
 

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 da 
Integração Nacional no Termo de Compromisso celebrado entre a União e os Estados 
beneficiados pelo PISF, realizado pela Comissão Especial de Acompanhamento – CEA 

 

Data: 19/07/09 

Local: Ministério da Integração Nacional 

Participantes:  

Pela ANA:  

• Carlos Motta Nunes – Membro da CEA – PISF 

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

• Patrick Thadeu Thomas – Membro da CEA – PISF 

 

Pelo Ministério da Integração Nacional: 

• José Luiz de Souza – Representante do MI no Conselho Gestor do SGIB 

• Francisco Campos de Abreu – Diretor do PISF 

 

1. ANTECEDENTES 

Em 26 de setembro de 2005, foi publicada pela ANA a Resolução n.º 412 que emite, em favor 

do Ministério da Integração Nacional - MI, o Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da 

Obra Hídrica – CERTOH, o qual atestou que o empreendedor demonstrou, à época, que o 

Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional - PISF apresentava sustentabilidade hídrica, operacional e financeira. 

Entre os documentos solicitados pela ANA para obtenção do CERTOH, encontra-se um termo 

de compromisso assinado entre a União e os Estados beneficiados pelo PISF que relaciona 

diversas ações a serem implementadas pelos signatários visando a garantir a sustentabilidade 

hídrica, operacional e financeira do empreendimento. 

Também em 26 de setembro de 2005, a ANA publicou a Resolução n.º 411 que outorga ao 

Ministério da Integração Nacional, por vinte anos, o direito de uso de recursos hídricos do rio 

São Francisco para captação de água nas seguintes condições: 

• Vazão firme disponível para bombeamento de 26,4 m³/s, a qualquer 
tempo, correspondente ao consumo humano e animal no ano 2025; e 

 

• Vazão excepcional de 127,0 m³/s quando o reservatório de Sobradinho 
estiver em condições muito favoráveis de oferta hídrica. 

 
 



 

Essa Resolução estabeleceu também quatro condicionantes: 
 

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 de 2006 - Esta condicionante foi cumprida por meio do Decreto n.º 5995, 
de 19/12/2006; 

 
II. Início da implantação física do empreendimento em até dois anos, contados da data 

de publicação desta Resolução - Esta condicionante foi cumprida; 
 

III. Início da operação da primeira fase do empreendimento em até seis anos, contados da 
data de publicação desta Resolução – Esta condicionante deve ser cumprida até 
setembro de 2011; 

 
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 - Esta condicionante deve ser cumprida até setembro de 2011. 

 
Em 27 de novembro de 2008, foi elaborada a Nota Informativa nº 23/2008/SOF-ANA (Doc. 

028514/2008) sobre o acompanhamento das ações do Projeto de Integração do São Francisco 

– PISF, notadamente aquelas relativas ao cumprimento das condicionantes da Resolução n.º 

411/2005, que outorgou ao Ministério da Integração Nacional – MI o direito de uso de 

recursos hídricos do rio São Francisco para o PISF. 

Com base na referida Nota Técnica, foi encaminhado, em 11 de dezembro de 2008, ao 

Ministro da Integração Nacional, o Ofício n.º 436/2008/AA-ANA (Doc. 029785/2008) em que o 

Diretor-Presidente da ANA apresenta preocupações sobre o andamento das ações de gestão 

do PISF e solicita realização imediata de reunião técnica com o MI e com os Estados 

receptores.  

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, 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 Ministério da Integração Nacional. 

 

2. OBJETIVO  

Verificar se as condicionantes estabelecidas na Resolução ANA nº 411, de 22/09/2005, que 

outorgou ao MI o direito de uso de recursos hídricos para execução do PISF, e os 

compromissos assumidos no Termo de Compromisso celebrado entre a União e os Estados 

Beneficiados pelo PISF serão cumpridos nos respectivos prazos. 

 

3. PERGUNTAS INDUTORAS 

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

objetivo da fiscalização, foram elaboradas pela CEA três perguntas indutoras apresentadas 

abaixo.  

I. O Conselho Gestor do Sistema de Gestão do Projeto de Integração de Bacias - SGIB 

concluiu a proposta de modelo de gestão para o PISF? Esta proposta contém o 

detalhamento das tarifas serviços de operação, manutenção e gestão do PISF, bem 

como a indicação da Entidade Operadora Federal? 

II. O início da operação da primeira fase do empreendimento ocorrerá dentro do prazo 

definido na outorga? 

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

justificativas. 

 

4 – RESULTADOS  

4.1 – Pergunta I: O Conselho Gestor do Sistema de Gestão do Projeto de Integração de Bacias 

- SGIB concluiu a proposta de modelo de gestão para o PISF? Esta proposta contém o 

detalhamento das tarifas dos serviços de operação, manutenção e gestão do PISF, bem como 

a indicação da Entidade Operadora Federal? 

Constatação: O Conselho Gestor do SGIB não concluiu a proposta de modelo de gestão para o 

PISF, apesar de seu prazo ter vencido em 30 de junho de 2009. A proposta está em 

desenvolvimento com apoio de um consultor e o MI estima que seja concluída até dezembro de 

2009, com novo prazo a ser definido por um decreto encaminhado à Casa Civil. Não há ainda 

indicação da Entidade Operadora Federal e os prazos previstos para sua definição e criação são 

dezembro de 2009 e novembro de 2010, respectivamente. Não foi informado prazo para o 

detalhamento das tarifas dos serviços de operação, manutenção e gestão do PISF. Não é 

possível avaliar se os prazos previstos serão cumpridos. 

 



 

Relato e Justificativa:  

O Decreto n.º 5.995, de 19/12/2006, instituiu o Sistema de Gestão do Projeto de Integração do 

Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – SGIB, do qual fazem 

parte o MI, como coordenador, a ANA, como entidade reguladora, o Conselho Gestor e as 

Entidades Operadoras, Federal e Estaduais.  

O decreto também descreve as diretrizes para criação da Entidade Operadora Federal e da 

definição pelos Estados das respectivas Entidades Operadoras Estaduais; institui o Plano de 

Gestão Anual; e traça as diretrizes para a composição dos preços a serem cobrados pelos 

serviços de adução de água bruta. 

O Conselho Gestor é um grupo temporário de assessoramento ao Ministro de Estado da 

Integração Nacional, composto por representantes do MI, do Ministério do Meio Ambiente – 

MMA, do Ministério de Minas e Energia – MME, pela Casa Civil da Presidência da República e 

por representantes dos Estados receptores (PE, PB, RN e CE). 

Entre as atribuições do Conselho Gestor consta a proposição do modelo de gestão do PISF no 

prazo de até um ano da publicação do decreto, ou seja, 19/12/2007. Este prazo foi prorrogado 

inicialmente para 19/12/2008 (Decreto nº 6.365, 24/01/2008) e, depois, para 30/06/2009 

(Decreto nº 6.725, de 12/01/09). Quando indagado sobre a proposição do modelo de gestão 

do PISF, o MI informou que o Conselho Gestor não havia ainda concluído a proposta e que 

uma minuta de decreto fora encaminhada à Casa Civil da Presidência da República 

prorrogando novamente o prazo para dezembro de 2009, representando uma defasagem de 

dois anos em relação ao prazo inicial estabelecido. 

Foi também informado à CEA que um consultor, Dr. Fernando Rodrigues, ex-Secretário de 

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, havia sido contratado para elaboração da 

minuta de proposta a ser submetida ao Conselho Gestor. Em reunião do Conselho Gestor 

realizada em 16/07/09, uma proposta inicial foi submetida à análise e sugestões.  

De acordo com o MI, o trabalho do consultor tem como diretriz os relatórios elaborados pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV quando da apresentação do pedido de CERTOH à ANA, em 

2005. A única mudança significativa refere-se à definição da Entidade Operadora Federal, que 

não deve mais ser uma subsidiária da CHESF, a chamada CHESF-Água. Segundo o Ministério, 

uma subsidiária da CHESF teria conflitos de competência, pois seria ao mesmo tempo 

provedor e usuário da água. Por conta disso, alternativas estão sendo estudadas pelo MI e 

serão submetidas para deliberação do Conselho Gestor até o final de outubro de 2009, quando 

encerra o contrato do consultor. 

Segundo o MI, a Entidade Operadora Federal deve estar definida até dezembro de 2009 e o 

prazo para sua criação depende da alternativa selecionada. Entretanto, independentemente 

da alternativa, o MI informa que a Entidade estará criada até o final das obras do Eixo Leste, 

ou seja, até novembro de 2010. 

Com relação ao detalhamento das tarifas dos serviços de operação, manutenção e gestão do 

PISF, o MI informou que ainda não foi elaborado. Observa-se que o escopo dos trabalhos em 

desenvolvimento pelo consultor não contempla esta atividade.  



 

Entretanto, foi informado pelo MI que o consultor irá apresentar também um cronograma de 

atividades a serem desenvolvidas posteriormente pelo ministério, e o mencionado 

detalhamento estará inserido neste cronograma. 

Finalmente, o MI entende que o detalhamento da tarifa e a forma de cobrança devem ser 

definidos em conjunto com os Estados e informa que dispõe de recursos financeiros para 

contratação de estudo para este fim. 

Face ao exposto, depreende-se que, com relação ao andamento do cumprimento das 

condicionantes da outorga e compromissos do Termo de Compromisso que visam garantir a 

sustentabilidade institucional, técnica, operacional e financeira do PISF, o Ministério da 

Integração Nacional está atrasado e não é possível avaliar se os prazos previstos serão 

cumpridos. 

Além disso, as indefinições quanto à Entidade Operadora Federal, ao modelo de gestão do PISF 

e a forma de cobrança podem comprometer o início da pré-operação do projeto, previsto pelo 

MI para ocorrer em novembro de 2010. 

 4.2 – Pergunta II: O início da operação da primeira fase do empreendimento ocorrerá dentro 

do prazo definido na outorga? 

Constatação: É bastante provável que a operação do Eixo Leste possa ocorrer dentro do prazo 

definido no condicionante de outorga, ou seja, até setembro de 2011. 

Relato e Justificativa:  

Segundo o MI, as obras do Eixo Norte e do Eixo Leste estão com uma execução física de 8% e 

6%, respectivamente (referência 31/05/09). O empreendimento como um todo, o que inclui 

parcela da obra construída pelo exército e outras atividades, totaliza 17%. 

O MI também informa que o prazo previsto para o término da execução das obras do Eixo 

Leste é novembro de 2010, enquanto do Eixo Norte é dezembro de 2012. O Ramal do Agreste, 

obra complementar que visa atender ao Estado de Pernambuco, dispõe de projeto executivo, 

está com sua licitação prevista para o final de agosto e o MI espera concluir as obras no prazo 

de um ano, ajustando seu término ao final da construção do Eixo Leste. Entretanto, não foi 

apresentado pelo MI planejamento para a construção da Adutora do Agreste, obra que 

complementa o Ramal do Agreste.  

O MI acredita que, devido ao porte da obra, após o seu término, o período de pré-operação 

deverá durar pelo menos seis meses. Não está definido o responsável pela pré-operação, seja 

a Entidade Operadora Federal ou uma empresa contratada exclusivamente para esse fim. 

Diante do exposto, verifica-se que é bastante provável que a operação da primeira fase do 

projeto, identificada como Eixo Leste, possa ocorrer dentro do prazo definido no 

condicionante de outorga, ou seja, até setembro de 2011. 

Deve-se registrar que o Termo de Compromisso também prevê que o MI deverá verificar a 

situação de segurança dos açudes que receberão águas do PISF mencionados no item I.a.4, 



 

realizar eventuais obras de recuperação, se necessárias, e delegar a operação e manutenção 

destes açudes aos Estados beneficiados pelo projeto. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Tendo em vista que:  

• O Conselho Gestor do SGIB não concluiu a proposta de modelo de gestão para o PISF e, 

segundo o MI, a mesma deverá estar concluída até dezembro de 2009, após a terceira 

prorrogação do prazo inicial que venceu em dezembro de 2007;  

• Não há ainda indicação da Entidade Operadora Federal e os prazos previstos para sua 

definição e criação são dezembro de 2009 e novembro de 2010, respectivamente; 

• Não foi informado prazo para o detalhamento das tarifas dos serviços de operação, 

manutenção e gestão do PISF; 

• É bastante provável que a operação do Eixo Leste possa ocorrer dentro do prazo 

definido no condicionante de outorga, ou seja, até setembro de 2011; 

Pode-se concluir que a 3ª condicionante da outorga, referente ao prazo para início da 

operação do PISF poderá ser cumprida. Entretanto, o andamento das atividades visando ao 

cumprimento da 4ª condicionante, referente à implementação da cobrança pelo serviço de 

adução de água bruta antes do início da operação do PISF, previsto pelo MI para ocorrer até 

novembro de 2010, está atrasado, não sendo possível concluir se o prazo estabelecido será 

cumprido. 

Não foi possível verificar se a conclusão das obras do Ramal do Agreste e da Adutora do 

Agreste ocorrerá concomitantemente com a conclusão do Eixo Leste. Caso isto não ocorra, a 

utilização das águas pelo Estado de Pernambuco será prejudicada. 

 

6 – RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, e considerando que o Ministério da Integração 

Nacional – MI é o órgão coordenador do Sistema de Gestão do PISF – SGIB, bem como 

coordenador do Conselho Gestor do SGIB, recomenda-se ao MI: 

1. Concluir a proposta de modelo de gestão para o PISF, definindo a Entidade 

Operadora Federal; 

Prazo: 31 de dezembro de 2009. 

Justificativa do prazo: Prazo informado pelo MI durante fiscalização. 

2. Efetivar a instituição da Entidade Operadora Federal; 

Prazo: 30 de junho de 2010. 



 

Justificativa do prazo: Apesar de o MI informar que a efetivação da Entidade 

Operadora Federal está prevista para novembro de 2010, estima-se que será 

necessário estruturar a Entidade Operadora Federal num prazo anterior à 

conclusão das obras do Eixo Leste, prevista pelo MI para ocorrer até novembro 

de 2010. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

2.1 Apresentar cronograma para efetivação da Entidade Operadora Federal, 

compatível com o prazo de 30 de junho de 2010. Prazo: 31 de dezembro de 

2009 

2.2 Comprovar a instalação da Entidade Operadora Federal. Prazo: 30 de junho 

de 2010 

 

3. Realizar a atualização dos estudos de viabilidade financeira do PISF 

apresentados à ANA quando da solicitação da outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, considerando os mecanismos de cobrança de tarifa dos 

serviços de operação, manutenção e gestão estabelecidos no Decreto nº 

5.995, de 19 de dezembro de 2006, incluindo a cobrança pelo uso da água 

para alocação externa em discussão no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, os custos de operação e manutenção dos açudes que serão 

delegadas aos Estados, bem como as alternativas de garantias para a Entidade 

Operadora Federal; 

Prazo: 31 de agosto de 2010. 

Justificativa do prazo: Considera-se adequado o prazo para realização dos 

estudos, uma vez que os mesmos serão necessários para subsidiar o 1º Plano 

de Gestão Anual do PISF (próxima recomendação), que conterá os preços a 

serem praticados pela Entidade Operadora Federal. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

3.1 Elaborar Termo de Referência para contratação dos estudos. Prazo: 31 de 

dezembro de 2009 

3.2 Contratar a realização dos estudos. Prazo: 30 de abril de 2010 

3.3 Apresentar relatório final dos estudos. Prazo: 31 de agosto de 2010 

 

4. Submeter à ANA para aprovação o 1º Plano de Gestão Anual do PISF, 

contendo pelo menos a repartição das vazões bombeadas do rio São Francisco 

entre os setores usuários e os Estados beneficiados e as tarifas de cobrança 



 

pelo serviço de adução de água bruta, conforme estabelecido no art. 2º da 

Resolução ANA nº 411, de 22/09/2005; 

Prazo: 30 de setembro de 2010. 

Justificativa do prazo: Prazo de conclusão das obras do Eixo Leste, conforme 

informado pelo MI durante fiscalização. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

4.1 Elaborar Termo de Referência para o plano. Prazo: 28 de fevereiro de 2010 

4.2 Contratar a realização dos estudos para o plano. Prazo: 30 de junho de 

2010 

4.3 Apresentar o 1º Plano de Gestão Anual do PISF. Prazo: 30 de setembro de 

2010 

 

5. Concluir as obras do Ramal do Agreste Pernambucano; 

Prazo: 30 de novembro de 2010. 

Justificativa do prazo: Prazo de conclusão das obras do Eixo Leste, conforme 

informado pelo MI durante fiscalização. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

5.1 Apresentar cronograma físico-financeiro das obras do Ramal do Agreste 

Pernambucano, compatível com prazo de conclusão das obras do Eixo Leste. 

Prazo: 31 de dezembro de 2009 

5.2 Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado das obras, compatível 

com prazo estabelecido para sua conclusão. Prazo: 30 de junho de 2010 

5.3 Concluir as obras. Prazo: 30 de novembro de 2010 

 

6. Verificar a situação de segurança dos reservatórios mencionados no item I.a.4 

do Termo de Compromisso que receberão águas do Eixo Leste, realize 

eventuais obras de recuperação, se necessárias, e delegar sua operação aos 

Estados da Paraíba e de Pernambuco; 

Prazo: 30 de novembro de 2010. 

Justificativa do prazo: Prazo de conclusão das obras do Eixo Leste, conforme 

informado pelo MI durante fiscalização. 



 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

6.1 Apresentar relatório de avaliação da operação, manutenção e segurança 

dos reservatórios e cronograma físico financeiro para recuperação dos 

reservatórios, compatível com prazo do término das obras do Eixo Leste. 

Prazo: 31 de março de 2010 

6.2 Concluir a recuperação dos reservatórios. Prazo: 30 de novembro de 2010 

6.3 Delegar aos Estados da Paraíba e Pernambuco a operação dos 

reservatórios. Prazo: 30 de novembro de 2010 

 

7. Verificar a situação de segurança dos reservatórios mencionados no item I.a.4 

do termo de compromisso que receberão águas do Eixo Norte, realize 

eventuais obras de recuperação, se necessárias, e delegar sua operação aos 

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco; 

Prazo: 31 de dezembro de 2012. 

Justificativa do prazo: Prazo de conclusão das obras do Eixo Norte, conforme 

informado pelo MI durante fiscalização. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

7.1 Apresentar relatório de avaliação da operação, manutenção e segurança 

dos reservatórios e cronograma físico financeiro para recuperação dos 

reservatórios, compatível com prazo do término das obras do Eixo Norte. 

Prazo: 31 de março de 2011 

7.2 Iniciar a recuperação dos reservatórios. Prazo: 30 de setembro de 2011 

7.3 Apresentar cronograma físico financeiro atualizado, compatível com prazo 

para recuperação dos reservatórios Prazo: 31 de março de 2012 

7.4 Concluir a recuperação dos reservatórios. Prazo: 31 de dezembro de 2012 

7.5 Delegar aos Estados Beneficiados pelo PISF a operação dos reservatórios. 

Prazo: 31 de dezembro de 2012 

 

8. Assumir a co-responsabilidade pelos compromissos a serem assumidos pelos 

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, conforme 

recomendações contidas nos Relatórios de Fiscalização dos Estados, bem 

como os ônus decorrentes do seu descumprimento. 

Justificativa da recomendação: O Ministério da Integração Nacional é o titular 

da outorga de direito do uso de recursos hídricos, objeto da Resolução ANA nº 

411, de 26 de setembro de 2005, bem como assumiu responsabilidades como 



 

signatário do Termo de Compromisso constante do CERTOH, Resolução ANA 

412, de 26 de setembro de 2005. 

Prazo: Final das atividades a serem cumpridas pelos Estados Beneficiados pelo 

PISF. 

Justificativa do prazo: A co-responsabilidade se finda quando os Estados 

cumprirem as atividades recomendadas. 
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