
 

Página 1 de 14 

 

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

 

Data: 30/06/09 

Local: SRH/PE 

Participantes: 

Pela ANA:  

• Carlos Motta Nunes – Membro da CEA – PISF 

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

 

Pela SRH/PE 

• Marcelo Cauás Asfora – Gerente Geral 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.   

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

monitoramento de níveis e vazões, conforme disposto a seguir: 

I – estruturas e equipamentos para monitoramento contínuo de vazões nos seguintes pontos 

de divisa de Estados: 
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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, 

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 no Estado de Pernambuco. 

2 – OBJETIVO 

Verificar em que medida o Estado de Pernambuco 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 ao 

objetivo da visita, foi elaborado um questionário preenchido pela CEA durante a entrevista no Estado 

e que servem de subsídio para respostas 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? 

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

 

4 – RESULTADOS DA ENTREVISTA: 

 

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 de Pernambuco não dispõe ainda de arcabouço institucional-legal que 

permita o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF. A Agência 

Pernambucana de Água e Clima ainda não foi criada e a cobrança também não está implementada. 

Em função da indefinição do planejamento de todas as interligações ao projeto, não está definido o 

limite de atuação da SRH e da COMPESA na operação e manutenção da infraestrutura hídrica 

associada. 
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Relato e Justificativa:  

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, bem como 

sua respectiva Política Estadual de Recursos Hídricos foram instituídos por meio da Lei Estadual nº 

12.984, de 30 de dezembro de 2005.  

A referida lei define os fundamentos, objetivos e diretrizes para a gestão dos recursos hídricos 

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

enquadramento, outorga, cobrança pelo uso, sistema de informações, fiscalização e monitoramento 

dos recursos hídricos; dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e descreve o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com sua estrutura institucional e competências 

dos participantes. Inclui também a forma de operação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, com 

seus respectivos recursos. Com exceção do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, no geral, a Lei 

12.984/05 é muito similar à legislação federal, no que tange aos instrumentos e ao arranjo 

institucional. 

O Estado conta com uma Secretaria de Recursos Hídricos, criada pela Lei nº 13.205, de 19 de janeiro 

de 2007, com a finalidade de “promover a gestão integrada, racional e participativa dos recursos 

hídricos no Estado e a implantação e consolidação dos instrumentos da política estadual de recursos 

hídricos; coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e serviços 

atinentes aos recursos hídricos e saneamento; promover a articulação dos órgãos e entidades 

estaduais com organismos federais e municipais; administrar as obras hídricas; implantar, gerir e 

operar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado; exercer a gestão dos programas 

dos recursos destinados à eletrificação; exercer a gestão dos fundos destinados aos recursos 

hídricos”. Anteriormente à publicação dessa Lei, o setor de recursos hídricos no Estado era tratado 

no âmbito de uma diretoria da então Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio-Ambiente. 

O Estado dispõe de um Conselho Estadual de Recursos Hídricos e de um Fundo de Recursos Hídricos 

em operação. Os recursos desse fundo são provenientes da Compensação Financeira pelo Uso dos 

Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica – CFURH, paga pelo setor elétrico, e 

constituem-se, segundo informações da SRH, na principal fonte de receita para execução de suas 

atividades fim, com recursos da ordem de R$ 10 milhões /ano. Conforme descrito na Lei, a gestão do 

fundo é atribuição da própria SRH. 

Em complemento ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco, a 

SRH informou que está planejada a criação da Agência Pernambucana de Água e Clima – APAC, sob a 

forma de autarquia especial, integrante da administração pública estadual indireta, com a finalidade 

de “executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e regular o uso da água, no âmbito dos recursos 

hídricos estaduais e dos federais, nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar o 

monitoramento hidrometeorológico e as previsões de tempo no estado de Pernambuco”. De acordo 

com a minuta de projeto de lei apresentada pela SRH, essa proposta deverá rearranjar o sistema 

estadual, pois algumas das atribuições da SRH passarão à APAC, tais como executar a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e a implantação dos respectivos instrumentos de gestão. Todavia, a 

própria minuta apresenta competências comuns aos dois órgãos em seu artigo 27 que, teoricamente, 
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deveria refazer a distribuição das competências. Segundo informado pela SRH, o projeto de lei 

encontra-se na Casa Civil do Estado para encaminhamento à Assembléia Legislativa. 

O modelo proposto para a APAC, com natureza jurídica, atribuições e forma de administração com 

Diretoria Colegiada é bastante similar ao modelo da ANA, com a diferença de que os diretores não 

possuirão mandatos, mas sim cargos de livre provimento. 

Pela proposta, a APAC recebe parte do patrimônio, acervo técnico, programas e projetos em 

andamento da SRH. Como fonte de receita, além das decorrentes do Tesouro Estadual, a proposta 

garante, para aplicação pela APAC, no mínimo 50% dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos. Importante ressaltar que foi informado à CEA que a administração das obras hídricas 

continuará a cargo da SRH. 

Complementando o arcabouço legal, o Estado de Pernambuco ressente-se também da 

operacionalização da cobrança pelo uso da água. Esse instrumento está previsto na Lei 12.984/05, 

mas ainda não foi regulamentado, necessitando de lei específica para tal. O modelo existente no 

Estado é similar ao da Lei Federal 9433/97, pois atribui aos Comitês de Bacia Hidrográfica a 

competência para propor os valores a serem cobrados, com aprovação pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos. Todavia, segundo as informações fornecidas pela SRH, um projeto de lei está em 

elaboração para regulamentação do instrumento, prevendo a implementação da cobrança 

inicialmente somente para a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, em todo o 

Estado. 

Também segundo informações da SRH, a operação da infraestrutura hídrica associada ao PISF ficará a 

cargo da COMPESA, uma vez que a principal distribuição das águas do Projeto de Integração no 

Estado será a partir do Ramal do Agreste, por meio de uma adutora de água tratada, denominada 

Adutora do Agreste. Dessa forma, de acordo com o modelo indicado pelo Estado de Pernambuco, 

não será criada uma Entidade Operadora Estadual, nem essa atividade recairá sobre a APAC, ficando 

esses serviços a cargo da COMPESA. 

Todavia, conforme verificado pela CEA, além do ponto de entrega no Ramal do Agreste, ainda estão 

previstos outros pontos de entrega, ou Portais do PISF, em Pernambuco, sendo um no Eixo Leste e 

mais três no Eixo Norte, a saber:   

• Eixo Norte: municípios de Terra Nova e Salgueiro e no Trecho VI do PISF (Açude Chapéu e 

Açude Entremontes). 

• Eixo Leste: Barra do Juá e Açude Poço da Cruz 

Conforme será explanado no item 4.4 deste relatório, há a necessidade de compatibilização do 

planejamento do Estado e dos portais de entrega do PISF para que possa ser verificado se toda a 

operação da infraestrutura hídrica estadual interligada ao projeto ficará mesmo a cargo da 

COMPESA, pois alguns desses açudes não são exclusivos para abastecimento humano. 

Contudo, para que o Estado de Pernambuco confirme esse modelo, informou haver necessidade de 

definição, por parte do Ministério da Integração Nacional, sobre a Entidade Operadora Federal e a 

sua forma de cobrança junto às operadoras estaduais. 
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Não obstante, o Termo de Compromisso prevê a delegação ao Estado de Pernambuco da operação e 

manutenção dos açudes Entremontes, Barra do Juá, Poço da Cruz e Chapéu. A concretização dessa 

delegação resultará na necessidade da SRH assumir essas atividades, tendo em vista sua atribuição 

legal de operar as obras hídricas do Estado. Esse arranjo, dependendo do modelo de gestão do SGIB 

a ser aprovado pelo Comitê Gestor do PISF, pode levar a uma situação em que coexistirão duas 

Entidades Operadoras Estaduais: a COMPESA, por meio das adutoras de água tratada e a SRH, nos 

açudes delegados. 

Verifica-se, portanto, que o Estado de Pernambuco não dispõe ainda de arcabouço institucional-legal 

que permita o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF. É necessário, 

com urgência, que seja efetivada a criação da APAC, bem como a estruturação de quadro técnico 

efetivo para SRH e para a futura APAC. É premente a necessidade de elaboração e aprovação de um 

projeto de lei regulamentando a cobrança pelo uso de recursos hídricos, bem como da definição das 

entidades responsáveis pela operação e manutenção de todas as obras de interligação ao PISF no 

Estado. 

 

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 de Pernambuco dispõe de pessoal e logística suficiente para o gerenciamento 

da infraestrutura decorrente do PISF a cargo da COMPESA, que será a responsável pela operação dos 

sistemas adutores. Entretanto, é importante que um esforço para melhorias da eficiência da empresa 

para que ela possa operar os sistemas adequadamente. Por sua vez, quando da delegação de açudes 

do DNOCS à SRH, bem como para a operação e manutenção adequada das demais infraestruturas 

hídricas estaduais não operadas pela COMPESA, é necessário um aumento da estrutura da SRH. 

Relato e Justificativa: 

Conforme descrito no item anterior, até que todas as definições sobre as interligações ao PISF sejam 

feitas, a COMPESA será a principal responsável pelo gerenciamento da infraestrutura associada ao 

PISF. 

A COMPESA é a companhia estadual de saneamento e atua em 171 municípios, atendendo a uma 

população de 8,1 milhões de habitantes, o que representa 95% da população do Estado. Sua atuação 

nesses municípios dá indicações de sua capilaridade com pessoal e logística para operação da 

infraestrutura.  Entretanto, a COMPESA encontra-se atualmente com um baixo nível operacional, 

apesar de seus indicadores financeiros serem considerados razoáveis. Informações retiradas do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, indicam perdas no faturamento 

superiores a 50% nos últimos cinco anos. Do ponto de vista financeiro, a liquidez geral tem se 

mantido acima de 1,0 já há alguns anos, assim como a margem operacional líquida tem se mantido 

positiva, o que indica que a empresa tem gerado caixa suficiente para quitar seus compromissos. 

Para melhoria da eficiência operacional da COMPESA estão previstas atividades no âmbito de um 

acordo de empréstimo que o Governo do Estado de Pernambuco está negociando com o Banco 
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Mundial, denominado Projeto de Sustentabilidade Hídrica – PSH. O segundo componente do projeto, 

denominado Eficiência, prevê ações para aumento da eficiência operacional e redução das perdas da 

COMPESA na Região Metropolitana de Recife. A melhoria operacional da empresa dará condições 

para uma melhor operação dos seus sistemas interligados, em que pese o foco do Programa de 

Empréstimo para essas ações estarem fora da área de abrangência do PISF. 

Em relação à futura delegação de reservatórios do DNOCS à SRH, as responsabilidades desta última 

na operação e manutenção de infraestrutura hídrica serão acrescidas. Atualmente, a SRH realiza 

manutenções esporádicas em poucas infraestruturas no Estado. Não há equipes alocadas 

regularmente em operação e manutenção de reservatórios. 

Diante do exposto, percebe-se que, para operação adequada da infraestrutura hídrica associada ao 

PISF, o Estado de Pernambuco necessita fortalecer a COMPESA, melhorando seus indicadores 

operacionais. Além disso, com a delegação dos açudes do DNOCS ao Estado, bem como para a 

operação e manutenção adequada das demais infraestruturas hídricas estaduais não operadas pela 

COMPESA é também necessário um incremento da força de trabalho da SRH.  

 

4.3 – Pergunta 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? 

Constatação: O Estado não implementou e há previsão – sem prazo - de implementar cobrança pelo 

uso da água, porém não foi possível avaliar se os recursos a serem arrecadados serão suficientes para 

cobrir os custos dos serviços de operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas 

estaduais. Todavia, o Estado informou que a maior parte da distribuição das águas recebidas do PISF 

será feita por meio de adutoras de água tratada operadas pela COMPESA, que exercerá a função de 

Entidade Operadora Estadual. Portanto, os custos de operação e manutenção dessa infraestrutura 

hídrica deverão ser incorporados pela COMPESA às tarifas cobradas dos consumidores finais pelo 

serviço de abastecimento de água. Por outro lado, não foi informado como serão cobertos os custos 

de operação e manutenção das águas recebidas pelo PISF que não forem destinadas às adutoras de 

abastecimento humano, incluídos neste caso os açudes do DNOCS, cuja operação e manutenção 

serão delegadas ao Estado.  

Relato e Justificativa: 

Segundo informações da SRH, há um projeto de lei em elaboração para regulamentação da cobrança 

pelo uso da água, conforme previsto na Lei de Recursos Hídricos do Estado. Porém, não foi 

informado o prazo previsto para esta regulamentação. Não existe, entretanto, previsão de cobrança 

de tarifa pelo serviço de operação, manutenção e gestão de infraestrutura hídrica, tendo em vista o 

entendimento do Estado de que os açudes são operados por entidades federais e as adutoras pela 

COMPESA. 
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A estimativa de arrecadação com a implementação da cobrança pelo uso da água, segundo o Estudo 

de Viabilidade Administrativa e Financeira para criação da APAC, é de cerca de R$ 2 milhões/ano. 

Para a infraestrutura hídrica a cargo da COMPESA, os custos de operação e manutenção deverão ser 

incorporados às tarifas cobradas dos consumidores finais pelo serviço de abastecimento de água. 

Para que os consumidores finais não sejam penalizados por uma eventual ineficiência da empresa, é 

fundamental a melhoria operacional a ser realizada no âmbito do programa de empréstimo descrito 

anteriormente. 

Por outro lado, quando da delegação dos açudes do DNOCS ao Estado, a SRH terá que assumir os 

custos de operação e manutenção, para os quais não se têm, no momento, conhecimento dos 

valores.  

A principal fonte de receita destinada à SRH para suas atividades finalísticas é proveniente do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos, que recebe cerca de R$ 10 milhões/ano. Entretanto, conforme 

informado pela SRH, as atividades de operação e manutenção ocorrem de forma esporádica, sob 

demanda.   

Com a futura criação da APAC, pelo menos 50% dos recursos do fundo, cerca de R$ 5 milhões, serão 

destinados a essa nova agência. Em que pese que parte das competências da SRH seja transferida 

para a APAC, pode ser necessário encontrar outra fonte de recursos para reequilibrar o orçamento 

da SRH, visando a permitir que a secretaria tenha condições de assumir a operação e manutenção 

dos reservatórios do DNOCS que lhe serão delegadas, bem como das outras infraestruturas hídricas 

estaduais que não serão, eventualmente, operadas pela COMPESA. 

A cobrança pelo uso da água pode ser uma alternativa. Porém, não é possível afirmar se a 

arrecadação prevista, R$ 2 milhões/ano, somada aos recursos aportados atualmente ao Fundo 

Estadual, R$ 10 milhões, totalizando R$ 12 milhões/ano, serão suficientes para que a SRH e a APAC 

exerçam plenamente suas atividades. 

Outro aspecto a relatar é que, segundo estudo de sustentabilidade financeira apresentado à ANA 

pelo Ministério da Integração Nacional, o valor anual a ser pago pelo Estado de Pernambuco à 

Entidade Operadora Federal pelas vazões entregues no Eixo Leste em 2010 é da ordem de R$ 21,3 

milhões. 

 

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 de Pernambuco não dispõe ainda de infraestrutura construída que permita a 

utilização das águas do PISF e dispõe de planejamento de obras para utilização parcial dessas águas. 

Essas obras planejadas têm prazo de implantação muito curto e correm sério risco de não serem 

finalizadas concomitantemente ao Eixo Leste, podendo tornar temporariamente ociosa a 

infraestrutura do PISF no Estado. 
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Relato e Justificativa: 

Para o Estado de Pernambuco, o PISF entregará 7,3 m3/s por meio de seis portais, conforme a tabela 

2 a seguir: 

Tabela 2: Portais do PISF para o Estado de Pernambuco 

Eixo Portal Localização 
Vazão entregue em 

2015 (m3/s) 

Norte 

PE01N Terra Nova 0,3 

PE02N Trecho VI do PISF 1,0 

PE03N Salgueiro 0,3 

Leste 

PE01L Barra do Juá 1,0 

PE02L Açude Poço da Cruz 1,2 

PE03L Rio Ipojuca (Ramal do Agreste) 3,5 

TOTAL 7,3 

 

Para o portal PE03L, a construção da Adutora do Agreste está planejada e pretende atender mais de 

50 municípios. Contudo, foram encontrados traçados diferentes em alguns documentos consultados, 

inclusive do próprio Estado. Não se dispõe de informações sobre a situação atual do projeto e é 

muito provável que sua obra não fique pronta quando do término do Eixo Leste. Corre-se o sério 

risco do Eixo Leste e do Ramal do Agreste ficarem prontos, mas a água proveniente do PISF entregue 

nesse portal não ter qualquer utilização até a conclusão da Adutora do Agreste. É importante 

lembrar que, no modelo proposto para o PISF, cada Estado tem que pagar pela manutenção da 

infraestrutura hídrica, independente da utilização da água. Esse valor, para o estado de Pernambuco, 

é de cerca de 13 milhões por ano (custo fixo independente da utilização da água, horizonte 2015). 

Em consulta ao Atlas Nordeste, verificou-se que o Portal PE 03N corresponde a uma interligação com 

a Adutora do Salgueiro para reforço do sistema, enquanto o Sistema Adutor Oeste seria interligado 

ao Trecho VI do PISF, em Parnamirim (Portal PE02N). Além disso, o açude Poço da Cruz (portal PE 

02L), segundo o Atlas, não prevê nenhuma captação para abastecimento público, sendo utilizado, 

segundo informado, como manancial para irrigação no Perímetro de Moxotó. Por sua vez, o mapa 

anexo à Nota Técnica fornecida pela SRH sobre a adutora do Pajeú indica que essa deverá ser 

interligada ao Eixo Leste no Município de Custódia, que não está incluso nos portais do projeto. A 

adutora do Pajeú já obteve CERTOH e outorga na ANA, e já está em obra, segundo balanço oficial do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Há previsão de investimentos de 160 milhões entre 

2007-2010 e, de acordo com o projeto apresentado pelo DNOCS à ANA, a interligação ao Eixo Leste 

deverá ocorrer em Sertânia.   

Percebe-se, portanto, que o planejamento das obras do Estado está, em alguns portais, incompatível 

com o planejamento do PISF, seja em prazo ou na concepção. O que se verifica é que, no Estado de 

Pernambuco, corre-se um risco muito sério de haver subutilização das águas do PISF num horizonte 

de curto a médio prazo após o término das obras do Eixo Leste, cuja previsão, de acordo com o 

Ministério da Integração Nacional, é novembro de 2010. 
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5 – CONCLUSÕES 

Tendo em vista que:  

• O Estado de Pernambuco não dispõe ainda de arcabouço institucional-legal que permita o 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes do PISF. A Agência 

Pernambucana de Água e Clima ainda não foi criada e a cobrança também não está 

implementada. Em função da indefinição do planejamento de todas as interligações ao 

projeto, não está definido o limite de atuação da SRH e da COMPESA na operação e 

manutenção da infraestrutura hídrica associada. 

•  O Estado dispõe de pessoal e logística suficiente para o gerenciamento da infraestrutura 

decorrente do PISF a cargo da COMPESA, que será a responsável pela operação dos sistemas 

adutores. Entretanto, é importante que um esforço para melhorias da eficiência da empresa 

para que ela possa operar os sistemas adequadamente. Por sua vez, quando da delegação de 

açudes do DNOCS à SRH, bem como para a operação e manutenção adequada das demais 

infraestruturas hídricas estaduais não operadas pela COMPESA, é necessário um aumento do 

quadro de pessoal técnico da SRH. 

• O Estado não implementou e há previsão – sem prazo - de implementar cobrança pelo uso da 

água, porém não foi possível avaliar se os recursos a serem arrecadados serão suficientes 

para cobrir os custos dos serviços de operação, manutenção e gestão das infraestruturas 

hídricas estaduais. Todavia, o Estado informou que a maior parte da distribuição das águas 

recebidas do PISF será feita por meio de adutoras de água tratada operadas pela COMPESA, 

que exercerá a função de Entidade Operadora Estadual. Portanto, os custos de operação e 

manutenção dessa infraestrutura hídrica deverão ser incorporados pela COMPESA às tarifas 

cobradas dos consumidores finais pelo serviço de abastecimento de água. Por outro lado, 

não foi informado como serão cobertos os custos de operação e manutenção das águas 

recebidas pelo PISF que não forem destinadas às adutoras de abastecimento humano, 

incluídos neste caso os açudes do DNOCS, cuja operação e manutenção serão delegadas ao 

Estado.  

• O Estado de Pernambuco não dispõe ainda de infraestrutura construída que permita a 

utilização das águas do PISF, havendo planejamento de obras para utilização parcial dessas 

águas. Essas obras planejadas têm prazo de implantação muito curto e correm sério risco de 

não serem finalizadas concomitantemente ao Eixo Leste, podendo tornar temporariamente 

ociosa a infraestrutura do PISF no Estado. 

Pode se concluir que o Estado de Pernambuco não está ainda e muito provavelmente não 

estará pronto para receber, gerenciar e utilizar, de maneira sustentável, as águas do PISF, quando 

da conclusão das obras do Eixo Leste, prevista pelo Ministério da Integração Nacional para 

novembro de 2010, tendo em vista principalmente o prazo exíguo para implantação das obras 

complementares no Estado. 
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6 – RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, recomenda-se ao Estado de Pernambuco: 

1. Efetivar a instituição da Agência Pernambucana de Água e Clima - APAC; 

Prazo: 30 de junho de 2010. 

Justificativa do prazo: É necessário, o quanto antes, a definição e separação das 

competências da SRH e da APAC, de forma a avançar na gestão de recursos hídricos 

no Estado. 

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

1.1 Encaminhar Projeto de Lei para criação da APAC à Assembléia Legislativa, em 

regime de urgência. Prazo: 31 de dezembro de 2009 

1.2 Efetivar a APAC e nomear seus dirigentes. Prazo: 30 de junho de 2010 

 

2. Estruturar o quadro de pessoal técnico efetivo da SRH, adequado às suas 

competências legais; 

Prazo: 30 de junho de 2010. 

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

novembro de 2010, conforme informado pelo MI durante fiscalização. Como o quadro 

de pessoal da SRH deverá estar estruturado antes deste prazo e haverá eleições para 

governador do Estado em 2010, as nomeações de novos servidores para compor 

quadro de pessoal técnico efetivo da SRH-PE somente poderão ocorrer até 30 de 

junho de 2010.  

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

2.1 Publicar edital de concurso público para estruturar quadro de pessoal técnico da 

SRH, adequado às suas competências. Prazo: 31 de dezembro de 2009 

2.2 Nomear os servidores aprovados em concurso público, de forma a estruturar o 

quadro de pessoal técnico efetivo da SRH. Prazo: 30 de junho de 2010 
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3. Estruturar o quadro de pessoal técnico efetivo da APAC, adequado às suas 

competências legais; 

Prazo: 30 de junho de 2011. 

Justificativa do prazo: Em relação à APAC, tendo em vista necessidade de prazo para 

sua criação, conforme recomendação no item 1, considera-se adequado o prazo 

estipulado para estruturação de quadro de pessoal técnico efetivo. 

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

3.1 Publicar edital de concurso público para estruturar quadro de pessoal técnico da 

APAC, adequado às suas competências. Prazo: 31 de dezembro de 2010 

3.2 Nomear os servidores aprovados em concurso público, de forma a estruturar o 

quadro de pessoal técnico efetivo da APAC. Prazo: 30 de junho de 2011 

 

4. Iniciar 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; 

Prazo: 31 de janeiro de 2011. 

Justificativa do prazo: O prazo informado pelo MI para conclusão das obras do Eixo 

Leste é de 30 de novembro de 2010. Dessa forma, o Estado deve estar preparado o 

quanto antes para, pelo menos, pagar os valores devidos à Entidade Operadora 

Federal. 

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

4.1 Encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembléia 

Legislativa, em regime de urgência. Prazo: 31 de dezembro de 2009 

4.2 Definir mecanismos e valores de cobrança. Prazo: 30 de novembro de 2010 

4.3 Emitir documento de arrecadação da cobrança. Prazo: 31 de janeiro de 2011 

 

5. Concluir a implementação das infraestruturas hídricas complementares visando ao 

recebimento das águas provenientes do Eixo Leste do PISF, em especial as obras 

necessárias ao aproveitamento das águas provenientes do Ramal do Agreste. 

Prazo: 30 de novembro de 2010. 

Justificativa do prazo: Prazo informado pelo MI para conclusão das obras do Eixo 

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

5.1 Apresentar relação e cronograma físico-financeiro de todas as obras 

complementares visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo Leste, 

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 complementares. Prazo: 30 de novembro de 2010 

 

6. Concluir a implementação das infraestruturas hídricas complementares visando ao 

recebimento das águas provenientes do Eixo Norte do PISF. 

Prazo: 31 de dezembro de 2012. 

Justificativa do prazo: Prazo informado pelo MI para conclusão das obras do Eixo 

Norte. 

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

se a divisão nos seguintes subitens: 

6.1 Apresentar relação e cronograma físico-financeiro de todas as obras 

complementares visando ao recebimento das águas provenientes do Eixo Norte, 

compatível com prazo de conclusão das obras do Eixo Norte. Prazo: 31 de dezembro 

de 2010 

6.2 Apresentar cronograma físico-financeiro atualizado das obras, compatível com 

prazo estabelecido para sua conclusão. Prazo: 31 de dezembro de 2011 

6.3 Concluir as obras complementares. Prazo: 31 de dezembro de 2012 
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