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RELATÓRIO FINAL CEA-PISF  
 

 

I. INTRODUÇÃO 

Em fevereiro de 2001, o Ministério da Integração Nacional solicitou a esta 

Agência pedido de outorga preventiva para o Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF. A Outorga 

Preventiva do PISF foi conferida pela Resolução ANA n.º 29, de 24 de janeiro de 2005, 

com validade de três anos, que reservou a vazão de 26,4 m³/s no rio São Francisco, 

correspondente à demanda projetada para o ano 2025 para consumo humano e 

dessedentação animal na região receptora beneficiada. 

Além da vazão firme reservada de 26,4 m³/s, a referida Resolução determina, 

em seu art. 1º, §1º, que: 

“Excepcionalmente, será permitida a captação da vazão máxima diária de 

114,3 m³/s e instantânea de 127 m³/s quando o nível de água do reservatório de 

Sobradinho estiver acima do menor valor entre: a) nível correspondente ao 

armazenamento de 94,0% do volume útil; b) nível correspondente ao volume de espera 

para controle de cheias”. 

 O §2º do art. 1º dessa Resolução estabelece que: 

“Enquanto a demanda real for inferior à demanda projetada de que trata o 

caput, o empreendimento poderá atender o uso múltiplo dos recursos hídricos na 

região receptora”. 

A Outorga Preventiva, em seu art. 4º, condicionou a obtenção da Outorga de 

Direito de Uso de Recursos Hídricos à apresentação de estudos que comprovem: 

“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”. 

(Fonte: Nota Técnica n.º 390 / 2005/SOC) 

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

ANA, os pedidos do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – 

CERTOH e de conversão da Outorga Preventiva em Outorga de direito de uso de 

Recursos Hídricos, além de apresentar 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 às 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.  

Desta forma, a ANA publicou a Resolução n.º 412, em 26 de setembro de 2005, 

que emite, em favor daquele Ministério, o Certificado de Avaliação da Sustentabilidade 

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

que o PISF apresentava sustentabilidade hídrica, operacional e financeira. 

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: 

I. Vazão firme disponível para bombeamento de 26,4 m³/s, a qualquer tempo, 

correspondente ao consumo humano e animal no ano 2025; e 

II. Vazão excepcional de 127,0 m³/s quando o reservatório de Sobradinho 

estiver em condições muito favoráveis de oferta hídrica. 

Essa Resolução estabeleceu 4 (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. 

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. 

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. 

Também determinou em seu Art. 5
o
 que “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, do qual a ANA participa como Entidade Reguladora. O 

referido decreto também cria o Conselho Gestor, grupo temporário de assessoramento 

com representação da União e dos Estados das bacias receptoras, que deve assessorar o 

Ministro de Estado da Integração Nacional. Destaca-se aqui que o Conselho Gestor 

criado deveria apresentar ao MI, até 19/12/2007, o modelo de gestão para o PISF. 

Houve então a publicação do Decreto nº 6.365, de 24/1/2008, prorrogando o prazo para 

apresentação do modelo de gestão para 19/12/2008 e, por fim, o Decreto nº 6.725, de 

12/01/2009, prorrogando novamente o prazo para 30/6/2009. 

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, o qual não foi respondido.  

Dessa forma, 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 – segundo a Resolução de Outorga 

411/2005 – 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. 

 

II. METODOGIA DOS TRABALHOS 

A metodologia adotada pela Comissão Especial de Acompanhamento 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 às condicionantes,  

iii. Consolidação dos resultados em relatórios circunstanciados. 

 

 

III. RESULTADOS E PRODUTOS 

 

Em anexo, apresentam-se os relatórios de fiscalização local e diagnóstico 

operacional dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, além 

do Ministério da Integração Nacional – MI e da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco – CHESF, no que se refere ao atendimento às condicionantes da Outorga e do 

Certificado de Sustentabilidade da Obra Hídrica – CERTOH do Projeto de Integração 

do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. 

 

Os relatórios circunstanciados contêm: 

 

• Consolidação dos resultados das fiscalizações no MI, CHESF, e Estados 

Receptores do PISF; 

• Conclusão em relação ao estágio de cada uma dessas entidades em relação às 

ações de gestão e ao andamento das obras relacionadas com o PISF, com base 

nas condicionantes da outorga objeto da Resolução ANA 411/2005 e nos 

compromissos assumidos no Termo de Compromisso celebrado entre a União e 

os Estados Beneficiados pelo PISF  

• Recomendações ao MI e aos Estados Receptores, com vistas à gestão sustentável 

dos recursos hídricos no âmbito do – PISF, com prazos para realização de 

atividades e justificativas dos prazos. 

 

IV. PROPOSIÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS 

 

1. Recomenda-se, inicialmente, encaminhamento dos respectivos relatórios de 

fiscalização aos Estados Beneficiados pelo PISF, por meio de ofício, para oitiva 

e considerações dos mesmos, com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, 

face às recomendações das atividades propostas e prazos para realização das 

mesmas; 

 

2. Paralelamente, recomenda-se encaminhamento de todos os relatórios de 

fiscalização à Casa Civil, ao MMA e ao MI, bem como do relatório da Chesf ao 

MME, por meio de ofício, para conhecimento; 

 

3. Depois das respostas por parte do MI e dos Estados, após análise das mesmas e 

face às possíveis alterações sugeridas pelas respectivas entidades, recomenda-se 

aprovação pela DIREC de Protocolo de Compromisso contendo as 

recomendações e correspondentes prazos para cumprimento; 

 

4. Em seguida, sugere-se o encaminhamento do Protocolo de Compromisso ao MI 

para sua assinatura e providências, visando a assinatura por parte dos Estados 

beneficiados pelo PISF, com prazo de 15 (quinze) dias; 



 

 

 

5. Findo o prazo estipulado para assinatura do Protocolo de Compromisso, 

recomenda-se publicação de Resolução da ANA, determinando os 

compromissos a serem cumpridos pelo MI e Estados Receptores. 

 

 

 

 

____________________________________ 

FRANCISCO LOPES VIANA 
Coordenador da CEA 

 

 

 

____________________________________ 

LEONARDO PERES ARAUJO PIAU 
Relator e Membro da CEA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

Relatórios de fiscalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

Ofícios a serem 

encaminhados 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Modelo de  

Protocolo de Compromisso 

e de Resolução da ANA 


