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Relatório de Fiscalização do andamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas na 
Resolução ANA n° 411, de 26/09/2005, e nos compromissos assumidos pelo Estado do Ceará no 
Termo de Compromisso celebrado entre a União e os Estados beneficiados pelo PISF, realizado 
pela Comissão Especial de Acompanhamento – CEA 

Data: 29/06/09 

Local: COGERH/CE 

Participantes: 

Pela ANA:  

• Carlos Motta Nunes – Membro da CEA – PISF 

• Marco Antônio Neves de Azambuja – Membro da CEA – PISF 

Pela SRH/CE 

• Daniel Moreira – Secretário-Adjunto de Recursos Hídricos 

• Maria Zita Timbó Araujo – Articuladora 

Pela COGERH 

• Francisco José Coelho Teixeira – Presidente 

• João Lúcio Farias de Oliveira – Diretor de Planejamento 

 

1 – ANTECEDENTES 

Em 24 de janeiro de 2005, por meio da Resolução ANA nº 29/05, a Agência Nacional de Águas – ANA 

emitiu a outorga preventiva para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, estabelecendo como condicionantes à emissão da 

outorga de direito de uso a apresentação de estudos comprovando: 

“............ 

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.” 

Em julho de 2005, o Ministério da Integração Nacional protocolou, junto à ANA, os pedidos de 

outorga de direito de uso e do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – 

CERTOH e apresentou estudo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, visando atender aos 

requerimentos da outorga preventiva.   
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Esse estudo apresentou uma proposta de modelo para gestão integrada das bacias, denominado 

SGIB, definindo atores e respectivas competências. Apresentou também um diagnóstico da situação 

legal e institucional da gestão dos recursos hídricos nos Estados beneficiados pelo PISF e uma 

estimativa de custos de operação e manutenção do empreendimento, com suas respectivas possíveis 

fontes de receitas. 

Tal estudo, apesar de completo e abrangente, e de atender aos condicionantes da outorga 

preventiva, não atendia plenamente aos requerimentos do CERTOH, uma vez que o mesmo exigia “a 

existência de mecanismo institucional que garanta a continuidade da operação da obra hídrica”, 

conforme estabelece o Decreto 4.024 de 21 de novembro de 2001. 

Esse mecanismo institucional concretizou-se por meio do “Termo de Compromisso firmado entre a 

União, por intermédio dos Ministérios da Integração Nacional, de Minas e Energia, do Meio 

Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, e os Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e 

Rio Grande do Norte, para garantia da operação sustentável do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF”, assinado pelos respectivos 

Excelentíssimos Ministros de Estado e Governadores em 1º de setembro de 2005. 

Nesse documento, doravante denominado “Termo de Compromisso”, são atribuídas 

responsabilidades para cada signatário na criação e consolidação do arranjo institucional necessário 

para gestão, de maneira sustentável, do Projeto de Integração do Rio São Francisco.  

Em 26 de setembro de 2005, por meio das Resoluções ANA 411/05 e 412/05, foram expedidos a 

outorga de direito de uso e o CERTOH do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.  

A Resolução ANA 411/05, que concedeu a outorga ao empreendimento, definiu uma série de 

condicionantes, apresentadas a seguir:  

“..................... 

I – instituição, de acordo com o Termo de Compromisso assinado pelo Governo Federal e 

Estados receptores, do Sistema de Gestão do Projeto de Integração de Bacias, até 31 de 

dezembro de2006; 

II – início da implantação física do empreendimento em até dois anos, contados da data de 

publicação desta Resolução; 

III – início da operação da primeira fase do empreendimento em até seis anos, contados da 

data de publicação desta Resolução; e 

IV – implantação, até o início da operação da primeira fase do empreendimento, da cobrança 

pelo serviço de adução de água bruta, no âmbito da União e dos Estados beneficiados, com 

valores que cubram os custos de operação e manutenção do empreendimento. 

Art 5
o
 O Outorgado deverá implantar e manter em funcionamento equipamentos de 

monitoramento de níveis e vazões, conforme disposto a seguir: 
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I – estruturas e equipamentos para monitoramento contínuo de vazões nos seguintes pontos 

de divisa de Estados: 

a) Eixo Leste, na divisa entre Pernambuco e Paraíba; 

b) Eixo Norte, na divisa entre Pernambuco e Ceará; 

c) Eixo Norte, nas divisas entre Ceará e Paraíba; e 

d) Eixo Norte, na divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte; 

II – estruturas e equipamentos para monitoramento contínuo de vazões nos nove portais 

previstos no Eixo Norte e nos quatro portais previstos no Eixo Leste, identificados no quadro 

abaixo: 

................ 

III – equipamentos para monitoramento diário dos níveis de todos os reservatórios 

pertencentes ou alimentados pelas águas advindas dos sistemas de bombeamento; 

IV – equipamentos para monitoramento contínuo da vazão captada pelas duas estações de 

bombeamento a serem implementadas para o abastecimento do Eixo Norte e do Eixo Leste; e 

V – estruturas e equipamentos para monitoramento diário dos níveis do Reservatório de 

Sobradinho, localizado no Rio São Francisco.” 

 

Atendendo à condicionante de instituição do Sistema de Gestão de Bacias, em 19 de dezembro de 

2006 foi publicado o Decreto 5.995, que instituiu o Sistema de Gestão do Projeto de Integração do 

Rio São Francisco com as Bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional –SGIB.  

Também atendendo à condicionante constante do Art. 4º, inciso II, da Resolução ANA nº 411/05, as 

obras foram iniciadas em julho de 2007 pelo Exército Brasileiro. 

Em relação às condicionantes III e IV, início da operação da primeira fase do empreendimento e 

implantação da cobrança pelo serviço de adução de água bruta, o prazo para atendimento expira em 

26 de setembro de 2011. Por conseguinte, tendo em vista que resta um pouco mais de dois anos 

para o vencimento do prazo estabelecido das referidas condicionantes, bem como dos compromissos 

assumidos pela União e Estados beneficiados pelo PISF para obtenção do CERTOH, e que algumas 

ações necessárias para o cumprimento destas condicionantes e compromissos demandam 

quantidade de tempo que pode ser superior a este prazo, a ANA constituiu uma Comissão Especial 

de Acompanhamento do PISF, por meio da Portaria nº 97, de 30 de abril de 2009. 

 

A metodologia adotada pela CEA foi composta de três etapas: (i) levantamento das informações 

existentes, das condicionantes da Outorga e do CERTOH e as atribuições assumidas no Termo de 

Compromisso, (ii) fiscalização nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, 

além do Ministério da Integração Nacional e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, 
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com entrevistas com dirigentes locais sobre o estágio de atendimento aos condicionantes, (iii) 

consolidação dos resultados em relatórios circunstanciados. 

O presente relatório constitui-se, portanto, na terceira etapa do processo, consolidando os 

resultados dos trabalhos realizados pela CEA no Estado do Ceará. 

 

2 – OBJETIVO  

Verificar em que medida o Estado do Ceará está ou estará pronto para receber, gerenciar e utilizar, 

de maneira sustentável, as águas do PISF, quando da sua entrada em operação, garantindo, 

conforme define o CERTOH, a continuidade da operação da obra hídrica.  

 

3 – PERGUNTAS INDUTORAS 

Com o intuito de orientar os trabalhos e definir uma linha de raciocínio que permita atingir o objetivo 

da fiscalização, foi elaborado um questionário preenchido pela CEA durante a entrevista no Estado e 

que serviu de subsídio para responder às quatro perguntas indutoras apresentadas abaixo. 

I. O Estado dispõe de arcabouço institucional-legal que permita o gerenciamento adequado 

dos recursos hídricos decorrentes do PISF? 

II. O Estado dispõe de estrutura de pessoal e logística suficiente para o gerenciamento da 

infraestrutura hídrica associada ao PISF? 

III. O Estado implementou, ou irá implementar até o início da operação do empreendimento em 

seu território, cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, manutenção e gestão 

das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem pagos à Entidade 

Operadora Federal, de forma a garantir sustentabilidade financeira ao PISF? 

IV. O Estado dispõe de infraestrutura hídrica (existente ou planejada) que permita a utilização 

adequada das águas do PISF? 

Apresentam-se, a seguir, as respostas a cada uma dessas perguntas, com as respectivas justificativas. 

 

4 – RESULTADOS 

4.1 – Pergunta I: O Estado dispõe de arcabouço institucional-legal que permita o gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF? 

Constatação: O Estado do Ceará dispõe de um arcabouço institucional-legal de recursos hídricos 

consolidado e bastante avançado, que permite o gerenciamento adequado dos recursos hídricos 

decorrentes do PISF.  
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Relato e Justificativa:  

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Ceará foi instituído em 1992, ou seja, anteriormente ao 

Sistema Nacional que é de 1997, por meio da publicação da Lei Estadual nº 11.996, de 24 de julho de 

1992, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH e dá outras providências. 

A lei 11.966/92 define os objetivos, princípios e diretrizes para a gestão dos recursos hídricos 

estaduais; estabelece os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, que incluem a 

outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, indicando que ele deve ser aprovado por Lei Estadual; e descreve o Sistema Integrado de 

Recursos Hídricos, com sua estrutura institucional e competências dos participantes.  

O Estado conta com uma Secretaria de Recursos Hídricos e uma Superintendência de Obras 

Hidráulicas - SOHIDRA também há bastante tempo consolidadas, com mais de 20 anos de existência. 

A primeira foi criada pela Lei nº 11.306, de 01 de abril de 1987, tendo como competência “promover 

o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Estado, coordenar, gerenciar e 

operacionalizar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras, produtos e serviços tocantes a 

recursos hídricos, e promover a articulação dos órgãos e entidades estaduais do setor com os 

federais e municipais.” Por sua vez, a SOHIDRA foi criada por meio da Lei Estadual nº 11.380, de 15 

de dezembro de 1987, e tem, dentre suas atribuições, a de “execução de obras e serviços no campo 

de engenharia hidráulica”. 

Para operação da infraestrutura hídrica e apoio às atividades de gestão de recursos hídricos, por 

meio da Lei 12.217, de 18 de novembro de 1993, foi criada a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará - COGERH, entidade da Administração Pública Indireta, dotada de personalidade 

jurídica própria e organizada sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado. Segundo a 

referida lei, a COGERH tem como finalidade:  

“.................. 

gerenciar a oferta dos recursos hídricos constantes dos corpos d'água superficiais e 

subterrâneos de domínio do Estado, visando a equacionar as questões referentes ao seu 

aproveitamento e controle, operando, para tanto, diretamente ou por subsidiária ou ainda 

por pessoa jurídica de direito privado, mediante contrato, realizado sob forma remunerada, 

objetivando: 

I - desenvolver estudos visando a quantificar as disponibilidades e demandas das águas para 

múltiplos fins; 

II - implantar um sistema de informações sobre recursos hídricos, através da coleta de dados, 

estatística e cadastro de usos da água visando a subsidiar as tomadas de decisões;  

III - desenvolver ações no sentido de subsidiar o aperfeiçoamento do suporte legal ao 

exercício da gestão das águas, consubstanciado na Lei n° 11.996, de 24 de julho de 1992;  
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IV - desenvolver ações que preservem a qualidade das águas, de acordo com os padrões 

requeridos para usos múltiplos; 

V - desenvolver ações para que a Gestão dos Recursos Hídricos seja descentralizada, 

participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais;  

VI - adotar a bacia hidrográfica como base e considerar o ciclo hidrológico, em todas as suas 

fases; 

VII - realizar outras atividades que, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, 

digam respeito aos seus objetivos.” 

A COGERH é responsável também pela cobrança pelo uso de recursos hídricos por meio de tarifa que 

tem como objetivos viabilizar recursos para as atividades de gestão de recursos hídricos, operação e 

manutenção das obras de infraestrutura hídrica e incentivar a racionalização do uso da água. A 

cobrança foi regulamentada pelo Decreto nº 24.264, de 12 de novembro de 1996, e os valores das 

tarifas foram alterados por outros decretos posteriores. A última alteração ocorreu em 08 de agosto 

de 2008, por meio do Decreto nº 29.373. 

Segundo a Lei nº 12.664, de 30 de dezembro de 1996, que altera a Lei nº 12.245, de 30 de dezembro 

de 1993, cabe à COGERH a aplicação dos recursos provenientes da cobrança que sejam necessários 

para custear as atividades de gerenciamento dos recursos hídricos, que envolvem os serviços de 

operação e manutenção dos dispositivos e da infraestrutura hídrica e dos sistemas operacionais. 

Com relação às garantias do Estado para a Entidade Operadora Federal previstas no estudo 

apresentado pelo MI, notadamente a cessão de direitos de recebimento do valor da parcela de água 

bruta a ser destacada na conta de água tratada das companhias estaduais de saneamento, 

denominada de “securitização”, foi informado pelos representantes do Estado que como não há 

definição ainda por parte do MI de quem será a Entidade Operadora Federal e como se dará a 

cobrança pelo serviço prestado, a COGERH entende que não tem como avançar nesses estudos. 

O Estado do Ceará conta com o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PLANERH e Planos de Bacias 

Hidrográficas para todas as suas bacias e que estavam previstos na Lei 11.966/92. Estes planos são 

do final da década de noventa, tendo sido informado que está prevista a atualização desses planos 

no ano de 2010, por meio do PROGERIRH Complementar, inclusive para incorporar a oferta e as 

demandas do PISF.  

Complementando o arcabouço institucional, o Estado conta com um Fundo de Recursos Hídricos, 

criado por meio da Lei Estadual nº 12.245, de 30 de dezembro de 2003. Entretanto, até a presente 

data, o Fundo não está operacionalizado.  

Diante do exposto, verifica-se que o Estado do Ceará dispõe de um arcabouço legal e institucional 

bastante avançado e consolidado que permite o gerenciamento adequado das águas provenientes 

do PISF. Todavia, o sistema estadual pode ainda ser reforçado com a operacionalização do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos. Além disso, o Estado ressente-se ainda da escolha da Operadora 

Federal para que possa avançar na definição dos mecanismos de cobrança ao usuário final. 
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4.2 – Pergunta II: O Estado dispõe de estrutura de pessoal e logística suficiente para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica associada ao PISF? 

Constatação: O Estado do Ceará dispõe de pessoal e logística adequada ao gerenciamento da 

infraestrutura hídrica existente. Como não haverá infraestrutura complementar decorrente do PISF 

cujo gerenciamento caberá à COGERH, sua estrutura existente já é suficiente para o gerenciamento. 

Todavia, no cenário de delegação da operação e manutenção dos açudes do DNOCS à COGERH, é 

preciso avaliar a necessidade de readequação da estrutura de pessoal e logística. 

Relato e Justificativa: 

A COGERH possui atualmente quadro de pessoal de 589 funcionários, sendo 68 empregados públicos 

(celetistas) da Companhia, 53 cedidos, 25 comissionados e 443 terceirizados. 275 destes 

terceirizados realizam atividades operacionais, principalmente a operação e manutenção dos açudes 

e canais do estado. As informações foram apresentadas pelo Sr. Paulo Henrique Studart Pinho – 

Diretor Administrativo Financeiro da COGERH. 

A COGERH administra 127 açudes e é responsável pelo monitoramento de níveis de água e de 

qualidade. Foi informado que cada açude operado pela COGERH possui uma equipe de terceirizados, 

responsável pela operação e manutenção de rotina, além de pequenos reparos. Essa equipe também 

realiza medições da vazão regularizada. Deve ser lembrado que o Estado do Ceará não possui rios 

perenes de vazão significativa. 

No Estado do Ceará, as águas do PISF serão entregues nos rios Salgado e Jaguaribe, que abastecem o 

Açude do Castanhão que, por sua vez, transporta as águas até a Região Metropolitana de Fortaleza, 

por meio do Canal de Integração e da adutora Gavião – Pecém. Essas obras já estão praticamente 

concluídas e sua operação será de responsabilidade da COGERH. 

Assim, como o gerenciamento da infraestrutura hídrica Estadual já é feita pela COGERH e a água 

proveniente da transposição será entregue em trechos de rios que seguem para os açudes que já são 

operados pelo DNOCS e pela COGERH, essa avalia que, a princípio, não haverá aumento de atividades 

que indiquem a necessidade de se ampliar os quadros. 

Todavia, o Termo de Compromisso prevê que a União, por intermédio do MI, deve delegar “a 

operação e manutenção integral dos Açudes Orós, Castanhão, Banabuiú, Atalhos, Lima Campos, 

Quixabinha e Prazeres” para o Estado.  Com a concretização dessa ação poderá ser necessário o 

aumento do efetivo da COGERH. 

Do exposto, perceber-se que o Estado do Ceará dispõe de pessoal e logística adequada ao 

gerenciamento da infraestrutura hídrica existente. Como não haverá infraestrutura complementar 

decorrente do PISF cujo gerenciamento caberá ao Estado, sua estrutura existente já é suficiente para 

o gerenciamento. Todavia, no cenário de delegação de açudes ao Estado, é necessária uma avaliação 

da adequação de sua força de trabalho a essas novas atividades. 
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4.3 – Pergunta III - O Estado implementou, ou irá implementar até o início da operação do 

empreendimento em seu território, cobrança de tarifas que cubram os custos dos serviços de 

operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a 

serem pagos à Entidade Operadora Federal, de forma a garantir sustentabilidade financeira ao 

PISF? 

Constatação: o Estado do Ceará já implementou cobrança de tarifa pelos serviços de adução de água 

bruta que cobre os custos de operação e manutenção da infraestrutura hídrica estadual existente. 

Entretanto, necessita ainda regulamentar a forma de cobrança dos valores a serem pagos à Entidade 

Operadora Federal. 

Relato e Justificativa: 

A operação e manutenção da infraestrutura hídrica estadual é competência da COGERH e é mantida 

com os recursos provenientes da cobrança pelo uso da água por meio de tarifas.  

Com mais de 10 anos desde seu início, em 1996, esse instrumento é a principal fonte de receita para 

a COGERH, garantindo recursos da ordem de R$ 30,5 milhões/ano para custeio da empresa e para 

operação e manutenção da infraestrutura hídrica do Estado.  

O principal usuário pagador é a Companhia de Águas e Esgotos do Ceará – CAGECE que corresponde, 

individualmente, a cerca de 60% do seu faturamento. Incluem-se, dentre os principais usuários 

pagadores, indústria (31%) e os Serviços Autônomos de Águas e Esgotos – SAAEs (6%). A irrigação 

corresponde somente a cerca de 1% do faturamento. 

O valor arrecadado é suficiente para cobrir as despesas de custeio da COGERH e os custos de 

operação e manutenção da infraestrutura hídrica existente, que representam cerca de 90% dos 

custos. Entretanto, não é suficiente para a realização de obras de maior porte visando à recuperação 

de açudes e canais. Quando essas obras são necessárias, os recursos são provenientes de outras 

fontes (Governo Estadual, Governo Federal, etc.) e a execução fica a cargo da SOHIDRA.  

A arrecadação ao longo dos anos está estabilizada, com inadimplência da ordem de 5 a 10%, além de 

usuários que ainda não são cobrados. Portanto, não há previsão de grande expansão da arrecadação 

no curto prazo. A tabela 1, a seguir, apresenta os recursos faturados, arrecadados e as despesas nos 

últimos três anos: 

Tabela 1: Faturamento, arrecadação e despesas da COGERH entre 2006 e 2008 

Valores em R$   

Ano Faturamento Arrecadação Despesas 

2006 27.728.181 25.003.268 24.945.687 

2007 28.906.296 27.131.018 24.654.936 

2008 32.308.688 30.525.723 26.371.030 

Fonte: COGERH (2009) 

Como será visto adiante, o Estado não necessita de infraestrutura hídrica complementar para 

utilização das águas do PISF. Dessa forma, os recursos arrecadados atualmente são suficientes para a 

manutenção da infraestrutura estadual.  
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Todavia, segundo estudo apresentado pelo MI, a estimativa inicial é que a parcela a ser paga pelo 

Ceará à Entidade Operadora Federal do PISF seja da ordem de R$ 30 milhões/ano em 2015. Para 

cobrir estes custos, há sinalização pelo Estado do Ceará de repasse aos usuários finais, mas ainda não 

foi definida a forma do referido repasse tendo em vista que, segundo a COGERH, é necessária uma 

definição por parte do Governo Federal de como será a cobrança pela Operadora Federal.  

De qualquer forma, o presidente da COGERH entende que o ideal é que a cobrança pelo PISF seja 

feita diretamente ao usuário final dos serviços de saneamento, por meio de parcela destacada de sua 

conta de água. Caso esse seja o modelo a ser adotado, o Estado entende ser necessário criar e 

regulamentar legislação específica para o assunto. 

Verifica-se, portanto, que o Estado do Ceará dispõe de uma fonte de recursos para operação e 

manutenção de sua infraestrutura hídrica, mas necessita ainda regulamentar a forma de cobrança 

dos valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal, o que deverá ser feito após a definição da 

forma de atuação e do modelo de cobrança da Operadora Federal. 

 

4.4 – Pergunta IV - O Estado dispõe de infraestrutura hídrica (existente ou planejada) que permita 

a utilização adequada das águas do PISF? 

Constatação: O Estado do Ceará dispõe de infraestrutura hídrica adequada ao transporte, reservação 

e utilização das águas do PISF.  

Relato e Justificativa: 

Para o Estado do Ceará, o PISF entregará 11,41 m3/s por meio de dois portais: no Rio Salgado e no 

Rio Jaguaribe. O Rio Salgado deságua no Jaguaribe que, por sua vez forma o Açude do Castanhão. 

Desse ponto parte um canal, denominado Canal de Integração, com cerca de 200 km de extensão e 

em fase final de construção, levando água até o complexo de açudes que abastecem a Região 

Metropolitana de Fortaleza: Gavião, Pacajus e Pacoti-Riachão. Do reservatório Gavião parte uma 

adutora para o Complexo Industrial do Porto de Pecém.  

Além dessas obras, foi citada pelo Estado a elaboração do estudo de viabilidade e do projeto básico 

do “Canal do Cariri”, com financiamento do Proágua Nacional, para a implantação da primeira etapa 

do projeto Cinturão de Águas do Ceará. Este primeiro trecho vai do portal da transposição das águas 

do rio São Francisco localizado no município de Jati, e se estenderá por 160 quilômetros até Cariús, 

margeando a Chapada do Cariri, através de um Canal Principal com uma vazão pré-estimada entre 25 

e 30 metros cúbicos por segundo. Segundo o presidente da COGERH, esse primeiro trecho deverá ser 

construído no médio prazo enquanto o final do Cinturão das Águas ainda necessita de um 

planejamento mais aprofundado. 

Em complemento aos projetos que visam ao abastecimento público, importantes projetos de 

irrigação estão em consolidação no Estado, como o Tabuleiro de Russas, no Rio Banabuiú, bacia do 

rio Jaguaribe, com uma área irrigada de cerca de 11.000 ha e o Jaguaribe-Apodi, com cerca de 5.000 

ha irrigáveis. 
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Percebe-se, portanto, que o Estado do Ceará dispõe de infraestrutura hídrica adequada ao 

transporte, reservação e utilização das águas do PISF.  

 

5 – CONCLUSÕES 

Tendo em vista que:  

• O Estado do Ceará dispõe de um arcabouço institucional-legal de recursos hídricos 

consolidado e bastante avançado, que permite o gerenciamento adequado dos recursos 

hídricos decorrentes do PISF; 

• Sua estrutura de pessoal e logística é adequada ao gerenciamento da infraestrutura hídrica 

existente. Todavia, no cenário de delegação da operação e manutenção dos açudes do 

DNOCS à COGERH, e do planejamento de obras adicionais decorrentes do PISF, é preciso 

avaliar a necessidade de readequação da estrutura de pessoal e logística; 

• O Estado do Ceará já implementou cobrança de tarifa pelos serviços de adução de água bruta 

que cobre os custos de operação e manutenção da infraestrutura hídrica estadual existente. 

Entretanto, necessita ainda regulamentar a forma de cobrança dos valores a serem pagos à 

Entidade Operadora Federal; 

• A arrecadação da COGERH, proveniente da cobrança pelo uso da água por meio de tarifas no 

setor de irrigação, corresponde somente a cerca de 1% do faturamento; 

• O Estado do Ceará dispõe de infraestrutura hídrica adequada ao transporte, reservação e 

utilização das águas do PISF; 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que o Estado do Ceará terá condições de receber, gerenciar e 

utilizar as águas do PISF. Contudo, para garantia da sustentabilidade financeira, é necessário ainda 

regulamentar a forma de cobrança dos valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal, o que 

deverá feito após a definição da forma de atuação e do modelo de cobrança da Operadora Federal.  

 

6 – RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, recomenda-se ao Estado do Ceará: 

1. Regulamentar a forma de cobrança pela COGERH dos valores a serem pagos à 

Entidade Operadora Federal. 

 Prazo: 31 de dezembro de 2010  

Justificativa do prazo: A conclusão da proposta do modelo de gestão para o PISF, 

bem como a definição da Entidade Operadora Federal serão concluídas até 31 de 
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dezembro de 2009, segundo informado pelo MI durante fiscalização. Considera-se 

que um ano seja um período suficiente para a regulamentação da cobrança.  

2. Ampliar e consolidar a cobrança pelo uso da água por meio de tarifas no setor de 

irrigação, de forma a efetivar a gestão sustentável do uso múltiplo das águas no 

Estado do Ceará.  

Prazo: 30 de junho de 2011  

Justificativa do prazo: Após regulamentação da forma de cobrança prevista no item 

anterior, inclusive para o setor de irrigação, considera-se que seis meses seja um 

prazo adequado para ampliação e consolidação da cobrança no referido setor. 

3. Verificar a pertinência de reavaliação de seu quadro técnico no caso da delegação 

dos açudes operados pelo DNOCS à COGERH. 

 Prazo: 31 de dezembro de 2012  

Justificativa do prazo: A conclusão das obras do Eixo Norte está prevista para 

dezembro de 2012, conforme informado pelo MI durante fiscalização.  

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, propõe-

se a divisão nos seguintes subitens: 

3.1 Reavaliar quadro técnico no caso da delegação dos açudes operados pelo DNOCS 

à COGERH. Prazo: 31 de dezembro de 2011 

3.2 Readequar, sendo necessário, seu quadro técnico. Prazo: 31 de dezembro de 

2012 
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