscalizacao/denuncie-aqui
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gravidade e da 
complexidade das ações envolvidas. Esse prazo poderá ser maior em casos específicos, que envolvam, por
exemplo, a execução 
de obras de engenharia.

No caso de denúncias referentes à segurança de barragens, a ação da ANA ou da defesa civil poderá ocorrer
imediatamente
ou em até 1 ano, dependendo da gravidade da situação, da categoria de risco e do dano potencial associado à
barragem e das
prioridades e diretrizes de fiscalização, definidas nos planos plurianuais e anuais de fiscalização.

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

• Denúncias de uso irregular de recursos hídricos.

Envie um e-mail para: SFI@ANA.GOV.BR

• Denúncias de segurança de barragens.
Envie um e-mail para: PLANTAOCENAD@GMAIL.COM

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.
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Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Emitir Boleto para a Cobrança pelo Uso da Água de Domínio da União

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

A ANA emite o boleto que permite ao usuário pagar a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União,
ou seja,
daqueles rios ou demais cursos d’água que atravessam mais de um estado da federação e que já estão com serviço
de cobrança
vigorando.

Quem pode utilizar este serviço?

Para os usuários de recursos hídricos em rios de domínio da União localizados nas bacias hidrográficas que já
tenham
implementado a cobrança pelo uso da água.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - EMITIR BOLETO

Visitar https://boletoonline.ana.gov.br/

Preencha o registro para emitir o boleto com o endereço do empreendimento, o nome do representante legal, o
n.º CNARH e o
cadastramento da senha para o acesso; siga a orientações.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

• Código de registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH).

• Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Canais de prestação

Web
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Acesse o site

ou

Acesse o site

Envie um e-mail para: COBRANCA@ANA.GOV.BR

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail para: COBRANCA@ANA.GOV.BR

Validade do Documento

1 ano(s)

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

https://boletoonline.ana.gov.br/
http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
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• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Fazer a Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH) e
DeclaraAgua (DAURH)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) começou a partir de 1º de janeiro a receber a Declaração
Anual de Uso de Recursos Hídricos (DAURH). A exemplo da declaração do imposto de renda, os usuários de água
da União com outorga de direito de uso de recursos hídricos têm a obrigação de declarar até 31 de janeiro os
volumes mensais de água utilizados no ano anterior. Para isso, é preciso preencher o formulário disponibilizado no
Sistema Federal de Regulação de Uso (REGLA ) e informar, os volumes de água captados a cada mês,
considerando o período de exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.

Quem pode utilizar este serviço?

Usuários de recursos hídricos.

Como o porte dos usuários de água é diferente em cada uma das bacias, as exigências de monitoramento dos
volumes de captação e/ou lançamento também são diferenciadas. Somente usuários que captam água ou lançam
efluentes acima de determinados limites, e que estão instalados em determinadas bacias são obrigados a
declarar seus usos.

Confira aqui a lista com os critérios de obrigatoriedade para envio da DAURH por bacia hidrográfica ou corpo
hídrico .

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - PREENCHER O FORMULÁRIO

O usuário precisa preencher um formulário que é disponibilizado no REGLA e informar, os volumes de água
captados a cada mês, considerando o período de exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Para o usuário verificar o volume utilizado mensalmente, ele deve instalar um equipamento de medição.

Canais de prestação

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/usuarios-de-agua-da-uniao-tem-ate-final-de-janeiro-para-fazer-a-sua-declaracao-de-uso-de-recursos-hidricos/DAURH2022.xlsx
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/usuarios-de-agua-da-uniao-tem-ate-final-de-janeiro-para-fazer-a-sua-declaracao-de-uso-de-recursos-hidricos/DAURH2022.xlsx
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Web

Acesse o site

Envie um e-mail: DAURH@ANA.GOV.BR

Ligue: 0800 725-2255 ou 2109-5231

Aplicativo móvel

DeclaraÁgua

O aplicativo Declara Água é uma ferramenta para o usuário de recursos hídricos monitorar e acompanhar seu
uso da água e se conectar com o órgão gestor de recursos hídricos.

Para baixar na Play Store (Android), acesse: https://bit.ly/36v7eWz

Para baixar na App Store (IOS), clique em: https://bit.ly/3GskywE

Envie um e-mail: DAURH@ANA.GOV.BR

Ligue: 0800 725-2255 ou 2109-5231

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Informações adicionais ao tempo estimado

De 1º a 31 de janeiro de cada ano, a DAURH deve ser enviada via on-line. Após esse período, o sistema é fechado. 
Durante o

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
https://bit.ly/36v7eWz 
https://bit.ly/2FOlpr1
https://bit.ly/3GskywE
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período de preenchimento da DAURH, o usuário poderá entrar em contato pelo e-mail DAURH@ANA.GOV.BR, para
receber os 
esclarecimentos necessários quanto aos procedimentos para o preenchimento. A ANA recebe as declarações
somente por meio 
do REGLA e dentro do prazo estipulado. No caso de notificação da ANA para envio de dados pelo DeclaraAgua, o
usuário deve 
registrar e enviar os dados via REGLA no mínimo uma vez por mês.

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail: DAURH@ANA.GOV.BR

Ligue: 0800 725-2255 ou 2109-5231

Validade do Documento

1 ano(s)

Informações adicionais ao tempo de validade

Em bacias hidrográficas consideradas críticas, onde há maior necessidade de controle do uso da água, os usuários
de água notificados pela ANA devem
também encaminhar regularmente dados e registro fotográfico de equipamentos de medição de volume captado por
meio do aplicativo DeclaraAgua. Os dados devem ser enviados mensalmente, ou em outra frequência definida pela
ANA.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento



14

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Fazer o Cadastro de Inspeção de Segurança de Barragens

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O empreendedor da barragem, “dono da barragem”, de água, de geração de energia ou de rejeitos, deve inspecionar
regularmente sua barragem e manter seu cadastro junto ao respectivo órgão fiscalizador para a segurança de toda a
sociedade.
No caso de barragens de acumulação de água para usos múltiplos em rios da União, exceto para geração de
energia, devem
cadastrar regularmente seus relatórios de inspeção de segurança da barragem no sítio da ANA na Internet.

Quem pode utilizar este serviço?

A empreendedores de barragens de acumulação de água para usos múltiplos em rios da União, exceto geração
de energia
elétrica, conforme Lei nº 12.334, de 2010

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - A – USUÁRIO QUE RECEBEU CORRESPONDÊNCIA DA ANA:

1. Digite o seu login e a senha recebidos;
2. Verifique se a barragem está corretamente cadastrada;
3. Preencha o Extrato da Inspeção Regular de Segurança de Barragem; e
4. Verifique o Extrato preenchido antes de finalizar.
Uma vez finalizado, não serão aceitas modificações no cadastro do extrato.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Ficha de inspeção devidamente preenchida;
• Extrato do relatório de inspeção, que deve ser encaminhado para a ANA pelo sistema SNIRH;
• Relatório de inspeção de segurança regular da barragem; e
• Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela Inspeção.

Canais de prestação
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Web

Acesse o site

Envie um e-mail para: Cofis@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5677, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - B – USUÁRIO QUE NÃO RECEBEU CORRESPONDÊNCIA DA ANA, MAS DISPÕE DE
BARRAGEM EM RIO DE DOMÍNIO DA UNIÃO:

• Solicite o seu login com o CPF ou o CNPJ do empreendedor;

• Uma nova tela surgirá solicitando os dados iniciais da barragem que se pretende cadastrar;

• Aguarde o recebimento de confirmação de login pelo e-mail cadastrado.

• Após o recebimento de confirmação do login e da senha o preenchimento do Extrato da Inspeção Regular de
Segurança de Barragem estará autorizado.

O extrato de inspeção ficará disponível dentro do Cadastro e poderá ser impresso a qualquer momento pelo
usuário.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Ficha de inspeção devidamente preenchida;
• Extrato do relatório de inspeção, que deve ser encaminhado para a ANA pelo sistema SNIRH;
• Relatório de inspeção de segurança regular da barragem; e
• Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela Inspeção.

Canais de prestação

http://www.snirh.gov.br/barragem_inspecao/login.jsf
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Web

Acesse o site

Envie um e-mail para: Cofis@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5677, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Tempo de duração da etapa

Em média 7 dia(s) útil(eis)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Informações adicionais ao tempo estimado

Para quem recebeu correspondência da ANA o serviço é de atendimento imediato. Para quem não recebeu, deve
solicitar cadastro e isso poderá levar alguns dias, pois o pré-cadastro será analisado pela ANA. Caso não receba a
confirmação após alguns dias, o usuário deverá entrar contato por meio do e-mail Cofis@ANA.GOV.BR

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail para: Cofis@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5677, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Validade do Documento

1 ano(s)

Informações adicionais ao tempo de validade

No mínimo, uma vez por ano, salvo casos específicos. Até 31 de dezembro do ano da realização da Inspeção de
Segurança de
Barragens - ISR, o empreendedor de barragem fiscalizada pela ANA deverá cadastrar sua inspeção.
Nas situações em que as barragens apresentarem nível de perigo de alerta, os extratos deverão ser encaminhados
à ANA em 15 dias.

http://www.snirh.gov.br/barragem_inspecao/login.jsf
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Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Obter a Regularização do Uso da Água de Domínio da União

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Quem usa água direto de rio, lago e represa de domínio da União precisa solicitar a regularização de seu uso na
ANA, garantindo o seu acesso e evitando conflitos e penalidades.

Quem pode utilizar este serviço?

Pessoas físicas ou jurídicas interessadas em ter autorização do uso da água em corpo d´água de domínio da
União,
os chamados usuários de água, independente do porte do empreendimento.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Requerer regularização

O usuário utilizando CPF ou CNPJ deve acessar o Sistema Federal de Regulação de Uso (REGLA), informar
dados básicos como endereço e endereço eletrônico, e preencher as informações on-line descritas anteriormente
para cada interferência
(ex.: captação, lançamento e barramento). Informações ou documentos adicionais poderão ser solicitados ao
usuário. Quando isso acontecer, os documentos poderão ser enviados em formato digital, por meio do protocolo
eletrônico da ANA.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

• Finalidade do uso (irrigação, indústria, abastecimento público, entre outros);

• As características da finalidade, por exemplo área irrigada, sistema de irrigação e cultura mais frequente;

• Localidade do uso (coordenadas geográficas);

• Endereço para correspondência;

• Endereço do empreendimento, por exemplo: endereço da fazenda
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Para cada finalidade, serão solicitadas informações diferentes.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf

A ANA disponibiliza guias e documentos para auxiliar o usuário a registrar seu pedido de regularização no
REGLA

Acesse o site

Envie um e-mail: COOUT@ANA.GOV.BR
Ligue: 0800 725 22 55 / (61) 2109-5228 / (61) 2109-5278

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - ANÁLISE DA REGULARIZAÇÃO

A análise dos pedidos de regularização pode ocorrer de forma automática ou manual. Se uma ou mais condições
não forem atendidas para o processamento automático, poderão ser solicitadas informações adicionais sobre o
empreendimento. Nesse caso, a solicitação será manual. Caso seja necessário alteração de algum dado, a ANA
entrará em contato por e-mail e indicará o ajuste a ser avaliado pelo usuário no sistema REGLA. O usuário
deverá aceitar os ajustes propostos no próprio sistema.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

http://www.snirh.gov.br/cnarh/identificar.jsf
https://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-regla
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Acesse o site

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf

ou

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Canais de prestação

Web

Acesse o site

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf

ou

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: COOUT@ANA.GOV.BR
Ligue: 0800 725 22 55 / (61) 2109-5228 / (61) 2109-5278

Tempo de duração da etapa

Entre 7 e 210 dia(s) corrido(s)

Etapa 3 - ENTREGA DA REGULARIZAÇÃO DE USO

http://www.snirh.gov.br/cnarh/identificar.jsf
https://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
http://www.snirh.gov.br/cnarh/identificar.jsf
https://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
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Documentos de regularização:
• Outorga de direito de uso de recursos hídricos;
• Outorga preventiva de uso de recursos hídricos;
• Declaração de regularidade de usos da água que independem de outorga;
• Declaração de regularidade de serviços não sujeitos à outorga;
• Declaração de regularidade de interferências não sujeitas à outorga.

Esses documentos ficam disponíveis no REGLA e podem ser impressos a qualquer momento

Canais de prestação

Web

Acesse o site

http://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf

ou

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: COOUT@ANA.GOV.BR
Ligue: 0800 725 22 55 / (61) 2109-5228 / (61) 2109-5278

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 210 dia(s) corrido(s)

Informações adicionais ao tempo estimado

http://www.snirh.gov.br/cnarh/identificar.jsf
https://www.snirh.gov.br/cnarh/index.jsf
https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
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A emissão das autorizações depende da quantidade de água disponível no corpo d´água. Caso não haja nenhuma
pendência,
o prazo máximo para análise do pedido de regularização

* para os pedidos apresentados até 1º de fevereiro de 2021: 120 dias;
* para os pedidos apresentados até 1º de fevereiro de 2022: 90 dias;
* para os pedidos apresentados até 1º de fevereiro de 2023: 60 dias;
* para as finalidades de indústria, abastecimento público, esgotamento sanitário e irrigação superior a 2.000 ha: 180
dias

*para as finalidades de aproveitamentos hidrelétricos (centrais geradoras hidrelétricas - CGHs e conversão de DRDH
em outorga) e reservatórios (barragens e soleiras): 210 dias.

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail: COOUT@ANA.GOV.BR
Ligue: 0800 725 22 55 / (61) 2109-5228 / (61) 2109-5278

Informações adicionais ao tempo de validade

A validade da outorga varia de acordo com a finalidade e o porte do empreendimento.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário que faz uso da água sem a devida outorga está infringindo às normas de utilização de recursos hídricos e
está sujeito às

penalidades previstas na Lei nº 9.433, de 1997.

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Em regra, os pedidos de regularização são analisados por ordem de chegada, ou seja, pela data de protocolo.
Entretanto, alguns
pedidos podem levar mais tempo para análise, por terem seus empreendimentos localizados em bacias hidrográficas
críticas (onde há
pouca água disponível), o que requer estudo mais detalhado ou a criação de novas normas para liberação do uso da
água.
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Obter Certificado de Avaliação de Sustentabilidade de Obras Hídricas
(CERTOH)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Quem faz uma obra de infraestrutura hídrica (como uma barragem ou um canal) precisa ter um certificado, emitido
pela ANA,
que indica a sustentabilidade hídrica e operacional da obra, como previsto pelo Decreto nº 4.024/2001.

Quem pode utilizar este serviço?

Aos responsáveis (órgão/empresa/entidade da Administração Pública, seja ela federal, estadual ou municipal) por
implementar
obras de infraestrutura hídrica que tenham interesse em reservação ou adução de água bruta, de valor total igual
ou superior a
10 milhões de reais, financiada em todo ou em parte com recursos da União.

Com objetivo de reservação ou adução de água bruta, de valor total igual ou superior a 10 milhões de reais,
financiada em todo ou em parte com recursos da União

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitação do CERTOH

Solicitação do CERTOH

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

A relação dos documentos necessários à obtenção do certificado encontra-se no Anexo 1 do Manual do
CERTOH.

https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/certoh.pdf

Canais de prestação
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Web

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5565

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - Análise interna;

Análise interna;

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação.

ACESSE.

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5565

Tempo de duração da etapa

Até 60 dia(s) útil(eis)

http://eprotocolo.ana.gov.br/default.html
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh
https://www.ana.gov.br/regulacao/principais-servicos/certificado-obra-hidrica
https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
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Etapa 3 - Deliberação pela Diretoria Colegiada

Deliberação pela Diretoria Colegiada

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação.

ACESSE.

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5565

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 4 - Publicação no Diário Oficial e envio de correspondência ao solicitante.

Publicação no Diário Oficial e envio de correspondência ao solicitante.

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh
https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/certoh
https://www.ana.gov.br/regulacao/principais-servicos/certificado-obra-hidrica
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Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação.
ACESSE.

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5565

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Até 60 dia(s) útil(eis)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5565

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
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Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Obter Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH)

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Quem constrói e opera usinas geradoras de energia elétrica pela água deve pedir uma autorização à ANA. Essa
autorização é fornecida por meio de uma Declaração de Reserva de Disponibilidade de Recursos Hídricos (DRDH),
emitida à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para viabilizar a concessão ou autorização do uso do
potencial de energia hidráulica (Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs e usinas hidrelétricas - UHEs) em corpo de
água de domínio da União.

Também é exigida a DRDH para a construção e operação de eclusas e outros dispositivos de transposição
hidroviária de níveis. Nos casos de construção e operação direta, o Ministério da Infraestrutura deverá obter a DRDH.
Já nos casos da concessão da construção seguida da exploração de serviços, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários será a responsável pela obtenção da DRDH.

A declaração não confere direito de uso, mas destina-se, unicamente, a reservar a quantidade de água necessária à
viabilidade do empreendimento hidrelétrico.

Quem pode utilizar este serviço?

• ANEEL

• Ministério da Infraestrutura

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Solicitação da DRDH

Solicitação da DRDH no Sistema Federal de Regulação do Uso (REGLA);
• Apresentação do Relatório de Estudos de Disponibilidade Hídrica (REDH), anexando a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) dos técnicos responsáveis pelos respectivos estudos técnicos.
A ANA poderá solicitar à ANEEL dados complementares para análise do pedido de DRDH.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Relatório de Estudos de Disponibilidade Hídrica (REDH)
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Canais de prestação

Web

Acesse o site

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5368

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - Análise Técnica Interna;

Análise Técnica Interna;

Canais de prestação

E-mail

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5368

Tempo de duração da etapa

Até 210 dia(s) corrido(s)

Etapa 3 - Deliberação pela Diretoria Colegiada

Deliberação pela Diretoria Colegiada

Canais de prestação

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/outorga/drdh-e-outorga-para-aproveitamento-hidreletrico
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E-mail

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5368
Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação.

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 4 - Publicação no Diário Oficial da União.

Publicação no Diário Oficial da União.

Canais de prestação

Web

Protocolo eletrônico: cadastre-se para enviar documentos e acompanhar a sua tramitação.

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5368

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico
https://www.gov.br/../../../../../../ana/pt-br/canais_atendimento/protocolo-eletronico
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Quanto tempo leva?

Até 210 dia(s) corrido(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Envie um e-mail: SRE@ANA.GOV.BR
Ligue: (61) 2109-5368

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000
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Participar de Capacitação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Qualquer cidadão e cidadã pode participar de cursos gratuitos presenciais,
semipresenciais e a distância - EaD, em diversos assuntos relacionados à água.

Quem pode utilizar este serviço?

Atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH): servidores de órgãos
executivos de recursos hídricos, representantes em comitês de bacia e conselhos de recursos hídricos

Formadores de opinião (professores, jornalistas, etc.)

Usuários de água/empreendedores

Sociedade em geral

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - INSCRIÇÃO

CURSOS A DISTÂNCIA – Acessar a página de capacitação no site da ANA, fazer o seu cadastro
e escolher o curso desejado.
CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS – Acessar a página da capacitação no site da ANA, escolher o
curso desejado
e realizar a inscrição. Os cursos com momentos presenciais possuem etapa de seleção de participantes, pois há
um número
limitado de vagas. A confirmação da seleção é feita por e-mail, com as instruções para participação no curso

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Informar: dados pessoais, profissionais, nível de escolaridade e contato.
Em cursos internacionais, podem ser solicitados outros documentos.

Canais de prestação
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Web

Acesse o site

https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões sobre os cursos, envie um e-mail para
CAPACITACAO@ANA.GOV.BR
ou ligue para (61) 2109-5261.

Em caso de dúvidas relacionadas à plataforma a distância, problemas com a inscrição ou emissão de
certificado, envie um e-mail
para SUPORTE.IEP3@UNESP.BR

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - PARTICIPAÇÃO:

CURSOS A DISTÂNCIA – Participar do curso na plataforma indicada.
CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS – Participar do curso no dia indicado.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões sobre os cursos, envie um e-mail para
CAPACITACAO@ANA.GOV.BR
ou ligue para (61) 2109-5261.

https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/cursos-e-capacitacao
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao
http://capacitacao.ana.gov.br
https://www.gov.br/../../ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao
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Em caso de dúvidas relacionadas à plataforma a distância, problemas com a inscrição ou emissão de
certificado, envie um e-mail
para SUPORTE.IEP3@UNESP.BR

Tempo de duração da etapa

Entre 5 e 80 hora(s)

Etapa 3 - CERTIFICAÇÃO:

CURSOS A DISTÂNCIA – Para retirar o certificado, é preciso obter pelo menos 60% de aproveitamento e
preencher o
questionário de avaliação do curso. O certificado é gerado automaticamente na plataforma.
CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS – Os requisitos para obter o certificado variam conforme o curso.

Canais de prestação

Web

https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões sobre os cursos, envie um e-mail para
CAPACITACAO@ANA.GOV.BR
ou ligue para (61) 2109-5261.

Em caso de dúvidas relacionadas à plataforma a distância, problemas com a inscrição ou emissão de
certificado, envie um e-mail
para SUPORTE.IEP3@UNESP.BR

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cursos-e-capacitacao
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Quanto tempo leva?

Entre 1 e 30 dia(s) útil(eis)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões sobre os cursos, envie um e-mail para
CAPACITACAO@ANA.GOV.BR
ou ligue para (61) 2109-5261.

Em caso de dúvidas relacionadas à plataforma a distância, problemas com a inscrição ou emissão de certificado,
envie um e-mail
para SUPORTE.IEP3@UNESP.BR

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

Os cursos são gratuitos. Os participantes, ou suas instituições, devem arcar com as despesas de deslocamento,
alimentação e
hospedagem, nos momentos presenciais. Há exceções em determinados cursos para os custos de deslocamento,
alimentação e hospedagem, cujas informações serão disponibilizadas no momento da inscrição.

A ANA disponibiliza um percurso educativo contendo cursos, vídeos, manuais, videoaulas e outros objetos
educacionais que
podem ser acessados de acordo com o interesse de cada pessoa.

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº 13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.
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Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000..
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Participar de processo de Consultas Públicas, Audiências Públicas e
outras formas de participação no âmbito da ANA

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Possibilidade de participar do processo decisório da ANA oferecendo subsídios e informações, encaminhando
opiniões e sugestões sobre propostas iniciais ou alterações de normativos de interesse geral dos agentes
econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados nos setores de atuação da ANA.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa física ou jurídica.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Cadastrar no sistema

Preencher seus dados (Nome, CPF, E-mail, Instituição, Telefone e Celular) e o sistema envia para o e-mail
informado um número único ou TOKEN e possibilita a conclusão da identificação.

Manual do Participante

https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/manual_sistema_participacao_social

Canais de prestação

Web

https://participacao-social.ana.gov.br/

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

https://participacao-social.ana.gov.br/
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Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Informações adicionais ao tempo estimado

Somente serão recebidas contribuições dos interessados dentro do prazo estabelecido no aviso de abertura da
Consulta Pública.

A participação nas Audiências Públicas será aberta ao público, sendo o número de participantes limitado, apenas, à
capacidade do local de sua realização, sendo que os lugares serão ocupados por ordem de  chegada.

A manifestação dos interessados dependerá de inscrição prévia, devendo a apresentação oral de cada interessado
ser limitada à duração estabelecida pelo presidente da Audiência Pública.

O s relatório s da Audiência Pública dever ão ser disponibilizado s na sede da Agência e no respectivo sítio na
internet em até 30 (trinta) dias úteis após o seu encerramento.

O posicionamento da ANA , sobre as críticas ou as contribuições apresentadas no processo de Consulta Pública e/ou
da Audiência Pública , deverá ser disponibilizado na sede da Agência e em seu respectivo sítio da internet em até 30
(trinta) dias úteis após a reunião da Diretoria Colegiada para deliberação final sobre a matéria.

A condução de outros meios de participação de interessados observará as seguintes condições mínimas:

I - envio de convite aos interessados e divulgação do convite no sítio eletrônico da Agência , com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis da realização do evento;

o registro das manifestações e o posicionamento da ANA sobre as críticas ou as contribuições recebidas no processo
de participação deverão ser disponibilizados na sede da Agência e no respectivo sítio na internet em até 30 (trinta)
dias úteis após a reunião da Diretoria Colegiada para deliberação final sobre a matéria.

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

https://www.gov.br/ana/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco

Legislação

https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=/resolucoes/2020/0019-2020_Ato_Normativo.pdf

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=/resolucoes/2020/0019-2020_Ato_Normativo.pdf
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• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

As audiências públicas

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Solicitar o uso e reprodução de imagens da ANA - Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 2

O que é?

Permite ao cidadão solicitar o uso e a reprodução das imagens de recursos hídricos de forma gratuita.

As imagens concedidas não podem ser modificadas, vendidas ou distribuídas objetivando lucro.

https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/imagens/banco-de-imagens

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa física ou jurídica com acesso à internet.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o banco de imagens e selecionar

Os interessados escolhem as imagens, no Banco de Imagens da ANA, e se identificam para solicitar o uso.

Para acessar os serviços oferecidos pelo SophiA, é necessário realizar o Login, ou seja o acesso com o número
do Código, Matrícula ou Login do usuário + Senha fornecida pela biblioteca/unidade de informação, para tanto
acessar no menu principal a opção Entrar.

Canais de prestação

Web

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/

Horário de atendimento:  segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Telefones: (61) 2109-5153, (61) 2109-5396.

E-mail: biblioteca@ana.gov.br

https://www.gov.br/../../ana/pt-br/centrais-de-conteudos/imagens/banco-de-imagens
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/
mailto:biblioteca@ana.gov.br
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Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Etapa 2 - Verificar orientações sobre uso da imagem e obrigatoriedade do crédito

O sistema disponibiliza o link das imagens para download e a licença de uso, via e-mail.

Ao utilizar a foto, o crédito é obrigatório. (Fotógrafo/ Banco de Imagens ANA).

Canais de prestação

E-mail

O usuário recebe o link no email indicado.

Horário de atendimento:  segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Telefones: (61) 2109-5153, (61) 2109-5396.

E-mail: biblioteca@ana.gov.br

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Horário de atendimento:  segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

mailto:biblioteca@ana.gov.br
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Telefones: (61) 2109-5153, (61) 2109-5396.

E-mail: biblioteca@ana.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:biblioteca@ana.gov.br
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