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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Avaliação dos Resultados da Gestão 

Consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso 
diretamente relacionado ao cumprimento da missão institucional da 
unidade avaliada.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O presente relatório trata de 
Auditoria de Avaliação dos 
Resultados da Gestão realizada 
na Agência Nacional de Águas 
que é a agência reguladora 
vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) dedicada a 
fazer cumprir os objetivos e 
diretrizes da Lei das Águas do 
Brasil, a lei nº 9.433 de 1997. 

Para tanto, foi selecionado o 
tema “Implementação da Análise 
do Impacto Regulatório - AIR”. 

Para esta avaliação, realizaram-
se trabalhos de campo e de 
análise documental. Os trabalhos 
de campo foram realizados no 
período de 15/11/2017 a 
22/01/2018, em estrita 
observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. 

Os exames abrangeram a análise 
de documentos relativos ao 
processo regulatório da Agência 
com a finalidade de verificar os 
avanços em relação à 
implementação da metodologia 
de AIR. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O macroprocesso foi selecionado por estar 
estreitamente relacionado à missão institucional 
da unidade, qual seja implementar e coordenar 
a gestão compartilhada e integrada dos recursos 
hídricos e regular o acesso a água, promovendo 
seu uso sustentável em benefício das atuais e 
futuras gerações. 

Além disso, o tema “Regulação” foi um dos dez 
temas priorizados pelo Ministério da 
Transparência e CGU para a realização de 
auditorias no biênio 2018/2019. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Verificou-se que o macroprocesso finalístico 
“Implementação da Análise do Impacto 
Regulatório - AIR” apresenta os seguintes 
aspectos que contribuem para o alcance da 
missão da unidade:  

• Embora a ANA não utilize formalmente a AIR, 
existem razoáveis traços da utilização da 
ferramenta em seus processos regulatórios, 
especialmente quanto à segurança de 
barragens e adução de água bruta; 

• A ANA possui conhecimentos técnicos 
quanto a AIR decorrentes de sua 
participação em GT Interministerial (PRO-
REG) e no GT AIR (SAG-Casa Civil); 

Por outro lado, verificou-se que a ANA necessita 
avançar nos seguintes aspectos relativos à 
implementação da AIR e melhoria da qualidade 
regulatória; 

• Institucionalização e normatização da 
ferramenta de AIR; 

• Adaptação do processo de regulação às boas 
práticas disseminadas pela SAG/Casa Civil às 
Diretrizes e Guia de AIR; 
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• Implementação de processo participativo de 
elaboração de agenda regulatória; 

• Fortalecimento do processo de participação 
social. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a 
Agência Nacional de Águas cumpra 
adequadamente a sua missão institucional, é 

necessário que: aprimore a qualidade de seus 
processos regulatórios, a fim de promover  
aproximação com as boas práticas 
regulatórias, por meio da institucionalização 
da ferramenta de AIR, da definição de 
metodologia de AIR aplicável aos principais 
processos regulados pela Agência, da 
elaboração de processo transparente e 
participativo de agenda regulatória, do 
incentivo à participação social previamente à 
edição dos atos regulatórios, da inclusão de 
mecanismos de revisão do estoque 
regulatório. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho foi realizado na sede da Agência Nacional de Águas – ANA, em 
Brasília/DF, com o objetivo de avaliar a gestão da Agência em relação à “Implementação 
da Análise do Impacto Regulatório - AIR”. Esse assunto se insere no Planejamento 
Estratégico da ANA (2016-2020) no resultado “Usos dos recursos hídricos e serviços 
regulados e fiscalizados”. 

A escolha da avaliação sobre a AIR justifica-se pelo fato de que o tema “Regulação” foi 
um dos dez priorizados no Plano Tático desta CGU para realização de auditorias no 
biênio 2018/2019. 

Antes da realização desse trabalho foi realizada uma avaliação prévia da situação atual 
da implementação de AIR na ANA, por meio de estudo preliminar, denominado relatório 
de situação, cujos produtos foram as questões de auditoria e matriz de planejamento 
da auditoria.  

Para a etapa de execução e avaliação, realizaram-se trabalhos de campo e análise 
documental. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/11/2017 a 
22/01/2018, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. Os exames abrangeram a análise de documentos relativos ao Projeto Piloto de 
AIR/ANA, Inventário Estado da Arte Análise de Impacto Regulatório Agências 
Reguladoras Federais, produzido pela Casa Civil/PR, e demais documentos produzidos 
pela Agência quanto à regulamentação de AIR. A análise documental objetivou avaliar 
quais as causas das limitações e dificuldades na implementação de AIR na Agência, 
considerando que outras agências federais possuem maior maturidade na utilização 
dessa ferramenta. Realizou-se, adicionalmente, entrevistas com gestores e servidores 
responsáveis pela implementação de AIR na Agência (Gerência Geral de Estratégia), a 
fim de validar as informações e testes de auditoria. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.  

Desse modo, a abordagem adotada pela CGU objetivou, de forma geral, avaliar se houve 
avanços na implementação da ferramenta de AIR na ANA e responder às seguintes 
questões de auditoria: 

1. Quais as regulamentações evolvendo a implementação de AIR (regimento interno, 
normativos ou manuais)? 

2. Existe um processo de elaboração e divulgação da agenda regulatória? 

3. Houve avanços na utilização das boas práticas regulatórias previstas nas “Diretrizes 
Gerais e Roteiro Analítico sugerido para Análise de Impacto Regulatório” - PRO-REG? 

3.1. Houve avanços na implementação do Manual e Roteiros de AIR níveis 1 e 2? 

3.2. Há participação popular no processo de regulação? 
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3.3. As contribuições dos cidadãos no processo regulatório são avaliadas e 
consideradas? 

3.4. Há transparência no processo regulatório com a divulgação de conteúdos em sítios 
eletrônicos? 

4. A Agência Nacional de Águas previu a utilização de alguma forma de avaliação ex post 
dos resultados de suas decisões regulatórias? 

5. Existe metodologia para o gerenciamento e revisão do estoque regulatório? 

Os resultados da avaliação realizada serão apresentados no tópico a seguir. 
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2. RESULTADOS DOS EXAMES 

2.1. Ausência de avanços na implementação de 
Análise do Impacto Regulatório na ANA. 

A regulação corresponde a uma ação ou inação, estatal ou não, que procura modificar 
comportamentos de acordo com padrões ou propósitos preestabelecidos para gerar os 
resultados identificados pela ampla gama dos interessados.1 

Considerando o crescimento dos sistemas regulatórios, nas últimas décadas, em razão 
de novas demandas e problemas sociais, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico ou Econômico - OCDE vem recomendando, desde a 
década de noventa, a melhoria da qualidade da regulação governamental.  

Sendo assim, o governo brasileiro adotou algumas medidas com o objetivo de fortalecer 
o processo regulatório no País, mormente nas agências governamentais federais. Dentre 
as medidas adotadas, destacam-se a criação em 2003 de um Grupo de Trabalho 
Interministerial (GT Interministerial) com a finalidade de avaliar o papel das agências 
reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro, que culminou com o envio ao 
Congresso Nacional do Projeto de Lei 3.337/2004, versando sobre a gestão, a 
organização e o controle social das agências reguladoras, bem como a implementação 
do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação 
- PRO-REG, em 2007, e a Revisão Interpares do Sistema Regulatório Brasileiro, conduzida 
pela OCDE, em 2007 (Nota Técnica nº 4/2017/AESP/SAG/CC-PR, de 14/09/2017). 

O PRO-REG buscou identificar e disseminar boas práticas e oportunidades de 
aperfeiçoamento da governança, contribuindo para a melhoria do sistema regulatório e 
para a promoção do diálogo entre as instituições que participam do processo 
regulatório. No âmbito do PRO-REG, foi instituído um Comitê Consultivo, integrado por 
representantes das agências reguladoras, dos ministérios aos quais estavam elas 
vinculadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica – CADE. 

A partir de 2016, o tema passou a ser considerado prioritário para a Casa Civil – 
Presidência da República, passando a Subchefia de Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais – SAG a coordenar desde janeiro de 2017 um Grupo Técnico 
– Grupo AIR, composto pelas Agências Reguladoras e Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Como resultado dos trabalhos do PRO-REG e, mais recentemente, da SAG/Casa Civil, 
que realizou um mapeamento do estado da arte dos modelos de AIR existentes nas 
agências reguladoras federais (Inventário de AIR nas Agências Regulatórias Federais), 
por meio da aplicação de questionários, foram elaborados o Guia Orientativo para 

                                                      

1 VALENTE, Patrícia Pessoa. Análise do Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013. 
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Elaboração de AIR – Guia de AIR e as Diretrizes Gerais e Roteiro Analítico Sugerido para 
a Realização de Análise de Impacto Regulatório –  Diretrizes Gerais AIR. 

De acordo com mapeamento realizado pela SAG/Casa Civil, todas as agências 
reguladoras utilizam elementos de AIR, mesmo que em níveis diferentes de 
abrangência, aprofundamento e maturidade (Nota Técnica nº 4/2017/AESP/SG/CC-PR, 
de 14/09/2017).  

Segundo o Guia de AIR, em muitos casos, as decisões regulatórias são tomadas a partir 
de informações limitadas e a mera identificação de um problema não é justificativa para 
a intervenção da Agência Reguladora. Assim sendo, a AIR busca modificar esta prática. 
No entanto, a AIR não deve ser compreendida como uma simples comparação entre as 
alternativas de intervenção, mas deve primordialmente entender a magnitude do 
problema regulatório, definir quais os objetivos pretendidos e analisar algum tipo de 
intervenção necessária. A AIR pode inclusive indicar que não regular é a melhor 
alternativa possível. 

Considerando a maturidade atual das agências reguladoras federais no tema AIR, a ANA 
insere-se como participante do amplo diálogo promovido pelo PRO-REG e SAG/Casa Civil 
ao longo dos últimos anos, no âmbito do GT Interministerial e Grupo de AIR, e chegou a 
elaborar um Projeto Piloto para a implementação da ferramenta, em 2014. No entanto, 
o Piloto não chegou a ser implementado. 

Partindo do princípio de que a ANA, embora não tenha implementado formalmente AIR, 
utiliza-se de seus elementos em níveis diferenciados de abrangência, aprofundamento 
e maturidade em relação às demais Agências Reguladoras Federais, em um primeiro 
momento, os trabalhos de auditoria objetivaram evidenciar os avanços das práticas 
atuais da Agência em relação ao mapeamento realizado pela SAG/Casa Civil. Desse 
modo, o quadro abaixo demonstra a situação atual encontrada: 

Quadro I - Situação atual da implementação de AIR 

Inventário de AIR nas Agências 
Regulatórias Federais 2 

Situação Encontrada 

Utiliza AIR desde 2015. Não utiliza formalmente a ferramenta de AIR. 

Realizou 01 Piloto de AIR em 
Inspeção Especial de Segurança de 
Barragens; 

 

A metodologia desenvolvida pelo Projeto Piloto de AIR 
foi aplicada no estudo de caso da Inspeção Especial de 
Segurança de Barragens e obteve como resultado e 
melhor alternativa regulatória a recomendação para 
elaboração de um Manual de Boas Práticas 
Regulatórias em Segurança de Barragens; 

                                                      

2 Consolidação Inventário AIR Agências Federais - Anexo II.  



12 
 

Não foram identificadas outras aplicações da 
metodologia desenvolvida no Projeto Piloto. 

Possui manual ou guia de boas 
práticas de AIR elaborado ou em 
fase de elaboração; elaborou 
roteiros para AIRs mais 
complexas; elaborou formulários 
para AIR mais simplificadas; 
elaborou check-list para avaliação 
de AIR de nível 2. 

Não foram identificados Manual ou Guia de AIR, 
apenas formulários de AIR nível 1 e 2 e check-list. 

Consulta externa no processo de 
elaboração normativa. 

Foram identificadas consultas externas para os 
normativos relativos à segurança de barragens e 
adução de água bruta. 

Fonte: Mapeamento do estado da arte dos modelos de AIR existentes nas agências reguladoras federais. 

Conforme o quadro acima, verifica-se que não houve avanços quanto à implementação 
de AIR na Agência, uma vez que o Projeto Piloto de AIR em Inspeção Especial de 
Segurança de Barragens, embora tenha apresentado uma metodologia própria para AIR 
na ANA, não foi implementado. Segundo a Agência, a metodologia desenvolvida não foi 
aplicada pelo seguinte motivo: 

"O entendimento da diretoria 2015/2018 era de que os exames das alternativas 
para a decisão no âmbito das instâncias, realizados tecnicamente, já 
compreendiam os passos do ciclo regulatório." 

Considerando que o processo de implementação de AIR não avançou na Agência, a 
equipe de auditoria buscou evidenciar as causas e possíveis limitações que impediram 
ou limitaram a continuidade do processo na Agência. As principais causas apontadas 
pelos gestores foram a natureza do objeto regulado em razão da descentralização do 
processo decisório e o entendimento da Diretoria de que os exames das alternativas 
para decisão realizados tecnicamente já compreendiam os passos do ciclo regulatório. 

No que concerne à dificuldade de desenvolvimento e implementação de modelo de AIR 
próprio para o processo de regulação da Agência, foi destacado que, especialmente 
quanto à regulação de usos (outorga), necessita-se mais de ações de gestão que de 
ações regulatórias. Além disso, grande parte das decisões regulatórias da Agência não 
dependeriam somente de estudos técnicos, mas requerem considerar o 
posicionamento e a decisão conjunta de diversos atores, uma vez que o modelo 
constitucional de gestão das águas dificulta decisões centralizadas, em razão do duplo 
domínio da água (União e Estados).   

Com o objetivo de verificar quais os principais processos de regulação da Agência, o 
quadro abaixo os evidencia de forma mais didática: 
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Figura II – Processos Regulados pela ANA 

 
Fonte: Apresentação ANA. 

Conforme se observa acima, a regulação da ANA está distribuída em três processos 
principais: a regulação de usos (outorga), que inclui ainda os marcos regulatórios e 
alocação negociada e a definição de regras de operação de reservatórios; a regulação 
de barragens e a regulação de serviços de adução de água bruta (outro tipo de regulação 
de usos).  

Em que pesem as dificuldades apontadas para a implementação de AIR, verifica-se que, 
pelo menos em relação aos processos de serviços de adução de água bruta e de 
segurança de barragens, as decisões da Agência estão calcadas em estudos técnicos e 
na participação social, por meio de consultas públicas.  

Isto posto, a equipe de auditoria, buscou evidenciar em que aspectos, o modelo adotado 
atualmente pela ANA em relação aos processos de prestação de serviços de adução de 
água bruta e segurança de barragens, aproxima-se ou se afasta das boas práticas 
contidas nas Diretrizes de AIR e no Guia de AIR, elaborados pela SAG/Casa Civil.   

De acordo com "Guia de AIR" da SAG/Casa Civil, a "Análise de Impacto Regulatório" deve 
compreender basicamente as seguintes etapas: 

 

  



14 
 

Figura I – Etapas da Análise de Impacto Regulatório 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base no Guia de AIR. 

Considerando o gráfico acima e tomando por base as consultas públicas realizadas por 
meio do Site da Agência e das informações encaminhadas pelos gestores, verifica-se que 
as etapas de identificação do problema, identificação dos atores, identificação da base 
legal estão claramente dispostas nas Notas Técnicas que subsidiam as propostas de 
normativos submetidas à participação popular. Por outro lado, não foi possível verificar 
com clareza o cumprimento das etapas relativas à definição dos objetivos, de descrição 
das alternativas de ação, de análise dos impactos e de definição da estratégia. 

Quanto à análise da participação social, verifica-se que houve a realização de audiências 
públicas em relação às regulamentações de prestação de serviços de adução de água 
bruta e de segurança de barragens, conforme informações da Agência: 

• Resolução nº 2.333/2017 - Audiências Públicas nº 001/2017, 003/2017 e 
002/2016: regulamentação da prestação de serviços públicos da adução de água 
bruta no âmbito do projeto do PISF; 

• Resolução ANA 742/2011- Audiência Pública nº 002/2011: regulamentação das 
Inspeções Regulares de Segurança de Barragens; 

• Resolução ANA 91/2012 (ambas revogada pela Resolução ANA n◦ 236/2017) - 
Audiência Pública nº 003/2011: regulamentação do Plano de Segurança da 
Barragem e da Revisão Periódica de Segurança de Barragem; 

• Resolução ANA 132/2016: estabeleceu critérios complementares de 
classificação de barragens fiscalizáveis pela ANA quanto ao Dano Potencial 
Associado. Não houve Audiência Pública específica uma vez que o assunto já 
havia sido objeto da audiência pública da Resolução 143 do CNRH; 
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• Resolução ANA n◦ 236/2017- Audiência Pública nº 001/2016: regulamentou a 
periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis 
técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança 
da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da Revisão 
Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência. 

Exemplificativamente, no caso da regulamentação veiculada pela Resolução ANA nº 
236/2017 e submetida à Audiência Pública nº 001/2016, verifica-se que a proposição do 
ato normativo foi subsidiada pela Nota Técnica nº 139/2016/COSER/SRE, de 
31/08/2016, e que as contribuições recebidas foram disponibilizadas no Site da ANA e 
analisadas por meio do Relatório de Avaliação das Contribuições Recebidas da Audiência 
Pública Nº001/2016. 

Verifica-se, portanto, que em relação à segurança de barragens e aos serviços de adução 
de água bruta, os processos regulatórios da ANA estão mais adaptados à ferramenta da 
AIR, embora não a tenha regulamentado formalmente. Assim, considerando a prática 
atual da Agência, o quadro a seguir busca evidenciar as diferenças entre às boas práticas 
regulatórias disseminadas nas Diretrizes de AIR e a prática atual da Agência:  

Quadro II -  Diretrizes e Boas Práticas x Práticas Atuais 

Diretriz  Prática Atual  

O processo de participação social 
específico deverá ser concluído antes de 
ser iniciada a elaboração de eventual 
minuta ou de proposta de alteração de 
ato normativo para o enfrentamento do 
problema regulatório identificado.  

O processo de participação social não é 
realizado previamente à elaboração da 
proposta de alteração do ato normativo, 
uma vez que a própria minuta de 
normativo é o documento submetido à 
audiência pública. 

O regimento interno de cada Agência 
Reguladora disporá sobre a 
operacionalização da AIR (definição das 
unidades organizacionais envolvidas na 
elaboração da AIR e suas respectivas 
competências). 

A AIR não está institucionalizada na 
Agência. 

Caso a Agência Reguladora opte por 
adoção ou alteração de ato normativo, 
como a melhor alternativa disponível 
para o enfrentamento do problema 
regulatório identificado, o mesmo deverá 
conter dispositivo que aponte prazo 
máximo para a sua revisão, para fins de 
atualização do estoque regulatório da 
Agência.  

A revisão do estoque regulatório faz parte 
de um projeto mais amplo em que todos 
os normativos são revisados. 

Fonte: Diretrizes de AIR 
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Já em relação ao processo de regulação de usos (outorga) que inclui ainda a elaboração 
de marcos regulatórios, regras de alocação de água e definição e para operação de 
reservatórios, as evidências indicam que os processos regulatórios estão em menor grau 
adaptados à metodologia de AIR e dependeriam de maior esforço reflexivo da Agência 
para desenvolver uma metodologia compatível. 

A alocação de água e os marcos regulatórios são utilizados quando a tomada de decisão 
ordinária não satisfaz às necessidades dos usos em sistemas hídricos sujeitos a situação 
de escassez hídrica e existe a necessidade de definição de regras para um conjunto de 
usuários. 

A alocação de água é denominação genérica dada ao estabelecimento de regras de 
utilização dos recursos hídricos de corpo hídrico com o objetivo de realizar sua 
distribuição entre os usuários. Já o marco regulatório consiste em uma Resolução 
conjunta emitida pela Agência e pelo órgão regulador estadual, tendo em vista que na 
presença de água de domínio federal, o sistema hídrico sempre envolve águas de algum 
Estado federado, seja superficial ou subterrânea.  

Tanto o marco regulatório quanto a alocação de água são mecanismos fixados após 
processos de negociação com os agentes envolvidos com o uso das águas no respectivo 
sistema hídrico e, para formalização da tomada de decisão da reunião de alocação, 
celebra-se um Termo de Alocação de Água.  Os marcos regulatórios, portanto, adequam 
e harmonizam os critérios de outorga utilizados pelos órgãos gestores dos recursos 
hídricos. 

Nesse sentido, a tomada de decisão para a implementação dos procedimentos de 
alocação de água e estabelecimento de marco regulatório, conforme informado pela 
Agência, segue o rito das Notas Técnicas n° 10/2015 e 3/2017 COMAR/SRE/ANA. 

De forma resumida, a Nota Técnica nº 10/2015, de 30/09/2015, trata de metodologia 
para alocação de água em açudes isolados que considera as diretrizes gerais para a 
implementação de marcos regulatórios e alocações de água e utiliza a metodologia 
administrativa do Ciclo do PDCA (planejar, executar, verificar e agir). De acordo com a 
Nota Técnica, a metodologia é composta das seguintes fases: descrição do problema, 
estudos hidrológicos, estados hidrológicos, gestão participativa, atos regulatórios e 
programa de operação, manutenção e monitoramento de açudes. 

Já a Nota Técnica nº 3/2017 trata do marco regulatório para as condições de uso dos 
recursos hídricos no sistema hídrico Estreito e Cova da Mandioca, nos Estados de Minas 
Gerais e Bahia e ressalta a seguinte ideia: 

"marcos regulatórios específicos para determinados sistemas hídricos poderiam 
ser editados a cada plano de bacia com o estabelecimento de prioridades para 
outorga de direito de uso, para o enquadramento dos cursos d’água em classes, 
para a definição de diretrizes para a outorga e quanto aos usos não sujeitos ou 
que independem da outorga. No entanto, são praticamente inexistentes os 
planos que trazem tais explicitações." 

Dessa forma, a citada Nota Técnica propõe a seguinte metodologia: identificação do 
problema hídrico, análise das condições regulatórias vigentes, análise dos processos 
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regulatórios, análise dos mecanismos de controle da regulação, participação social e 
consultas públicas e instrumentos regulatórios. Os instrumentos regulatórios possíveis, 
segundo a Nota Técnica nº 3 são o Termo de Alocação de Água, o Ofício Regulatório, 
Resoluções dos Órgãos Outorgantes, Resoluções dos Conselhos de Recursos Hídricos ou 
os Decretos. 

Ressalte-se, no entanto, que de acordo com os gestores, nos processos regulatórios de 
alocação de água e de definição de marcos regulatórios, as decisões regulatórias não 
dependem somente dos estudos técnicos da Agência, mas requerem considerar o 
posicionamento e decisão conjunta de diversos atores. Essa foi uma das dificuldades 
apontadas pela Agência para a implementação de AIR nesse processo de regulação.  

Desse modo, em que pese a argumentação da Agência, verifica-se que as metodologias 
descritas nas Notas Técnicas citadas também apresentam traços da AIR. Dessa forma, a 
aplicação da AIR a esses processos dependeria, na opinião da equipe de auditoria, do 
aprofundamento dos estudos da Agência e de maior esforço de análise a fim de viabilizar 
uma alternativa capaz de promover a adaptação do processo regulatório à ferramenta 
de AIR, a fim de promover a melhoria da qualidade regulatória. 

Diante de todo o exposto, verifica-se que os principais processos regulatórios da ANA 
utilizam parcialmente a AIR, sendo que os processos regulatórios de segurança de 
barragens e adução de água bruta estão mais adaptados à AIR, especialmente em 
relação à participação social (audiências públicas), embora ainda não estejam 
normatizados e necessitem de aprimoramento em relação à incorporação das boas 
práticas regulatórias disseminadas pela SAG/Casa Civil.   

Por outro lado, os processos de regulação de usos (outorgas) também apresentam 
traços de utilização da AIR, mas dependeriam de maior esforço reflexivo e de estudos 
sobre uma metodologia específica que atenda aos interesses da Agência e que seja 
compatível com as demandas dos demais agentes evolvidos. Ressalte-se, que em 
relação à regulação de usos (outorga), também foram realizadas algumas audiências 
públicas, conforme a seguir: 

• Audiência Pública nº 002/2017: obter contribuições para o aprimoramento das 
novas diretrizes para análise e emissão de outorgas de uso de recursos hídricos 
com a finalidade de esgotamento sanitário; 

• Audiência Pública Conjunta ANA/ANEEL nº 008/2015: obter contribuições e 
subsídios para a proposição de Resolução Conjunta ANA / ANEEL dispondo sobre 
diretrizes e procedimentos para outorga de direito de uso de recursos hídricos 
para aproveitamentos hidrelétricos em operação comercial em cursos d´água de 
domínio da União. 

Em suma, embora os processos regulatórios apresentem traços de AIR em graus 
diferenciados, não houve avanços na implementação desta ferramenta na Agência 
desde a realização do Projeto Piloto, em 2014. Além disso, as práticas atualmente 
adotadas se distanciam em diversos aspectos das boas práticas regulatórias dispostas 
nas Diretrizes e Guia de AIR, especialmente quanto a: 



18 
 

• Ausência de institucionalização de AIR: não há previsão no regimento interno   
acerca da operacionalização da AIR, não existem normativos ou guias de AIR 
vigentes; 

• Ausência de definição de metodologia de AIR: não foram implementados 
procedimentos específicos de análise em norma própria; 

• Ausência de um processo transparente de elaboração de agenda regulatória: 
não há um processo formal e transparente de elaboração de agenda regulatória 
e não está garantida a participação social; 

• Fragilidades no processo de participação popular: a consulta pública não é 
realizada previamente à elaboração do ato normativo; 

• Ausência de prazo para revisão os atos normativos: inexiste dispositivo nos atos 
normativos que aponte prazo máximo para a revisão dos mesmos em um 
processo contínuo de atualização do estoque regulatório; 

• Deficiências no arranjo institucional para coordenação e acompanhamento da 
qualidade regulatória: não foi identificada a definição das unidades 
organizacionais envolvidas na melhoria da qualidade regulatória e suas 
respectivas competências. 

Como destacado na Nota Técnica nº 4/2017/AESP/SAG/CC-PR, é importante que o 
corpo diretor e o corpo técnico se conscientizem de que a AIR é um instrumento de 
sistematização da reflexão que traz elementos para a decisão e que a implementação 
da AIR deve ser gradual e progressiva, ou seja, a implementação de AIR é resultado de 
um esforço contínuo de aperfeiçoamento da qualidade regulatória e que a introdução 
com exigências muito complexas pode não ser um incentivo, criando-se resistências 
internas. 

E, como defendido pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico3, no Relatório Brasil – fortalecendo a governança pelo crescimento, a 
importância da Avaliação de Impacto Regulatório (AIR):  

"É necessário que haja uma estratégia sistemática, com a estrutura de análise da 
regulação que assegure transparência, participação social e eficiência 
econômica, com responsabilidades explícitas em nível político e administrativo. 
A discussão sobre o processo padronizado de preparação de novas normas 
regulatórias que incluam a avaliação de impacto das mesmas está começando a 
acontecer. "  

Desse modo, considerando a necessidade atual de implementar melhorias de qualidade 

regulatória, verifica-se que a ANA deve envidar esforços para superar as deficiências 

apontadas, apropriando-se dos conhecimentos adquiridos e da evolução dos processos 

internos de regulação, especialmente por meio da implementação da ferramenta de 

AIR. 

                                                      

3 OCDE. Relatório sobre a Reforma Regulatória. Brasil – Fortalecendo a governança para o crescimento. 
Disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/lula/ocde-2013-
relatorio-sobre-a-reforma-regulatoria-brasil-fortalecendo-a-governanca-para-o-crescimento/view. 
Acesso em 07/02/2018. 
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3. RECOMENDAÇÕES 
 
Achado 2.1: Ausência de avanços na implementação de Análise do Impacto Regulatório 
na ANA. 

Recomendação 1: Que a Agência Nacional de Águas apresente um plano para a 
implementação de AIR, com a finalidade de aprimorar a qualidade de seus processos 
regulatórios e promover aproximação com as boas práticas regulatórias, observando 
especialmente o desenvolvimento de metodologia de AIR aplicável aos principais 
processos regulados pela Agência, a definição de processo transparente e participativo 
de agenda regulatória, o incentivo à participação social previamente à edição dos atos 
regulatórios e a inclusão de mecanismos de revisão do estoque regulatório. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho e em resposta às questões de auditoria, que 
a “Implementação da Análise do Impacto Regulatório - AIR” na ANA apresentou os 
seguintes aspectos:  

• Regulamentações evolvendo a implementação de AIR:  não houve avanços 
desde o Projeto Piloto em Inspeção Especial de Segurança de Barragens e não 
existem regulamentações implementadas (previsão em regimento interno, 
normativos ou manuais); 

• Elaboração de Agenda Regulatória: a Agência ainda não implementou um 
processo transparente e público de elaboração da agenda regulatória; 

• Avanços na utilização das boas práticas regulatórias: foram tímidos os avanços 
e atualmente os processos regulatórios de adução de água bruta e segurança de 
barragens são os mais aderentes à metodologia de AIR; 

• Participação popular no processo de regulação: especialmente nos processos 
regulatórios de adução de água bruta e de segurança de barragens são realizadas 
audiências públicas para submissão da proposta de normativo à consulta 
popular; 

• Avaliação das contribuições populares: as contribuições às consultas públicas 
são consideradas e analisadas no Relatório de Avaliação das Contribuições 
Recebidas da Audiência Pública. 

• Transparência no processo regulatório: as regulações da ANA estão disponíveis 
no site da Agência; 

• Avaliação ex post dos resultados de suas decisões regulatórias: não foi 
identificado processo de avaliação ex post; 

• Metodologia para o gerenciamento e revisão do estoque regulatório: os 
normativos não possuem dispositivo que aponte prazo máximo para a sua 
revisão e não há gerenciamento de estoque regulatório instituído na Agência. 
Uma avaliação do estoque regulatório da Agência está sendo realiza com prazo 
de conclusão para fevereiro de 2018. 

Desse modo, verifica-se que os seguintes aspectos contribuem para o alcance da 
melhoria da qualidade regulatória:  

• Embora a ANA não utilize formalmente a AIR, foram evidenciados traços da 
utilização da ferramenta em seus processos regulatórios, especialmente quanto 
à segurança de barragens e adução de água bruta; 

• A ANA possui conhecimentos técnicos quanto a AIR decorrentes de sua 
participação em GT Interministerial (PRO-REG) e no GT AIR (SAG-Casa Civil); 

Por outro lado, verificou-se que a ANA necessita avançar nos seguintes aspectos no que 
concerne à implementação da AIR e na melhoria da qualidade regulatória; 

• Institucionalização e normatização da ferramenta de AIR; 

• Alinhamento do processo regulatório com as boas práticas disseminadas pela 
SAG/Casa Civil por meio das Diretrizes e do Guia de AIR; 
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• Concepção e implementação de processo participativo de elaboração de agenda 
regulatória; 

• Fortalecimento do processo de participação social. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a Agência avance em melhoria da qualidade  
regulatória e no cumprimento adequado da sua missão institucional, é necessário que: 
aprimore a qualidade de seus processos regulatórios, a fim de promover  aproximação 
com as boas práticas regulatórias, por meio da institucionalização da ferramenta de AIR, 
da definição de metodologia de AIR aplicável aos principais processos regulados pela 
Agência, da elaboração de processo transparente e participativo de agenda regulatória, 
do incentivo à participação social previamente à edição dos atos regulatórios, da 
inclusão de mecanismos de revisão do estoque regulatório e do fortalecimento do 
arranjo institucional para a qualidade regulatória. 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano 
de Providências Permanente da Unidade. 
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ANEXOS 

I - Manifestação da Unidade Examinada e 
Análise do Controle Interno 
A seguir, estão registradas as manifestações do gestor e o entendimento do Ministério 
da Transparência e CGU a respeito dessas manifestações. 
 
2.1: Ausência de avanços na implementação de Análise do Impacto Regulatório na 
ANA. 
 

Manifestação da Unidade Examinada  

Instada a se manifestar sobre as fragilidades constatadas, a ANA, por meio do Ofício nº 
12/2018-AUD-ANA, de 26/02/2018, assim se pronunciou:  

“Reporto-me ao Ofício n° 2414/2018/CGIMA-DIV1/CGIMA/DI/SFC-CGU para registrar o 
posicionamento de nossa área de Gestão Estratégica, já antecipada a V.S.a por meio da 
mensagem eletrônica de 23/02/2018, mencionando que não há contribuição desta 
Agência Nacional de Águas acerca do Relatório Preliminar de Auditoria n° 201702237 
emitido por essa CGU. ” 

A mensagem eletrônica mencionada no Ofício nº 12/2018-AUD-ANA, encaminhada a 
esta CGIMA, em 23/02/2018, apresentou o seguinte teor: 
 
“Após consultas às áreas, informo que não há contribuição para o Relatório Preliminar 
de Auditoria nº 201702237 da CGU a respeito da implementação da Avaliação de 
Impacto Regulatório - AIR.  
 
Nos próximos dias a CGU deve apresentar o relatório definitivo, quando então nos 
caberá formalizar um plano para implementação desse instrumento. ” 
 

Análise do Controle Interno  

O gestor concordou com as evidências apresentadas no relatório preliminar e não 
apresentou posicionamentos contrários. Dessa forma, mantém-se o inteiro teor, 
ajustando-se apenas a recomendação. 

 

 

 

 


