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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 Estado do Rio 
Grande do Norte 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: SEMARH/RN 

Participantes: 

Pela ANA:  

• Patrick Thadeu Thomas – Membro da CEA – PISF 

• Leonardo Peres Araujo Piau – Membro da CEA – PISF 

 

Pela SEMARH/RN 

• Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo – Secretário Adjunto 

• Felix Antônio Lins Fialho – Coordenador de Gestão de Recursos Hídricos 

• Jailson Morais da Silva – Chefe da Unidade Instrumental de Finanças e 
Planejamento (USFP) 

• José Mário Borba Gomes de Melo – Consultor do Programa Nacional de 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (PROÁGUA) 

• Othon Militão Junior – Consultor do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
e Convivência com o Semi-Árido Potiguar (PSP) 

• Humberto Manoel de Freitas – Consultor do PSP 

• Carlos Nobre de Oliveira – Consultor do PSP 

 

Pelo IGARN/RN 

• Celso de Macedo Veiga – Diretor Geral 

• Nelson Césio Fernandes Santos – Coordenador de Gestão Operacional  
 

 

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: 

“............ 
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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 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:  

“..................... 
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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: 

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.  
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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. 

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

resultados dos trabalhos realizados pela CEA após reunião com representantes do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

2 – OBJETIVO 

Verificar em que medida o Estado do Rio Grande do Norte 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 fiscalização, 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? 
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III. O Estado implementou, ou irá implementar até o início da operação da primeira fase 

do empreendimento em seu território, cobrança que cubra os custos dos serviços de 

operação, manutenção e gestão da infraestrutura hídrica estadual, 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 Rio Grande do Norte não dispõe de um arcabouço institucional-legal 

de recursos hídricos que permita o gerenciamento adequado dos recursos hídricos decorrentes 

do PISF. Atualmente, o Estado passa por reestruturação em sua parte legal, com possíveis 

redefinições de competências e atribuições para exercer a gestão dos recursos hídricos 

potiguares.  

Relato e Justificativa:  

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte foi instituído em 1996 por 

meio da publicação da Lei Estadual nº 6.908, de 1º de julho de 1996, 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 6.908/96 define os objetivos, princípios e diretrizes para a gestão dos recursos hídricos 

estaduais; cria os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, que incluem o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 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; descreve o Sistema Integrado de Gestão dos 

Recursos Hídricos – SIGERH; e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNERH, vinculado 

institucionalmente à Secretaria de Recursos Hídricos e Projetos Especiais - SERHID.  

O Estado do Rio Grande do Norte contava com uma Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos 

(SERHID), criada por Lei Complementar nº 139, de janeiro de 1996, proporcionando os meios e 

as condições políticas para permitir a execução de obras de grande significado para o 

desenvolvimento do Estado, notadamente a construção de sistemas adutores integrados que 

interligam reservatórios e mananciais com regiões antes carentes de oferta hídrica e de água 

potabilizada. As competências da Secretaria foram ampliadas pela lei 6.908/96, com 
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atribuições desde formular políticas e diretrizes para o gerenciamento dos recursos hídricos do 

Estado, até realizar o papel de regulação do uso da água, tal qual como a ANA atua. 

Com a Lei Complementar nº 380, de 26 de dezembro de 2008, a SERHID passou a ser 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, órgão integrante 

de Administração Direta, acumulando as competências de planejar, elaborar e avaliar a Política 

Estadual de Meio Ambiente. Cabe aqui destacar que a SEMARH continua com o papel 

regulatório na gestão dos usos de recursos hídricos (outorga e fiscalização), sendo que a 

licença ambiental é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. 

Criado pela Lei nº 8.086, de 15 de abril de 2002, o Instituto de Gestão das Águas do Estado do 

Rio Grande do Norte – IGARN é o órgão estadual responsável pela gestão técnica e operacional 

dos recursos hídricos em todo o território norte-rio-grandense. É uma autarquia vinculada à 

atual SEMARH, dotada de personalidade jurídica de direito público interno e autonomia 

administrativa e financeira, com patrimônio próprio. 

Todavia, cumpre registrar que a Lei 8.086/2002, de criação do IGARN, ainda não foi 

regulamentada, persistindo sobreposições e conflitos potenciais de competências frente à 

legislação que definiu as atribuições da SERHID (atual SEMARH).  

Segundo relato do Diretor Geral do IGARN, Celso de Macedo Veiga, o Estado do Rio Grande do 

Norte possui atualmente uma parceria com o Banco Mundial pelo Programa de 

Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semi-árido Potiguar – PSP. No âmbito dessa 

parceria, foi contratado estudo de estratégia institucional e do planejamento organizacional do 

sistema gestor SEMARH – IGARN e da atualização e adequação do arcabouço legal para a 

gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Os consultores da SEMARH, que 

representam o PSP na reunião, entregaram o Plano de Trabalho do referido estudo aos 

membros da CEA (por meio de CD), informando que o prazo de entrega do mesmo está 

previsto para agosto de 2009. 

O Estado do Rio Grande do Norte pretende promover o fortalecimento institucional do 

“Sistema SEMARH – IGARN” (conforme consta do Plano de Trabalho do estudo), iniciando pela 

estratégia institucional e pelo planejamento organizacional dessas entidades. Dessa forma, 

pela própria definição da divisão de encargos e funções entre ambas as entidades – SEMARH e 

IGARN –, o Estado busca empreender a adequação e atualização do arcabouço legal que rege a 

gestão dos recursos hídricos no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 

Diante do exposto, verifica-se que o Estado do Rio Grande do Norte não dispõe ainda de um 

arcabouço legal e institucional para gerenciar adequadamente os recursos hídricos 

decorrentes do PISF. Atualmente, está em fase de estudo para reestruturação institucional e 

de fontes de receitas e custos do sistema de gestão dos recursos hídricos do estado potiguar. 

Cabe aqui salientar que, tendo em vista a perspectiva de reestruturação institucional no Rio 

Grande do Norte, não há indicação de que o IGARN venha a cumprir o papel de Entidade 

Operadora Estadual no PISF. 
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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 Rio Grande do Norte não dispõe de pessoal e logística para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica associada ao PISF, relativa às obras de reservação. A 

distribuição a partir dos sistemas adutores integrados que cortam o Estado está consolidada e 

já é feita pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN 

Relato e Justificativa: 

O IGARN possui atualmente quando de pessoal de 13 funcionários, sendo todos cargos 

comissionados ou cedidos. Já a SEMARH possui 150 funcionários, porém também não possui 

quadro próprio. As atividades de gestão de recursos hídricos na SEMARH são desenvolvidas 

pela Coordenação de Gestão que conta com cerca de 20 funcionários, sendo 4 engenheiros, 1 

pedagogo e os demais consultores. Além disso, há mais 20 técnicos da SEMARH que trabalham 

na área de infraestrutura hídrica. Foi informado que há previsão de realização de concurso 

público para provimento de cargos para a SEMARH até julho de 2011. Cabe aqui salientar que 

está sendo considerado o efetivo do SEMARH porque ela exerce funções executivas e de 

regulação do uso da água no Estado. 

Cabe aqui frisar novamente que a Lei que criou o IGARN ainda não foi regulamentada, 

decorridos mais de sete anos de sua criação. Por esta falta de regulamentação, no próprio 

Plano de Trabalho do estudo do PSP para justificativa de reestruturação institucional da 

SEMARH e do IGARN, foram levantados os seguintes problemas na gestão de recursos hídricos 

no Estado: 

i. A falta de regulamentação do IGARN; 

ii. A falta de quadros próprios e qualificados da SEMARH e do IGARN;  

iii Aspectos conflitantes da competência das duas Instituições, com base nas Leis que as 

instituíram.  

Nos dias atuais, o IGARN atua efetivamente no monitoramento de qualidade de água do 

estado potiguar, em parceria com outros órgãos como o IDEMA e as Universidades Federais e 

Estaduais. 

Em relação à parte de operação de infra-estrutura hídrica, a SEMARH é responsável pelo 

monitoramento de 42 reservatórios que possuem volume acima de cinco milhões de m³, 

enquanto os sistemas adutores integrados são operados pela Companhia de Água e Esgotos do 

Rio Grande do Norte – CAERN. 

Cabe aqui destacar que, no Estado do Rio Grande do Norte, a CAERN desempenha um papel 

fundamental para operação e manutenção de infraestrutura hídrica, tendo em vista que cerca 

de 2/3 da população do Estado1 recebe água tratada para abastecimento público por meio de 

                                                             
1 Fonte: Atlas Nordeste – Agência Nacional de Águas 
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Sistema Integrado, constituído por uma malha de rede de adutoras de águas tratadas 

operadas pela CAERN. 

Em relação à CAERN, de acordo com informações extraídas do Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento - SNIS, o índice de perdas no faturamento da companhia é 

elevado, apesar de terem sido registradas pequenas melhorias nos últimos anos. Em relação 

aos aspectos financeiros, alguns indicadores demonstram que a empresa vem passando por 

um processo de melhoria de eficiência operacional nos últimos anos, tais como a liquidez 

corrente acima de 1 e a margem operacional positiva e acima de 15% já há alguns anos.  

Com relação à rede hidrometeorológica, não há estações fluviométricas operadas pelo Estado, 

há 200 estações pluviométricas operadas pela Empresa de Pesquisas Agropecuárias do RN – 

EMPARN e 95 pontos de monitoramento de qualidade de água operados por uma rede de 

entidades potiguares, entre elas o IGARN. 

Está previsto, via PSP, a instalação de 60 estações hidrometeorológicas em rios e açudes de 14 

bacias do Estado e via recursos no âmbito do Projeto de Integração do rio São Francisco com 

as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, mais 10 estações telemétricas.  

Do exposto, perceber-se que, no geral, o Estado do Rio Grande do Norte carece de quadro de 

pessoal com capacitação técnica: o atual está aquém do necessário para o adequado ao 

gerenciamento da infraestrutura hídrica de reservação associada ao PISF. Alia-se a este fato 

que, quando da delegação por parte do MI para operação e manutenção dos açudes Armando 

Ribeiro Gonçalves e Pau dos Ferros, conforme previsão no Termo de Compromisso (CERTOH), 

maior será a necessidade do Estado de estruturação de pessoal e logística para assumir a 

referida competência. 

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 infra-estruturas 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 Rio Grande do Norte não implementou ainda cobrança que cubra os 

custos dos serviços de operação, manutenção e gestão das infra-estruturas hídricas estaduais, 

bem como dos valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal. 

Relato e Justificativa:  

Não há previsão legal no Estado para arrecadação por meio de tarifação para cobertura de 

custos de operação e manutenção de serviços de reservação e adução de água bruta. Além 

disso, a cobrança do uso de recursos hídricos, apesar de previsão legal, conforme art. 16 da lei 

6.908/96, ainda não foi regulamentada, conforme dispõe o parágrafo 1º deste mesmo artigo: 

“Art. 16. 

... 
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§ 1º - O regulamento estabelecerá os procedimentos relativos à cobrança pelo direito 

de uso da água, a ser implementada, de forma gradual, de acordo com condicionantes 

econômicos e sociais dos usuários dos recursos hídricos.”  

Da mesma forma que está sendo elaborado estudo para arranjo institucional, o Estado do RN, 

por intermédio da parceria PSP, também contratou estudo sobre fontes de receitas e custos 

do sistema de gestão dos recursos hídricos. Os consultores da SEMARH, que representaram o 

PSP na reunião, entregaram o Plano de Trabalho do referido estudo aos membros da CEA (por 

meio de CD), informando que o prazo de entrega do mesmo também está previsto para agosto 

de 2009.  

Nesse estudo, serão identificadas as fontes potenciais de financiamento para gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos do Estado e, segundo relato dos consultores, serão 

contempladas alternativas para que o RN possa garantir à Operadora Federal as despesas 

decorrentes do PISF. Complementando, segundo o Plano de Trabalho disponibilizado aos 

membros da CEA, o referido estudo irá considerar as seguintes origens de receita: 

i. Orçamentos fiscais da União, Estado e dos Municípios; 

ii. Excedentes tarifários de setores usuários, com particular interesse para os serviços de 

saneamento básico, sistemas de irrigação, empreendimentos industriais e uso de lazer e 

recreação; 

iii. Receitas de origem administrativa, vinculadas ao setor de recursos hídricos, seja para a 

cobertura de custos processuais (da outorga, por exemplo), ou para a emissão de multas e 

cobertura de despesas com fiscalização ou obtenção de dados e informações relativas aos 

recursos hídricos; 

iv. A efetiva cobrança pelo uso da água, entendida como ativo ambiental que merece 

ressarcimento dos impactos derivados de captações ou lançamento de cargas poluentes; 

v. Tarifação para cobertura de custos de operação e manutenção de serviços de reservação e 

adução de água, sob a responsabilidade do Sistema Gestor SEMARH-IGARN. 

Com relação ao questionamento dos membros da CEA sobre as garantias do Estado para a 

Entidade Operadora Federal previstas no estudo apresentado pelo Ministério da Integração 

Nacional, 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”, os representantes do Estado voltaram a afirmar que o estudo 

a ser entregue em agosto sobre as fontes de receitas e custos do sistema de gestão dos 

recursos hídricos servirá de subsídio para a estratégia que o Estado irá adotar para efetivação 

de novas receitas e aplicação das atuais. 

Portanto, verifica-se que o Estado está desenvolvendo estudos visando à proposição de 

alternativas de fontes de recursos para o financiamento do gerenciamento de recursos 

hídricos estaduais, e que consta entre estas alternativas a cobrança de tarifas pelo serviço de 

adução de água bruta. 
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Todavia, após a conclusão dos estudos, prevista para agosto de 2009, resta ainda a criação e 

implementação das mencionadas tarifas, que poderá ocorrer por meio de lei ou decreto. Em 

ambos os casos, não é possível afirmar com precisão o tempo que será necessário para a sua 

efetiva implementação. 

Considerando o prazo de dezembro de 2012, previsto pelo Ministério da Integração Nacional 

para conclusão das obras do Eixo Norte, conclui-se que não é possível afirmar se uma cobrança 

que cubra os custos dos serviços de operação, manutenção e gestão das infra-estruturas 

hídricas estaduais estará implementada. 

Cumpre registrar a existência de recursos financeiros no Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNERH) disponíveis para aplicação no apoio às atividades dos órgãos componentes do 

SIGERH, conforme estabelecido no Art. 3º, do Decreto 13.836, de 11 de março de 1998, que 

regulamenta o FUNERH: 

      “Art. 3º. Observadas as prioridades e metas fixadas no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, os recursos do FUNERH terão as seguintes aplicações: 

      ... 

      V. apoio às atividades dos órgãos componentes do Sistema Integrado de Gestão 

de Recursos Hídricos - SIGERH...” 

      

 

Segundo informações prestadas pelo Sr. Jailson Morais da Silva – Chefe da Unidade 

Instrumental de Finanças e Planejamento da SEMARH, as fontes neste ano de recursos do 

FUNERH chegam a R$ 30,3 milhões, sendo a maior parte da fonte de recursos (R$ 20 milhões) 

provinda de repasses dos Royalties do Petróleo e Gás Natural. Do restante, R$ 5,3 milhões 

provém do Tesouro do Estado e R$ 5 milhões de recursos de contrapartida para financiamento 

do BNDES.  

O IGARN também disponibilizou para os membros da CEA a disponibilização orçamentária e 

sua execução ao longo dos anos de 2006 a 2009, conforme quadro a seguir: 

Valores em R$  

Ano 
Orçamento 

Disponibilizado 

Execução 

Orçamentária 

Percentual 

Executado 

2006 1.774.000,00 942.962,82 53% 

2007 1.626.000,00 968.946,08 60% 

2008 1.582.000,00 1.000.250,94 63% 

2009 1.948.000,00 390.431,36 (junho)  

Fonte: IGARN (2009) 

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 Rio Grande do Norte dispõe de infraestrutura hídrica que permite a 

utilização parcial das águas do PISF.  
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Relato e Justificativa: 

Os portais de entrega do Eixo Norte que levarão água do PISF para o Estado do Rio Grande do 

Norte estão localizados na própria calha dos rios Piranhas (RN01) e Apodi (RN02), sendo que 

essas águas serão reservadas nas Barragens Armando Ribeiro Gonçalves (rio Piranhas-Açu) e 

de Santa Cruz (rio Apodi). 

Dessa forma, as águas do PISF no Rio Grande do Norte servirão para, prioritariamente, garantir 

disponibilização de água bruta para tratamento e distribuição por sistemas adutores 

integrados, operados pela CAERN. Na bacia do Piranhas-Açu, estão instaladas e operando seis 

desses sistemas adutores: Piranhas Caicó, Médio Oeste, Serra de Santana, Mossoró, Macau e 

Sertão Central Cabugi, que abastecem 29 municípios do Estado. 

No entanto, na bacia do rio Apodi, segundo o Atlas do Nordeste, a utilização para 

abastecimento humano das águas que chegarão ao Reservatório de Santa Cruz depende da 

construção de duas adutoras: Santa Cruz/Mossoró, atualmente em fase de projeto, e Alto 

Oeste (subsistemas Sta Cruz e Pau dos Ferros), esta última em início de implantação. 

Dessa forma, verifica-se que o Estado do Rio Grande do Norte possui atualmente condições 

para recebimento e utilização parcial das águas do PISF. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Tendo em vista que:  

• O Estado do Rio Grande do Norte não dispõe de um arcabouço institucional-legal de 

recursos hídricos que permita o gerenciamento adequado dos recursos hídricos 

decorrentes do PISF, com intenções de reestruturação em sua parte legal, com 

possíveis redefinições de competências e atribuições para exercer a gestão dos 

recursos hídricos potiguares.  

• Pela perspectiva de reestruturação institucional no Rio Grande do Norte, não há 

indicações de que o IGARN venha a cumprir o papel de Entidade Operadora Estadual 

no PISF, conforme firmado no Termo de Compromisso firmado entre a União e os 

estados beneficiários em 1° de setembro de 2005. 

• O Estado do Rio Grande do Norte não dispõe de pessoal e logística para o 

gerenciamento da infraestrutura hídrica associada ao PISF, relativa às obras de 

reservação. Em relação à distribuição, essa está consolidada e deverá feita pela 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN por sistemas adutores 

integrados que cortam o Estado. 

• Não implementou ainda cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, 

manutenção e gestão da infraestrutura hídrica, e não é possível afirmar se esta 

implementação ocorrerá até dezembro de 2012, prazo informado pelo MI para 

conclusão das obras do Eixo Norte. 
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• O Estado do Rio Grande do Norte dispõe de infraestrutura hídrica que permite a 

utilização parcial das águas do PISF.  

Pode-se concluir que o Estado do Rio Grande do Norte ainda não está pronto para receber, 

gerenciar e utilizar, de maneira sustentável, as águas do PISF garantindo, conforme definem 

o CERTOH e a outorga de direito de recursos hídricos, a continuidade da operação da obra 

hídrica. Entretanto, tendo em vista o prazo para início da operação do Eixo Norte de 31 de 

dezembro de 2012, é possível que o Estado esteja pronto até essa data.  

 

6 – RECOMENDAÇÕES 

Tendo em vista o apresentado neste relatório, recomenda-se ao Estado do Rio Grande do 

Norte: 

1) Definir e regulamentar as competências do órgão gestor de recursos hídricos do 

Estado e da entidade Operadora Estadual. 

Prazo: 30 de junho de 2010. 

Justificativa do prazo: conforme informação do Estado, o prazo para entrega do 

estudo do sistema gestor SEMARH – IGARN e da atualização e adequação do 

arcabouço legal para a gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte está 

previsto para agosto de 2009. Dessa forma, após internalização do estudo, 

considera-se adequado o prazo estipulado para que o Estado tome as providências 

necessárias para definir e regulamentar as competências do órgão gestor de 

recursos hídricos do Estado e da entidade Operadora Estadual. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

1.1 Encaminhar Projeto de Lei à Assembléia Legislativa. Prazo: 31 de dezembro de 

2009 

1.2 Sancionar a legislação. Prazo: 30 de junho de 2010 

 

2) Estruturar o quadro de pessoal técnico efetivo adequado às necessidades de 

operação e manutenção das infraestruturas hídricas estaduais, principalmente no 

tocante de responsabilização futura para o gerenciamento dos açudes Armando 

Ribeiro Gonçalves e Pau dos Ferros e para o gerenciamento de recursos hídricos 

no Estado. 

Prazo: 30 de junho de 2011. 

Justificativa do prazo: considera-se o prazo proposto adequado para estruturação 

de quadro de pessoal técnico após a definição e estruturação do órgão gestor de 
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recursos hídricos do Estado e da entidade Operadora Estadual, sendo condizente 

para que o Estado tome as devidas providências para efetivar a referida 

estruturação. 

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 Entidade Operadora Estadual e do órgão gestor de recursos hídricos, adequado 

às suas competências. Prazo: 30 de junho de 2010 

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 2011 

 

3) Iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, manutenção e 

gestão das infra-estruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem 

pagos à Entidade Operadora Federal. 

Prazo: 31 de janeiro de 2012. 

Justificativa: considera-se adequado o prazo proposto, após a definição e 

regulamentação da Entidade Operadora Estadual, sendo condizente para início de 

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

infra-estruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem pagos à 

Entidade Operadora Federal. Além disso, conforme informação do Estado, o prazo 

para entrega do estudo para fontes de receitas e custos do sistema de gestão dos 

recursos hídricos do estado potiguar está previsto para agosto de 2009. 

Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

3.1 Definir mecanismos e valores de cobrança. Prazo: 30 de novembro de 2011 

3.2 Emitir documento de arrecadação da cobrança. Prazo: 31 de janeiro de 2012 

 

4) Concluir a implementação das infraestruturas hídricas complementares visando ao 

recebimento das águas provenientes do Eixo Norte do PISF, em especial as 

Adutoras Santa Cruz/Mossoró e Alto Oeste. 

Prazo: 31 de dezembro de 2012. 

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

Norte. 
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Para verificar o andamento do cumprimento da recomendação supracitada, 

propõe-se a divisão nos seguintes subitens: 

4.1 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: 30 de junho 

de 2010 

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

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

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