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Relatório de Fiscalização do andamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas na 

Resolução ANA no 411, de 26/09/2005, e nos compromissos assumidos pelo Ministério de Minas e 

Energia no Termo de Compromisso celebrado entre a União e os Estados beneficiados pelo PISF, 

realizado pela Comissão Especial de Acompanhamento – CEA 

 

Data: 01/07/09 

Local: Sede da ANA - Brasília/DF 

Participantes: 

Pela ANA:  

• Francisco Lopes Viana 

• Marco Antônio Azambuja 

Pela CHESF 

• José Ailton de Lima – Diretor de Engenharia e Construção 

• Huseyin Miranda Sipahy – Adjunto da Diretoria de Engenharia e Construção 

 

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. 

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. 

Tendo em vista que restam cerca de 2 anos e meio para o vencimento do prazo estabelecido para o 

cumprimento das condicionantes da outorga de direito de uso de recursos hídricos do PISF, 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, 

com entrevistas com dirigentes locais sobre o estágio de atendimento aos condicionantes, (iii) 

consolidação dos resultados em relatórios circunstanciados. 
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O presente relatório constitui-se, portanto, na terceira etapa do processo, consolidando os 

resultados dos trabalhos realizados pela CEA após reunião com representantes da CHESF. 

 

2 – OBJETIVO 

Verificar as providências tomadas pela CHESF para alterar seu objeto social, de forma a criar e 

estruturar empresa subsidiária para exercer a função de Entidade Operadora Federal do PISF, bem 

como formalizar Unidade Gerencial responsável pelo acompanhamento do projeto de lei e da 

implantação do Projeto de Engenharia, tal qual previsto no Termo de Compromisso.  

 

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 com os 

representantes da CHESF e que serviu de subsídio para responder às duas perguntas indutoras 

apresentadas abaixo.  

I. A CHESF adotou medidas para que houvesse a previsão legal, criação e estruturação de pessoa 

jurídica para exercer a função de Entidade Operadora Federal do PISF? 

II. Qual a situação atual do acompanhamento da implantação do Projeto de Engenharia por parte 

da CHESF? 

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

 

4 – RESULTADOS: 

4.1 – Pergunta I: A CHESF adotou medidas para que houvesse a previsão legal, criação e 

estruturação de pessoa jurídica para exercer a função de Entidade Operadora Federal do PISF? 

Constatação: A CHESF tomou iniciativas, no âmbito de suas competências, para criação de empresa 

subsidiária para exercer a função de Entidade Operadora Federal, conforme acordado no Termo de 

Compromisso. Porém, por circunstâncias alheias a sua competência legal, a empresa subsidiária não 

pôde ser criada. Apesar disso, a CHESF mantém o interesse em assumir a responsabilidade de ser a 

Operadora Federal do PISF. 

Relato e Justificativa: 

Segundo relato do Sr. José Ailton de Lima – Diretor de Engenharia e Construção da CHESF, a partir da 

assinatura do Termo de Compromisso a referida companhia estruturou grupo interno para o 

acompanhamento das ações e cumprimento de suas atribuições, tendo inclusive participado de 

diversas reuniões com a Casa Civil, no período de novembro de 2005 a maio de 2006. Entretanto, 
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com a paralisação das obras (de 2005 a 2007) determinada pela justiça, e a falta de convites para que 

a Companhia participasse das reuniões relacionadas ao PISF, o grupo se desarticulou. 

Posteriormente, a CHESF participou de reunião com o Secretário de Infraestrutura Hídrica do MI, Sr. 

João Santana, em março de 2008, para tratar do planejamento das linhas de transmissão para as 

estações de bombeamento, quando foi apresentado pela CHESF documento intitulado “Proposta 

para inserção da CHESF relativa ao sistema de transmissão do PISF”. Na ocasião, também foi 

apresentada “Proposta de inserção da CHESF no PISF”, em consonância com os compromissos pela 

referida companhia no Termo de Compromisso. Mas tal proposta não foi respondida até a presente 

data. A CHESF apresentou à CEA cópia dos dois documentos supracitados. 

Em relação à parte legal, não foi elaborada nenhuma minuta de PL alterando o objeto social da 

CHESF (de modo a permitir que esta seja a operadora da infraestrurura hídrica) por não ter havido 

solicitação para tanto, nem pela Casa Civil, tampouco por nenhum ministério (MME ou MI). Recorde-

se que, pelo Termo de Compromisso, essa responsabilidade recaía-se sobre o MME. 

Foi também informada à CEA que a Diretoria da CHESF se reuniu antes da presente fiscalização e 

deliberou que ainda há interesse da companhia em assumir a responsabilidade de ser a Entidade 

Operadora Federal do PISF por meio de criação da subsidiária CHESF-Água, tal qual descrito no 

Termo de Compromisso e assumido pela CHESF no ofício CE-PR-337/2005, encaminhado ao MI em 

25 de agosto de 2005. 

Complementando, o Diretor de Engenharia e Construção informou que levou toda a situação ao 

conhecimento da presidência da Eletrobrás. 

Diante do exposto e da documentação comprobatória apresentada pela CHESF, verifica-se que a 

mesma tomou iniciativas dentro da sua esfera de competências para criação da subsidiária CHESF-

Água. No entanto a subsidiária não foi criada devido à circunstâncias alheias à competência legal à 

CHESF. É importante ressaltar que a companhia ainda tem interesse em assumir a responsabilidade 

de ser a Operadora Federal. 

Cabe aqui destacar que o MI informou à CEA, durante fiscalização realizada em 19/07/09, que estão 

sendo estudadas alternativas para definição da Entidade Operadora Federal, com previsão de 

submissão para deliberação do Conselho Gestor do Sistema de Gestão do PISF até o final de outubro 

de 2009. Entretanto, segundo o MI a Operadora Federal não deve mais ser uma subsidiária da CHESF, 

a chamada CHESF-Água. Isso porque, segundo o Ministério, uma subsidiária da CHESF teria conflitos 

de competência, pois seria ao mesmo tempo provedor e usuário da água.  

 

4.2 – Qual a situação atual do acompanhamento da implantação do Projeto de Engenharia por 

parte da CHESF? 

Constatação: A CHESF não está realizando nenhum acompanhamento das obras, devido à 

impossibilidade de alocação de recursos e não inserção nos grupos de trabalho e atividades em 

execução. 
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Relato e Justificativa: 

De acordo com relato do Diretor de Engenharia e Construção, a CHESF está impossibilitada de 

acompanhar a execução das obras da transposição, devido a impedimento administrativo e legal da 

companhia – por ser uma S/A – alocar recursos em uma atividade que até o momento não faz parte 

de seu objeto social, sendo possível somente viabilizar a participação em reuniões. 

Foi externada a preocupação com o fato da companhia (ou qualquer outro ente que venha a se 

tornar o operador da infraestrurura) não estar acompanhando a execução das obras, devido à 

convicção de sua importância para o dimensionamento dos recursos que serão necessários para a 

operação e manutenção do sistema. Foi também externado pela CHESF que a falta desse 

acompanhamento de execução das obras trará prejuízos irreversíveis para qualquer pessoa jurídica 

que venha a assumir o papel de Entidade Operadora Federal. 

Finalizando, foi reiterado o fato de que a CHESF não obteve resposta oficial do MI após a 

apresentação do documento intitulado “Proposta de inserção da CHESF no PISF”, em março de 2008.  

Diante dos argumentos apresentados, pode ser averiguado que a CHESF não está realizando 

acompanhamento das obras do PISF pela relatada impossibilidade legal de alocação de recursos, 

tendo em vista que o atual objeto social da Companhia não contempla tais atividades, bem como por 

não estar mais inserida nos grupos de trabalho que acompanham a execução das obras, apesar de a 

empresa ter manifestado seu interesse na participação no projeto junto ao MI 

 

5 – CONCLUSÕES  

Tendo em vista que:  

• A CHESF tomou iniciativas, no âmbito de suas competências, para criação de empresa 

subsidiária para exercer a função de Entidade Operadora Federal, conforme acordado no 

Termo de Compromisso. Porém, por circunstâncias alheias a sua competência legal, a 

empresa subsidiária não pôde ser criada;  

• O MME se comprometeu, por meio do Termo de Compromisso, a “formular projeto de lei, 

alterando o objeto social da CHESF, de forma a criar e estruturar empresa subsidiária para 

exercer a função de Entidade Operadora Federal do PISF, bem como formalizar Unidade 

Gerencial responsável pelo acompanhamento do projeto de lei e da implantação do Projeto 

de Engenharia”, porém tal projeto de lei não foi formulado; 

• O MI está estudando alternativas para definição da Entidade Operadora Federal, mas não 

considera mais a criação de uma empresa subsidiária da CHESF; 

• A Diretoria da CHESF deliberou que mantém interesse em assumir a responsabilidade de ser 

a Entidade Operadora Federal; 

Pode-se concluir que há necessidade de articulação entre o MI e o MME, juntamente com a Casa 

Civil, para definição do Governo Federal sobre a criação de empresa subsidiária da CHESF que irá 
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exercer a função de Entidade Operadora Federal ou definir a criação de entidade com reais 

condições de operacionalizar a gestão e operação da infraestrutura federal do PISF. 

6 – RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, não há recomendações à CHESF. 

Será solicitado encaminhamento do presente relatório ao MME, ao MI e à Casa Civil para 

conhecimento do posicionamento da CHESF quanto à manutenção do interesse em assumir a 

responsabilidade de ser a Entidade Operadora Federal o PISF, conforme acordado no Termo de 

Compromisso. 

 

 

___________________________________________ 
Francisco Lopes Viana 

Superintendente de Outorga e Fiscalização 
Coordenador da CEA 

 
 
 

___________________________________________ 
Marco Antônio Neves de Azambuja 
Especialista em Recursos hídricos 

Membro da CEA 
 

 


