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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção 
e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e 
controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 
Resultados Esperados 2013-2019 
Contribuir para a entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao 
cidadão. 
 
Avaliação dos Resultados da Gestão 
Consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração Pública 
do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso diretamente 
relacionado ao cumprimento da missão institucional da unidade avaliada.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Trata-se de ação de 
controle exploratória com 
o intuito de mapear, no 
contexto das ações de 
enfrentamento de 
situações de escassez 
hídrica, o panorama da 
consecução de obras 
estruturantes para 
ampliação de oferta de 
água nos grandes centros 
populacionais, com ênfase 
na identificação dos atores 
institucionais, de 
estruturas de 
planejamento setorial e 
monitoramento da 
execução dos 
empreendimentos e 
valores de investimentos 
com recursos federais, nos 
últimos anos, que 
envolvem recursos 
públicos da monta de 
R$ 120 bilhões. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

O cenário hídrico atual no Brasil traz uma perspectiva daquilo que 
pode ser a maior crise da oferta de água para abastecimento da 
nossa história. Embora, historicamente, as estiagens prolongadas 
sejam mais associadas ao Nordeste, esses eventos têm ocorrido 
também de forma mais intensa em outras regiões do Brasil.  

Assim, buscou-se com a ação aprofundar os conhecimentos da 
equipe técnica sobre o tema, etapa necessária à proposição de 
futuras ações de controle sobre assunto tão abrangente quanto o 
enfrentamento pelo Governo Federal de situações de escassez 
hídrica por meio da consecução de obras estruturantes. Destaque-
se que a elaboração de um estudo de situação para investigar a 
existência de oportunidades de aperfeiçoamento na atuação dos 
órgãos jurisdicionados à CGU enquadra-se d entre os resultados 
esperados pela CGU em seu mapa estratégico: “Contribuir para 
entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao cidadão”. 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS 
RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS? 

As análises realizadas foram suficientes a identificar a necessidade 
de conclusão do Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) e da 
promoção de estudos com vistas à edição de um marco legal para 
regrar a utilização do PNSH. Provisoriamente, deve ser elaborado um 
plano de ação com vistas a assunção de compromissos formalmente 
constituídos com atores externos ao Governo Federal, em especial 
os demais entes federados, visando garantir a consecução de 
projetos prioritários de longo prazo. 

As análises também mostraram ser necessária a promoção de 
estudo para verificar a viabilidade de introdução de dispositivos 
contratuais nas operações de crédito contratadas no âmbito do PAC 
e Avançar Cidades que incentivem a priorização dos compromissos 
assumidos pelos tomadores e a continuidade de investimentos para 
a conclusão das obras financiadas, em especial em relação às obras 
tidas como prioritárias.  

Em razão do caráter exploratório dos trabalhos realizados, o 
presente relatório não apresentará recomendações específicas aos 
gestores, as quais poderão ocorrer a partir de trabalhos futuros 
deste Ministério quando do aprofundamento do tema em comento, 
sem prejuízo à adoção de ações imediatas julgadas pertinentes pelos 
diversos atores institucionais, a partir das conclusões do presente 
relatório. 
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SABESP: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

CNRH: 
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Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

SIOP: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

SNSA: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1. Trata-se de ação de controle exploratória com o intuito de mapear, no contexto das ações de 

enfrentamento de situações de escassez hídrica, o panorama da consecução de obras estruturantes para 

ampliação de oferta de água nos grandes centros populacionais, com ênfase na identificação dos atores 

institucionais, de estruturas de planejamento setorial e monitoramento da execução dos 

empreendimentos e valores de investimentos com recursos federais, nos últimos anos.  

2. Há situações em que a avaliação da regularidade da aplicação dos recursos federais deve ser 

realizada de forma mais horizontal, de forma que se possa ter uma visão sistêmica de como determinado 

tema está sendo tratado pelos administradores públicos federais. Nesses casos, a atuação se dará de forma 

mais transversal, resultando, por vezes, em avaliações conjuntas sobre diversos órgãos ou entidades. O 

presente trabalho enquadra-se nessa tipologia de trabalho. 

3. Assim, busca-se com a presente ação aprofundar os conhecimentos da equipe técnica sobre o 

tema, etapa necessária à proposição de futuras ações de controle sobre um tema tão abrangente quanto 

o enfrentamento pelo Governo Federal de situações de escassez hídrica por meio da consecução de obras 

estruturantes, que envolvem recursos públicos da monta de R$ 120 bilhões para universalização dos 

serviços de abastecimento de água. 

4. Nesse sentido, em razão do caráter exploratório dos trabalhos realizados o presente relatório 

não apresentará recomendações específicas aos gestores, as quais poderão ocorrer a partir de trabalhos 

futuros desse Ministério quando do aprofundamento do tema em comento. 

 

A relevância e complexidade do tema 

5. Apesar do Brasil possuir cerca de 12% da água doce superficial disponível na Terra, há uma 

distribuição territorial natural bastante desigual desse recurso. O país tem características geográficas e 

históricas que explicam a aparente contradição entre abrigar uma das maiores reservas hídricas do 

planeta e ainda assim enfrentar problemas de escassez. Não é, portanto, tarefa simples garantir o acesso 

à água para todos, principalmente porque a necessidade de ampliação constante da oferta requer, além 

do reforço das infraestruturas de abastecimento existentes, a utilização de novos mananciais.  

6. Esse aumento incessante da capacidade de produção sofre reveses de toda ordem, em especial 

a fatores relacionados: conflitos já existentes ou potenciais entre usuários de fontes comuns de água; das 

fragilidades técnicas ou operacionais das prestadoras de serviços de saneamento e do comprometimento 

da qualidade dos mananciais, devido à poluição urbana.  

7. A Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme preconiza a Lei nº 9.433/1997, define que 

a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado e, portanto, dotado de valor 

econômico. À gestão dos recursos hídricos cabe proporcionar o uso múltiplo das águas, ressalvando que 

nas situações de escassez, o uso prioritário é o do consumo humano e a dessedentação de animais. Uma 

outra diretriz é que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades locais. 

8. Para especialistas do setor, a crise da água no século XXI é muito mais de gerenciamento do 

que uma crise real de escassez e estresse. Entretanto, para outros estudiosos do tema, é resultado de um 
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conjunto de problemas ambientais agravados com outros problemas relacionados à economia e ao 

desenvolvimento social. Há ainda os que apontam que o agravamento e a complexidade da crise da água 

decorrem de problemas reais de disponibilidade e aumento da demanda, e de um processo de gestão 

ainda setorial e de resposta a crises sem atitudes preditivas e abordagem sistêmica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 

Figura –Regiões do Brasil mais vulneráveis à escassez hídrica 

 

9. O cenário hídrico atual no Brasil traz uma perspectiva daquilo que pode ser a maior crise da 

oferta de água para abastecimento da nossa história. Embora, historicamente, as estiagens prolongadas 

sejam mais associadas ao Nordeste, esses eventos têm ocorrido também de forma mais intensa em outras 

regiões do Brasil. Um exemplo recente de ocorrência de escassez hídrica em região que até então não 

tinha problemas com abastecimento foi a estiagem que atingiu o Estado de São Paulo nos anos de 

2014/2015. No período, as precipitações ficaram abaixo da média histórica e os níveis dos reservatórios 

que abastecem a região baixaram significativamente. São Paulo já apresentou outros eventos de escassez 

hídrica, como em 2004, por exemplo. De fato, não há registro de crise hídrica na mesma dimensão da 

ocorrida em 2014, que tem tempo de retorno de cerca de 250 anos. 

10. Como amplamente divulgado pela imprensa nacional, a população da cidade de São Paulo e 

região enfrentou um quadro de desabastecimento causando diversos impactos na vida diária das pessoas 

e nas atividades econômicas. Na verdade, a disponibilidade de fontes seguras para o abastecimento de 

água na região metropolitana de São Paulo, com cerca de 20 milhões de habitantes, tem desafiado os 

tomadores de decisão do Estado já há muito tempo.  

11. Nesse caso, apontou-se como uma das principais causas a falta de implantação de obras 

estruturantes de ampliação da oferta hídrica para a região. Isto porque o próprio governo do estado de 

São Paulo, já em 2004, por meio da SABESP, reconhecera como limitada a quantidade de água existente 
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nos sistemas de abastecimento da cidade e uma grande dependência em relação ao sistema Cantareira – 

o maior da região e muito afetado pelas precipitações reduzidas naqueles anos. 

12. Vale mencionar que não muito diferente do quadro ocorrido no Estado de São Paulo é a atual 

escassez de chuvas que vem ocorrendo na região Centro-Oeste. Há quase três anos as chuvas na região 

do Distrito federal estão abaixo da média, cujo agravamento no presente ano traz como risco a 

possibilidade de desabastecimento da região. A demanda de água na região do DF já atingiu a oferta e 

se faz necessária a implantação de novas fontes. A principal obra estruturante da região é o Sistema 

Produtor de Corumbá IV, que atenderá parte do DF e entorno de Goiás e cuja conclusão e entrada em 

operação estão previstas para o ano de 2018. 

13. Os fatos relatados nos parágrafos anteriores demonstram de maneira inequívoca a 

grandiosidade da tarefa de planejar, coordenar e executar as obras estruturantes para ampliação da oferta 

de água. Em que pese o adequado enfrentamento de situações de escassez hídrica demandar atuação 

conjunta de União, estados e municípios, o sucesso das ações a cargo do Executivo Federal pode 

contribuir para mitigação do risco de desabastecimento a que está exposta parte significativa da 

população brasileira. Nesse sentido, a elaboração de um estudo de situação para investigar a existência 

de eventuais oportunidades de aperfeiçoamento na atuação dos órgãos jurisdicionados a este Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU é matéria afeta ao controle interno e cujo 

objetivo encontra-se enquadrado dentre os resultados esperados da atuação da CGU em seu mapa 

estratégico: “Contribuir para entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao cidadão”  

Metodologia do trabalho 

14. A fase de planejamento da ação de controle envolveu a coleta de informações preliminares com 

o intuito de identificar os principais atores envolvidos com a gestão das ações de enfrentamento, tanto 

em nível federal como estadual. Nesse sentido, foram examinados documentos técnicos sobre a gestão 

de recursos hídricos em situação de escassez, bem como normativos tratando das principais ações 

adotadas para enfrentar a crise hídrica. 

15. Como já relatado, a presente auditoria trata-se de ação exploratória. Assim, formularam-se as 

seguintes questões de auditoria de forma a orientar os levantamentos a serem desenvolvidas: 

a) Os investimentos federais em obras hídricas estão estruturados em planejamento 

institucionalizado? 

b) A performance de obras hídricas estruturantes executadas com recursos federais é compatível 

com as demandas decorrentes do cenário atual de escassez hídrica? 

c) Existe monitoramento específico das obras de infraestrutura hídrica na esfera federal? 

16. Na fase de execução foram realizadas reuniões com gestores da Agência Nacional de Águas 

(ANA) e solicitadas informações aos Ministério da Integração Nacional e ao Ministério das Cidades 

com o intuito de conhecer o conjunto de obras estruturantes de ampliação de oferta de água, em execução 

e planejadas, com alocação de recursos federais. Além, disso, foi realizado um levantamento de 

informações junto aos Ministérios da Integração Nacional, Cidades e Estados que têm enfrentado risco 

de desabastecimento em regiões metropolitanas nos últimos anos. No quadro a seguir é apresentado o 

escopo do levantamento.  No caso do Ministério da Integração, o foco foram as obras complementares 

do Projeto de Integração do Rio São Francisco. 

17. Com base nas informações coletadas, foi possível obter uma visão geral das obras para o 

enfrentamento do risco de desabastecimento de grandes contingentes populacionais. Nesse sentido, cabe 

registrar que não houve restrições à execução da presente ação de controle. 
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Quadro -  Informações solicitadas aos ministérios e estados 

Levantamento de informações Critério Detalhamento 

Estados: Obras estruturantes em 

planejamento e execução  

Obras estruturantes em execução e 

o planejamento (horizonte ano 

2025) voltadas ao incremento da 

oferta de água de capitais e regiões 

metropolitanas, nas capitais dos 

estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais, São 

Paulo Rio Grande do Sul. 

1) Relação dos sistemas de produção e distribuição de água que atendem a 

região metropolitana de Fortaleza, informando a população atendida, o 

manancial ou aquífero utilizado, a demanda atual e a vazão ofertada; 

2) Inventário de obras estruturantes em execução e planejadas (horizonte de 

2025) com a finalidade de incremento da oferta hídrica para a região 

metropolitana de Fortaleza, relacionando a população atendida, o 

manancial utilizado, a vazão a ser ofertada, o valor estimado do 

empreendimento, a fonte dos recursos financeiros (federal, estadual ou 

municipal), a data de início de execução, o prazo de implantação, o órgão 

estadual responsável pela execução da obras e operação do empreendimento. 

Ministério da Integração 

Nacional: Empreendimentos 

estruturantes de ampliação da 

oferta de água 

Intervenções complementares ou 

subprojetos integráveis aos eixos 

Norte e Leste do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco 

(PISF). 

1) Obras estruturantes no estado do Ceará: Cinturão das águas (CAC), 

Canal do trabalhador, Eixão das águas, Eixo de integração Jaguaribe, Eixo 

de integração Jaguaribe-Icapuí, Ramal do Salgado, Eixo de integração 

Quixeré/Bom Sucesso; 

2) Rio Grande do Norte: Ramal do Apodi, Sistema adutor do Seridó, Sistema 

adutor Alto Oeste, Sistema adutor Médio Oeste, Sistema adutor Açu-

Maxaranguape, Barragem Oiticica, Sistema adutor Expresso de Pau do 

Ferros, Adutora Serra do Santana; 

3) Paraíba: Canal das Vertentes Litorâneas, Canal das Vertentes 

Paraibanas, Ramal do Piancó, Sistema adutor da Borborema, Sistema adutor 

Camalaú, Adutora do Cariri, Sistema adutor de Campina Grande, Sistema 

adutor do Congo, Sistema adutor Acauã, Sistema Produtor Integrado 

Coremas- Sabugi; 

4) Pernambuco: Ramal do Agreste, Adutora do Agreste, Ramal do 

Entremntes, Adutora do Pajeú, Adutora do Siriji. 
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Levantamento de informações Critério Detalhamento 

5) Intervenções emergenciais para solução do desabastecimento das 

populações da região agreste naquele estado, a exemplo da Adutora 

Moxotó/Arcoverde, Adutora São Bento do Uma, Adutora da Barragem 

Panelas II, Adutora da Barragem Serro Azul, Adutora da Barragem 

Correntes, Adutora da Barragem Canhotinho, Adutora da Barragem 

Ipanema II, Sistema Adutor Brejão, Adutora do Pirangi, Adutora do Camevô. 

Ministério das Cidades: 

Empreendimentos de 

abastecimento de água da carteira 

de financiamento do FGTS 

Contratos de financiamentos com recursos do FGTS, celebrados a partir do ano de 2007 (início do PAC), na 

modalidade abastecimento de água, indicando o objeto, valores de investimento e contrapartida, mutuário/tomador 

e agente promotor, data de assinatura, prazo de execução e estágio atual de andamento; 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 
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II. DOS RESULTADOS DOS EXAMES 
 

2.1 ESTRUTURAÇÃO DO SETOR – ATORES, PLANOS/PROGRAMAS E 

INICIATIVAS 

Atores  

18. No setor de abastecimento de água, as tomadas de decisões para realização de 

investimentos em obras estruturantes envolvem diversos atores e abrangem gestores municipais, 

estaduais/companhias de saneamento, entidades privadas e os órgãos da administração federal. A 

Constituição Federal de 88 estabeleceu que o município é o titular dos serviços de natureza local, 

dentre os quais o abastecimento de água e esgoto. Assim, o papel da União é apoiar os 

investimentos em empreendimentos com o aporte de recursos (OGU e onerosos), induzir o 

planejamento e fomentar a capacitação/melhoria institucional com iniciativas estruturantes. 

19. A partir de 2003, a tarefa central da reestruturação da atuação federal no setor de 

saneamento foi delegada ao Ministério das Cidades, criado para formular a política de 

desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, mobilidade, 

transporte urbano e trânsito, além de planejamento urbano territorial e regularização fundiária. 

Além do MCidades, diversos outros órgãos respondem por programas e ações no setor de 

infraestrutura de abastecimento de água.  

20. Coube à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do MCidades coordenar 

as ações de planejamento de investimentos federais (recursos onerosos e não onerosos) no 

saneamento básico para “assegurar à população os direitos humanos fundamentais de acesso à 

água potável em qualidade e quantidade suficientes e a vida em ambiente salubre nas cidades e no 

campo, segundo os princípios fundamentais da universalidade, equidade e integralidade”.  

21. A Lei nº 11.445 de 2007 decretou as diretrizes nacionais para o saneamento básico no 

Brasil. Nela, encontram-se indicações para o conjunto de serviços, infraestruturas de 

abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. 

22. Em termos de investimentos com recursos onerosos, a principal fonte são os 

financiamentos via FGTS, cujo gestor da aplicação é MCidades. Além do FGTS há financiamentos 

de recursos onerosos disponíveis no BNDES (recursos próprios e recursos FAT), financiamentos 

em outros bancos públicos (FINISA na CAIXA, por exemplo, além de bancos privados e é 

frequente a captação de recursos onerosos pelos entes subnacionais por meio de bancos 

multilaterais (BID, BIRD, etc.).  

23. No tocante aos recursos do Orçamento Geral da União (OGU), diversas são as instituições 

federais atuantes no setor. Visando dar racionalidade à ação pública, mas também considerando as 

competências históricas dos órgãos com responsabilidades no setor, o Governo Federal fez um 

esforço de realizar uma divisão de atribuições entre os gestores de programas. Conforme o Plano 

Plurianual (PPA) 2016-2019, a atuação do MCidades é dirigida a municípios com população 

superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas 

de Desenvolvimento (Ride). 

24. O Ministério da Integração Nacional responsabilizou-se por programas de drenagem de 

águas pluviais, infraestrutura hídrica, e, ainda, o esgotamento sanitário, a captação e a adução de 

água de caráter multimunicipal e manejo de resíduos sólidos destinados à revitalização do rio São 
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Francisco. Em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, cabe à 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional a orientação e a 

supervisão, a formulação e a implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento 

de recursos hídricos, incluindo obras de abastecimento hídrico, tais como barragens, adutoras e 

canais, e de macrodrenagem voltadas ao controle de cheias.  

25. À Funasa, entidade vinculada ao Ministério da Saúde - MS, o PPA reserva o atendimento 

a municípios com menos de 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a endemias. À 

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS, do mesmo ministério, cabe dispor sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade.  

26. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente – MMA, destaca-se a atuação da Agência 

Nacional de Águas – ANA, responsável pela Implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que desenvolve ações de planejamento e gestão voltadas para o uso múltiplo da água, 

com prioridade para o abastecimento urbano, em caso de escassez hídrica. 

27. Além desses atores setoriais, de acordo com o Decreto nº. 9.035/2017, o Ministério do 

Planejamento atua na coordenação e definição de metas de investimentos de infraestrutura em 

geral, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI). A SDI substituiu a 

antiga Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), que acompanhava os 

empreendimentos do PAC. 

Quadro – Atores institucionais no setor de infraestrutura de saneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria 

Planos/Programas 

28. Sabe-se que o PPA é o instrumento que consolida o projeto político e social para o País. 

Previsto na Constituição Federal, o PPA é um instrumento de planejamento e tem a função de 

organizar os principais objetivos, diretrizes e metas da administração pública federal para um 

período de quatro anos. Os programas constituem-se em elemento organizativo importante do 
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PPA, estando na base da sua dimensão tático-operacional, e dando suporte à consecução dos 

objetivos do governo, os quais, por sua vez, estão submetidos à visão de longo prazo para o alcance 

do desenvolvimento pretendido. 

29. No PPA 2016-2019, a Diretriz Estratégica que orientou a elaboração Programa Temático 

(PT) Recursos Hídricos foi a “Promoção da segurança hídrica, com investimentos em 

infraestrutura e aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água”. Desse modo, 

o Programa busca a promoção da segurança hídrica com a adoção de medidas em três eixos 

principais de atuação: infraestrutura, gestão e conservação. 

30. Segundo o referido plano, a infraestrutura hídrica cumpre relevante papel de permitir 

transformar fluxos de água, sujeitos a condições naturais nem sempre favoráveis, em estoques que 

buscam regularizar o atendimento aos diversos usos; e viabilizar a transferência de água de locais 

em que há disponibilidade para locais em que há demanda não atendida pelo uso. Os investimentos 

na área visam atender à demanda por água decorrente do desenvolvimento do país e do seu 

crescimento populacional (necessidade estrutural), assim como elevar a margem de segurança em 

situações de estiagens atipicamente prolongadas (necessidade conjuntural). Com este propósito, o 

Programa conta com objetivos relacionados ao planejamento e gestão dos investimentos 

associados à implementação de infraestruturas hídricas, bem como à garantia da operação e 

manutenção dessas infraestruturas. 

31. Assim, de acordo com o programa temático de Recursos Hídricos é fundamental investir 

na capacidade de reservação de água em níveis adequados para assegurar o suprimento mesmo 

após longo período sem chuvas. Ademais, são necessários aportes destinados à transposição de 

águas de bacias hidrográficas para aquelas em que essa seja mais escassa. No que se refere à 

transposição de águas, o Programa contempla a construção de túneis, aquedutos, estações de 

bombeamento e reservatórios. Destacam-se nos últimos PPA’s os seguintes programas ligados à 

infraestrutura hídrica: 

• 0515 - Proágua Infraestrutura (MI): aumentar a oferta de água para o consumo humano e 

para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, 

poços públicos e adutoras. Os beneficiários são as populações de regiões com baixa 

disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e 

produtores dos setores primário e secundário; 

• 2051 - Oferta de água (MI): ampliar o acesso à água e de erradicar a miséria, promovendo 

oportunidades de desenvolvimento, baseou-se em três eixos para o incremento da oferta 

hídrica nacional: a execução de obras de captação, adução e reservação nas regiões com 

déficit hídrico elevado; a recuperação e a manutenção de estruturas hidráulicas; e o reforço 

do planejamento do setor, de forma a avançar no provimento de segurança hídrica; 

• 2084 - Programa Recursos Hídricos (MI): organizar a ação de governo, de forma a 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos”, conforme os objetivos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). As linhas de ação propostas, expressas nos Objetivos do 

Programa, compreendem a implementação dos instrumentos da PNRH; o apoio aos entes 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a conservação, recuperação 

e uso racional dos recursos hídricos; o planejamento, a implantação e a gestão de novas 

infraestruturas hídricas destinadas aos usos múltiplos da água, assim como a recuperação 

e manutenção das existentes; e a ampliação do conhecimento sobre as águas subterrâneas 

e suas interações com as superficiais; 
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• Serviços Urbanos de Água e Esgoto 0122 e 2068 – Saneamento básico (MCidades): 

ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário; 

32. Dessa forma, se programas e ações devem ser concebidos e implementados em torno de 

um conceito segurança hídrica e dos princípios da política pública, por outro, é necessário garantir 

recursos financeiros perenes, coesão e cooperação gerencial nos três níveis de governo para que 

as ações sejam implementadas de forma articulada para a consecução dos objetivos. Ou seja, não 

basta ter uma grade quantidade de programas e ações, é necessária decisão política para garantir 

os processos de implementação. 

33. Em que pese a publicidade do processo de elaboração do PPA, é forte o debate sobre a 

necessidade de uma maior clareza do planejamento estratégico voltado à segurança hídrica. O 

debate legislativo tem abordado essa questão e o meio técnico vem discutindo possibilidades de 

aprimoramento do planejamento dos investimentos no setor de infraestrutura hídrica.  

34. Essa fragilidade da gestão de programas PPA foi observada na carteira de obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007, que revelou as dificuldades 

dos programas em dialogar com a realidade política e social, inclusive para garantir processos de 

implementação céleres. O PAC, além de imprimir outra racionalidade às ações que vinham sendo 

desenhadas pelo Governo Federal, construiu uma lógica própria para garantir a sua execução. O 

foco na ampliação de investimentos em obras físicas, os critérios de prioridade e elegibilidade e 

as salas de situação, criadas para dar coesão à ação pública, além da contratação de técnicos, 

conformaram um conjunto de estratégias que, dentre outras questões, desnudaram as dificuldades 

do aparato estatal federal para consecução de empreendimentos que demandam longos prazos para 

concepção e implantação.  

35. Embora o PAC também venha enfrentando diversas dificuldades impostas pela realidade, 

principalmente com relação à capacidade gerencial dos estados e municípios, o que tem 

influenciado nos níveis de desembolso, os dados evidenciam que os desembolsos são maiores 

quando comparados aos das obras não vinculadas ao PAC. Essa realidade é justificada pelo fato 

de os empreendimentos incluídos no PAC serem menos impactados pelos contingenciamentos 

orçamentários e financeiros e pelas restrições para o recebimento de recursos federais pelos entes 

subnacionais em vista de dispositivos constantes da Lei de Responsabilidade fiscal, uma vez que 

foram reclassificados de voluntários para obrigatórios pela Lei nº 11.578/2007. 

Iniciativas 

36. Uma das iniciativas em curso é a criação do Programa de Desenvolvimento do Setor Água 

(INTERÁGUAS), que envolve os diversos atores do setor e tem por objetivo contribuir para o 

fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água, especialmente nas regiões 

menos desenvolvidas do País, visando: (i) aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de 

serviços, (ii) aumentar a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos 

múltiplos e (iii) melhorar a aplicação de recursos públicos no setor água, reduzindo prejuízos 

causados por deficiências na articulação e coordenação intersetoriais. 

37. No contexto do INTERÁGUAS, no ano de 2014, o Ministério da Integração Nacional, 

por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), e a Agência Nacional de Águas 

(ANA) estabeleceram parceria para a coordenação e elaboração de um Plano Nacional de 

Segurança Hídrica (PNSH). O objetivo do estudo é definir as principais intervenções estruturantes 

e estratégicas de recursos hídricos para todo o País, tais como barragens, sistemas adutores, canais 

e eixos de integração, que são necessárias para garantir a oferta de água para o abastecimento 

humano e para o uso em atividades produtivas. 
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38. É interessante frisar que o PNSH é um esforço que deve envolver todos os entes da 

federação, de modo que o elenco das intervenções estruturantes a ser proposto abarque os diversos 

interesses da sociedade. A questão da unidade da federação é um pano de fundo, pois algumas 

soluções abrangem territórios de diversos estados e municípios. Daí a importância e pertinência 

da formação de um plano nacional delineando as intervenções estruturantes, como fruto de um 

diálogo entre os diversos atores que implementam as obras e operam os sistemas, normalmente os 

estados, e os gestores públicos que planejam e executam os programas governamentais do setor. 

39. Destaca-se que os estudos do PNSH ainda se encontram em desenvolvimento. Em um 

achado mais adiante deste relatório, será aborda a necessidade de conclusão dos estudos e de 

definição de um regramento como estratégia de utilização desse plano. Entretanto, uma análise 

inicial dos produtos até então desenvolvidos pela ANA permite verificar que as intervenções 

elencadas, ainda que como soluções preliminares, abrangem empreendimentos em execução ou 

executados pelo governo federal em parceria com os estados e municípios, ou programados e 

planejados. Em certa medida, observa-se que a maioria das intervenções delineadas para a 

segurança hídrica da região semiárida compõem a carteira de investimentos dos Ministérios 

Integração Nacional. Esse é um aspecto positivo, visto que o MI vem executando ao longo dos 

anos uma série de empreendimentos de infraestrutura hídrica para melhoria da oferta de água no 

semiárido.  

Outras iniciativas. PPI - Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. 

40. Em 2016, o Governo Federal lançou o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) com 

o objetivo de ampliar a relação entre Estado e iniciativa privada, buscando tornar o modelo de 

concessões mais eficiente e atrair novos investimentos em projetos de infraestrutura. Compõem o 

PPI os empreendimentos públicos de infraestrutura executados por meio de contratos de parceria 

celebrados pela administração pública e o setor privado. Os setores contemplados abrangem 

ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, usinas hidrelétricas, energia elétrica, saneamento e 

mineração. 

41. O BNDES é o condutor do processo de concessões e outras formas de desestatização de 

ativos do PPI e está financiando estudos os quais deverão apontar os modelos adequados para 

prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em até dezoito estados do 

país, dentre os quais sete tiveram estudos de viabilidade iniciados e são apontados como projetos 

que podem virar editais no próximo ano, são eles: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Pará, 

Pernambuco e Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo 

Figura – Relação de estados com estudos de viabilidade para desestatização do Saneamento PPI 
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42. Os estudos, além do modelo de concessão para água e esgoto dos estados, também 

poderão apresentar um rol de empreendimentos a ser executados para alcançar a universalização 

dos serviços de água (segurança hídrica) e esgoto em regiões adensadas. Para a implementação da 

infraestrutura necessária a universalização de ambos os serviços, água e esgoto, os estados 

contarão com linha de financiamento operada pelo próprio BNDES.  

43. Até o momento, três projetos de concessão dos serviços de distribuição de água, coleta e 

tratamento de esgoto, indicados pelo BNDES, foram aprovados pelo PPI para qualificação. 

Atualmente, os serviços estão sob a responsabilidade das seguintes empresas: Companhia Estadual 

de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE); Companhia de Águas e Esgotos do Estado de 

Rondônia (CAERD); e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). 

44. Nesse contexto, apesar dos estudos e projetos ainda incipientes, o ponto mais atrativo da 

proposta é a possibilidade de ampliação de investimentos no setor de saneamento, a partir de uma 

maior participação da iniciativa privada. Todavia, apesar da expectativa do Governo Federal, não 

há garantias de adesão pelos atores do setor de saneamento a essa nova modelagem, a qual poderá 

desencadear um processo de desestatização das companhias estaduais de saneamento e, 

consequentemente, a alteração da governança no setor.  

 

2.2 PLANEJAMENTO DAS OBRAS ESTRUTURANTES – A IMPORTÂNCIA DO 

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA (PNSH) 

45. “Sem grandes investimentos no setor de infraestrutura de água, em breve muitas 

sociedades vão enfrentar desespero e conflitos sobre o recurso natural mais essencial para a vida 

humana”, diz um trecho do documento Água no Mundo que Queremos, desenvolvido em conjunto 

pela Universidade das Nações Unidas e pelo Escritório para o Desenvolvimento Sustentável, 

ambos da ONU. 

46. Recorda-se que durante a crise hídrica do estado de São Paulo, ocorrida nos anos 2014-

2015, muito se discutiu sobre a necessidade em investimentos em obras estruturantes no setor de 

água. Os especialistas no setor alegaram que se os investimentos necessários tivessem sido 

realizados, nos anos anteriores ao período de estiagem, o quadro de desabastecimento da 

população não teria ocorrido.  

47. Na linha de defesa das obras estruturantes, o Secretário de Saneamento e Recursos 

Hídricos do estado de São Paulo, o Sr. Benedito Braga, em entrevista concedida ao Instituto de 

Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA), publicada na página do IEA em 

09/09/2016, enfatizou a necessidade e destacou a realização de investimentos em infraestrutura de 

produção de água para o Estado de São Paulo, conforme abaixo: 

 “O estado tem grande preocupação com segurança hídrica, ou seja, a oferta 

suficiente de água para consumo humano, dessedentação animal, 

desenvolvimento econômico e conservação dos ecossistemas. Passamos por uma 

crise complicada em 2014 que trouxe uma consciência maior da importância 

desse conceito. De um lado, temos que promover obras estruturantes para trazer 

água para o sistema (...) 

O estado de São Paulo trabalha em um conjunto de obras estruturantes para 

garantir o abastecimento da população. Veja o caso do Sistema São Lourenço, 

uma das maiores obras de infraestrutura no país. Quando concluído, o sistema vai 

captar 6,4 mil litros por segundo na cachoeira do França, em Ibiúna, volume 

suficiente para atender 2 milhões de pessoas. Além disso, a interligação entre as 

represas Jaguari (bacia do Paraíba do Sul) e Atibainha (bacia do Sistema 

Cantareira) permitirá a captação de água na represa Jaguari e a transferência para 

a represa Atibainha. Com vazão média prevista de 5.130 litros por segundo, o 
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sistema também permitirá a transferência de água no sentido contrário, da represa 

Atibainha para a Jaguari. Por sua vez, a reversão na bacia do Itapanhaú é outra 

obra importante quando pensamos no abastecimento da população. A capacidade 

de captação média será de 2 m³/s e o investimento previsto é de R$ 170 milhões”. 

48. Mas é importante frisar que as obras estruturantes, além de contribuírem para o 

enfrentamento das situações escassez hídrica, também têm papel preponderante dentre as ações 

necessárias para se alcançar a universalização do serviço de abastecimento de água no País. 

Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a água 

tratada. Em 2005, segundo informações do SNIS (Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento do MCidades), 81,7% da população brasileira era atendida com abastecimento de 

água em suas residências. Em 2015, essa proporção subiu para 83,3% da população nacional.  

 

Necessidades de Investimento 

ATLAS BRASIL – ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA (2011) 

49. Uma importante fonte de informações sobre investimentos em obras estruturantes é o 

Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, publicado em 2011, pela ANA. Os investimentos 

apresentados no Atlas foram levantados a partir de um estudo detalhado sobre a oferta e demanda 

de água em todos os mananciais e sistemas de produção de água de cada sede urbana, permitindo 

se elencar obras estruturantes já em execução e prever os custos de construção de novas 

intervenções, por meio do aproveitamento de novos mananciais e/ou adequações de sistemas de 

produções de água existentes, totalizando investimentos necessários de R$ 22,2 bilhões, que 

beneficiariam 3059  municípios (55% do total do País) e cerca de 139 milhões de habitantes até o 

ano de 2025.  

50. A maior parcela dos investimentos (R$ 16,5 bilhões, 74% do montante) é destinada a dois 

mil municípios inserido nas Regiões Sudeste e Nordeste do país, em função de aglomerados 

urbanos e da existência da região semiárida, que demandam grandes esforços para garantia hídrica 

do abastecimento de água. Somente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, 

juntos, reúnem aproximadamente 51% dos investimentos, concentrados em 730 cidades. 

51. A quase totalidade dos principais aglomerados urbanos do país (incluídas as capitais 

estaduais e as regiões metropolitanas com população superior a 1 milhão de habitantes) necessita 

de investimentos para a ampliação da oferta de água, incluindo o aproveitamento de novos 

mananciais ou a adequação dos sistemas produtores. A soma de investimentos previstos para os 

nove estados que compõem a região semiárida do país totaliza R$ 6,4 bilhões (29% do previsto 

para o país), com destaque para os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte 

que reúnem a maior parcela dos recursos (24%).  

PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO – PLANSAB (2013) 

52. De acordo com o Plano Nacional de Saneamento (Plansab, 2013), a situação da cobertura, 

para a população brasileira, segundo as formas de abastecimento de água, mostra que 78% dos 

domicílios dispõem de “rede geral com canalização interna”, sendo 7% o percentual referente 

àqueles “sem atendimento”, conforme ilustrado na figura a seguir.  
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Quadro – Necessidades de investimentos em abastecimento nas sedes urbanas até o ano de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas Brasil (2011)/ANA 

 

Gráfico – Situação da cobertura segundo formas de abastecimento de água no País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Plansab (2014) 

53. Nas regiões com maior dinamismo econômico e produtivo, como no caso das capitais e 

áreas metropolitanas, o desafio do abastecimento está relacionado com a frequente utilização de 

fontes hídricas comuns, que resulta em conflitos pelo uso da água, de ordem quantitativa e 

qualitativa. Nesses locais, o aproveitamento dos mananciais para o abastecimento se dá, 

usualmente, por meio de sistemas integrados, que atendem de forma simultânea e interligada várias 
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sedes municipais, resultando em maior complexidade para o planejamento, execução e operação 

da infraestrutura hídrica e exigindo grandes volume de investimentos. Segundo dados da ANA, 

estima-se que a demanda de urbana no Brasil atingirá a vazão de 630 m3/s no ano de 2025, o que 

corresponde a um crescimento de 30% em relação ao consumo de 2005 (484 m3/s), conforme 

gráfico ilustrado a seguir. 

Gráfico – Projeção da demanda de água nas áreas urbanas do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 

54. Na estimativa do Plansab (2013), para se atingir a universalização dos serviços de 

abastecimento de água serão necessários R$ 122 bilhões em investimentos em infraestrutura 

(sistemas de abastecimento), até o ano de 2033. A maior parte do montante é relativo às áreas 

urbanas, que demandará investimentos de R$ 114 bilhões, conforme quadro a seguir. 

55. Importa mencionar que em março de 2017, conforme divulgado pela mídia nacional, o 

então Secretário Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA/MCidades), Alceu Segamarchi, 

admitiu que não será possível atingir a meta de levar as redes de abastecimento de água e coleta 

de esgoto a toda a população das cidades brasileiras até 2033. Esse era o principal compromisso 

estabelecido pelo Plansab, lançado pelo Ministério das Cidades em 2013. Segundo justificou o 

Secretário, a crise dos últimos anos gerou instabilidades econômicas e políticas que inibiram a 

realização dos investimentos necessários para a expansão das redes. Agora, o Governo Federal 

está refazendo os cálculos para definir os novos prazos e aportes financeiros no setor. 
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Quadro – Necessidades de investimentos em infraestrutura de abastecimento de água em áreas urbanas e 

rurais para os anos de 2018, 2023 e 2033 – Plansab (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plansab (2013) 

 

NECESSIDADES INFORMADAS PELOS ESTADOS  

56. Tendo em vista que a presente ação de controle teve por objeto avaliar no contexto das 

ações de enfrentamento de situações de escassez hídrica o panorama da consecução de obras 

estruturantes para ampliação de oferta de água nos grandes centros populacionais, limitou-se o 

objeto de estudo às obras estruturantes para ampliação da oferta de água nas capitais e regiões 

metropolitanas. Assim, tendo em vista que a implantação pelo Governo Federal de obras 

estruturantes para ampliação da oferta de água enquadradas nesse universo não pode prescindir de 

parcerias com os governos estaduais, procedeu-se um inventário de obras estruturantes necessárias 

no horizonte 2017/2025 a partir de informações apuradas junto a alguns estados.  

57. Foram consultados os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo Rio Grande do Sul. A seleção inclui algumas capitais que, 

historicamente, não tinham problemas com escassez hídrica, caso de São Paulo1  e Belo Horizonte. 

                                                 

1 À exceção da recente crise hídrica que se abateu sobre àquele estado no ano de 2014  
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Manancial Vazão
População 

Atendida

Investimento 

(Milhões)

Fonte de 

Recurso

Responsável 

pela Obra

Início da 

Obra

Prazo de 

Execução

1

ADAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO 

CASTANHÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM NÍVEL CRÍTICO 

(COTA 68 M)

- Aquisição e instalação de rotores para as bombas 

- Aquisição e instalação de inversores para os motores

Açude 

Castanhão
-

Vale do 

Jaguaribe e RMF
8,5

Defesa Civil 

Nacional
COGERH

Em Fase de 

Contratação
180 dias

2
APROVEITAMENTO DO SISTEMA HÍDRICO DO CAHUIPE 

- Captação e adução de água bruta

Lagamar do 

Cauípe
720 m³/h RMF 5,9

Defesa Civil 

Nacional
SOHIDRA

Em Fase de 

Contratação
180 dias

3

APROVEITAMENTO DO AQUÍFERO DUNAS TAÍBA – SIUPÉ 

- Construção e instalação de poços

- Estação de Bombeamento

- Adução de água bruta

Aquífero Dunas 

Taíba
525 m³/h RMF 20,3

Defesa Civil 

Nacional
SOHIDRA

Em Fase de 

Contratação
180 dias

4

DUPLICAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR  DO AÇUDE 

MARANGUAPINHO 

- Captação e adução de água bruta

Açude 

Maramguapinho
720 m³/h RMF 5,3

Defesa Civil 

Nacional
SOHIDRA

Em Fase de 

Contratação
180 dias

5

MELHORAMENTO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO BANABUIÚ

- Aquisição e instalação de peças para as bombas

- Melhoramentos nos sistemas elétricos

Rio Banabuiú 23.220 m³/h
Vale do 

Jaguaribe e RMF
0,7

Defesa Civil 

Nacional
COGERH

Em Fase de 

Contratação
180 dias

6

MELHORAMENTO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ITAIÇABA 

- Aquisição e instalação de peças para as bombas

- Melhoramentos nos sistemas elétricos

Rio Jaguaribe 8.640 m³/h
Comunidades do 

Cananal e RMF
1,1

Defesa Civil 

Nacional
COGERH

Em Fase de 

Contratação
180 dias

7

DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS

- Duplicação dos Sifões

- Aquisição e instalação de 3 conjuntos de moto-bombas e inversores 

de frequência

Açude 

Castanhão
22 m³/s

Vale do 

Jaguaribe e RMF
800,0 Não Definido SRH Não Definido

9 NOVA ADUTORA DE MARANGUAPE Açude Gavião 1.118 m³/h Maranguape 19,9
Ministério das 

Cidades
COGERH mar/15 set/17

11
CONSTRUÇÃO DE POÇO DIRECIONAL NO AQUÍFERO DUNAS 

CUMBUCO  

Aquiféro Dunas 

(Cumbuco)
720 m³/h RMF 7,2 COGERH COGERH dez/16 set/17

12

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS  

DUNAS DO CUMBUCO, LAGOA DO PARNAMIRIM E PECÉM (70 

unid.) 

Aquiféro Dunas 720 m³/h RMF 2,0 COGERH COGERH
Em Fase de 

Licitação
180 dias

870,9TOTAL  

Ações

58. O objetivo desse levantamento foi verificar, primeiramente, se os estados contemplados 

na amostra possuem algum tipo de planejamento de obras estruturantes (horizonte ano 2025), 

visando a segurança hídrica dos grandes centros populacionais (capitais e RM); posteriormente, 

verificou-se o grau de aderência entre os investimentos propostos pelos estados e os dados do Atlas 

Brasil. O quadro a seguir ilustra o nível de detalhamento das informações recebidas: 

Quadro – Relação das obras estruturantes em execução e planejadas para a RM de Fortaleza/CE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGERH/CE 

59. Como esperado, os estados, de pronto, apresentaram relação com um número 

significativo de obras e vazões estimadas.  O valor total de investimentos em obras estruturantes 

nesses estados alcança quase R$ 7 bilhões, conforme quadro a seguir. Ressalva-se que o estado de 

Minas Gerais descreveu qualitativamente as ações planejadas em obras estruturantes, mas não 

apresentou informações sobre as estimativas dos valores a serem investidos. Já a Bahia não 

encaminhou os dados solicitados. 

 

Quadro – Investimentos em obras estruturantes em execução e planejadas nos estados – Amostra CGU. 

Estado Valor investimento (R$) 

Ceará 1.059.223.137,23 

Rio Grande do Norte 22.746.999,11 

Pernambuco 1.839.413.630,84 

Minas Gerais / Bahia Não apresentou informações 

Espírito Santo 427.247.737,02 

São Paulo 2.935.000.000,00 

Rio Grande do Sul 411.347.673,76 

Total Investimento Estados Amostra (R$) 6.694.979.177,96 

Fonte: Dados encaminhados pelos estados. 
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60. Esse é um fato positivo no contexto das ações de enfrentamento das crises hídricas, 

evidenciando que os gestores estaduais, em certa medida, têm uma programação de médio e longo 

prazo das obras estruturantes.  

61. Comparando esses dados com os investimentos propostos no Atlas Brasil (regiões 

metropolitanas), verifica-se que os valores planejados pelos estados, em geral, são maiores que os 

investimentos delineados no Atlas Brasil, com exceção do estado de São Paulo e Rio Grande do 

Norte, como demonstrado no gráfico a seguir.  

62. Em que pese os estados possuírem “um rol de obras a executar”, a crescente pressão sobre 

os mananciais, as limitações da disponibilidade hídrica e os problemas de gestão das águas 

subterrâneas motivam a busca de novas fontes hídricas que, via de regra, ultrapassam os limites 

territoriais dos municípios e até mesmos de estados, há, portanto, a necessidade de cada vez mais 

de se buscar novos modelos de arranjos institucionais e uma melhor articulação e coordenação de 

ações no setor água. 

Gráfico – Comparativo de investimentos em obras estruturantes em execução e planejadas para as 

capitais e regiões metropolitanas 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados recebidos dos estados 

Elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica 

63. Como dito anteriormente, no contexto do INTERÁGUAS, no ano de 2014, o Ministério 

da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), e a Agência 

Nacional de Águas (ANA) estabeleceram parceria para a coordenação e elaboração de um Plano 

Nacional de Segurança Hídrica (PNSH). O objetivo do estudo é definir as principais intervenções 

estruturantes e estratégicas de recursos hídricos para todo o País, tais como barragens, sistemas 

adutores, canais e eixos de integração, que são necessárias para garantir a oferta de água para o 

abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas. 

64. A concepção desse projeto foi iniciada em 2012 e a contratação da consultoria 

responsável pela elaboração do plano ocorreu em 2014, por parte da ANA e com recursos previstos 

no Acordo de Empréstimo nº 8074-BR junto ao Banco Mundial. O prazo de execução foi fixado 
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em dois anos. Mas em resposta ao Ofício n° 3976/2017/CGEOB/DG/SFC-CGU, de 10 de março 

de 2017, a ANA informou que o contrato nº 050/ANA/2014, firmado com o Consórcio NIPPON 

KOEI/NIPPON KOEI LAC/STE havia sido rescindido com execução física de apenas 50% dos 

produtos previstos, após 22 meses transcorridos da assinatura do contrato, em 24 de agosto de 

2014. O prazo de execução original do contrato era de 24 meses, tendo sofrido aditivo de extensão 

do prazo para 27 meses. Portanto, quando houve a rescisão, 92 % do prazo original tinha decorrido 

ou 81% do prazo total (estendido). O valor total do contrato foi de R$ 5.492.753,21, tendo sido 

parcialmente pago, em referência aos produtos entregues. 

65. O PNSH é uma das ações do INTERÁGUAS, uma iniciativa do Brasil para aperfeiçoar a 

articulação e a coordenação de ações no setor de recursos hídricos. O INTERÁGUAS também 

busca criar um ambiente em que os setores envolvidos com a utilização da água possam se articular 

e planejar suas ações de maneira racional e integrada, o que pode contribuir para o fortalecimento 

da capacidade de planejamento e gestão do setor, especialmente nas regiões menos desenvolvidas 

do Brasil. 

66. Trata-se de um estudo voltado ao estabelecimento de diretrizes e critérios para 

identificação de intervenções estruturantes de caráter estratégico em todo o território nacional, a 

seleção e o detalhamento das intervenções que satisfaçam as diretrizes e critérios elencados, tais 

como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração, que são necessárias para garantir 

a oferta de água para o abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas (ver 

fluxograma a seguir).  

67. O PNSH tem dois horizontes de trabalho. O primeiro, até 2020, é para identificação das 

demandas efetivas do setor de recursos hídricos, o que inclui um estudo integrado dos problemas 

de oferta de água e de controle de cheias em áreas vulneráveis, além da análise de estudos, planos, 

projetos e obras. No segundo, o Plano considera 2035 como prazo para o alcance das intervenções 

propostas pelo estudo, que visa a integrar as políticas públicas do setor de recursos hídricos. As 

intervenções também deverão ter sustentabilidade hídrica e operacional. 

68. Com abrangência nacional, o Plano tem foco em áreas críticas, suscetíveis a secas, como: 

Nordeste Setentrional e bacia do rio Parnaíba; São Paulo e Rio de Janeiro; Região Sul; e Leste da 

Bahia e Norte de Minas Gerais. O objetivo é que as obras identificadas pelo Plano sejam 

executadas primordialmente pelo Ministério da Integração e seus parceiros tanto no âmbito 

federal, quanto estadual.   
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Fonte: ANA 

Figura – Fluxograma de atividades e produtos do Plano Nacional de Segurança Hídrica – Critérios, 

Seleção e Detalhamento de Intervenções Estratégicas 

69. A ANA encaminhou os produtos desenvolvidos pelo consórcio e respectivos termos de 

aprovação, contendo os seguintes documentos: 

• RP01 – Inventário e Análises de Estudos, Projetos e Obras (EPPOS) dos estados do Sul – 

RS, SC e PR, do Nordeste Setentrional – CE, PE, PB e RN e MG; 

• RP02B(IV) – Estudo Integrado de problemas; 

• RP05 – Detalhamento das propostas de intervenção: Grupo IV, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte; 

• Nota Técnica: Dessalinização como alternativa para o abastecimento de água de grandes 

cidades no litoral do Nordeste brasileiro; 

• RPO2A(III) – Estudo integrado Grupo III (Região Sul); e 

• RP02B(V) – Estudo integrado aproveitamentos hídricos do São Francisco. 

70. Segundo consta nos Termos de Referência PNSH, a estrutura dos produtos contempla 

relatórios parciais (do RP00 até RP06) e o relatório final/resumo executivo. Vê-se, então, que os 

produtos elaborados pela consultoria correspondem a uma parte do conjunto de relatórios parciais 

previstos na contratação, que segundo a ANA é de 50% do conjunto listado abaixo. 
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Quadro – Conteúdos dos Relatório previstos na contratação do PNSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 

71. O contrato nº 050/ANA/2014, firmado com o Consórcio NIPPON KOEI/NIPPON KOEI 

LAC/ST, sofreu em 11 de março de 2016 um aditamento de prazo que estendeu o prazo de vigência 

por mais três meses, ou seja, até a data de 19 de dezembro de 2016. Porém, em 12 de julho de 

2016, o contrato foi rescindido unilateralmente em razão do não cumprimento de cláusulas 

contratuais por parte do contratado. 

72. Em 6 de outubro de 2016, a ANA lançou no DOU um “Aviso de Manifestação de 

Interesse” referente à contratação de consultoria conclusão do PNSH. O prazo para envio de 

manifestação de interesse foi definido até 04/11/2016. Em consulta ao sítio eletrônico da ANA, do 

programa INTERÁGUAS, não foram identificadas nova documentação após a publicação do 

DOU, concluindo que até o momento (final de 2017) ainda não havia consultoria contratada para 

execução do objeto. 

73. Em 19 de julho de 2017 foi firmado o Contrato nº 026/2017/ANA, entre a ANA e o 

Consórcio ENGECORPS TYPSA, para prestação de serviços de consultoria para a “Conclusão do 

Plano Nacional de Segurança Hídrica – Critérios, Seleção e Detalhamento de Intervenções 

Estratégicas”. O prazo de execução é de 24 meses e o valor do contrato é de R$ 3.390.000,00. Os 
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produtos previstos são:  RP01 – Plano de Trabalho ;RP02 - Aspectos Metodológicos e Inventário 

(revisão do Grupo 1 – Nordeste Setentrional); RP03 - Consolidação Metodológica, Inventário 

(revisão do Grupo 2 – Nordeste Meridional) e Estudo Integrado (revisão do Grupo 1); RP04 – 

Inventário (revisão do Grupo 3- Sul), Estudo Integrado (revisão do Grupo 2) e Detalhamento 

(revisão do Grupo 1); RP05 - Estudo Integrado (revisão do Grupo 3) e Detalhamento (Grupo 2); 

RP06 – Inventário (revisão do Grupo 4- Sudeste) e Detalhamento (Grupo 3); RP07 – Inventário 

(Grupo 5- Norte, Centro-Oeste e Nordeste Ocidental), Estudo Integrado (Grupos 4 e 5) e 

Detalhamento (Grupo 4 e Grupo 5); RP08 – Relatório sobre Controle de Cheias; RF – Relatório 

Técnico Final e RE – Resumo Executivo. 

74. Noutro giro, por meio da Resolução Nº 181, de 7 de dezembro de 2016, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, aprovou as 

“Prioridades, Ações e Metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2016-2020”. No 

documento anexo à resolução, a prioridade nº 2 estabeleceu a conclusão do PNSH até dezembro 

de 2018.  

75. A análise das informações obtidas nesta ação de controle conduz a conclusão de que o 

PNSH constitui um instrumento fundamental para identificação de intervenções consideradas 

estruturantes e estratégicas do ponto de vista nacional e regional, sendo tais propostas cruciais para 

a solução de problemas relacionados à garantia de oferta de água nas regiões abrangidas pelo 

estudo. Identificou-se que no estágio atual de desenvolvimento do plano já há uma boa base de 

produtos, os quais a consultoria que vir a ser contratada deverá proceder a conclusão. Portanto, em 

face da crise hídrica atual é de suma importância que o Plano Nacional de Segurança Hídrica 

seja concluído de maneira que os gestores públicos tenham em mãos um planejamento adequado 

das intervenções estruturantes capazes de garantir uma segurança hídrica das populações afetadas 

pela escassez hídrica. Há, todavia, a necessidade de que as principais partes interessadas tenham 

oportunidade para criticar e contribuir com o aperfeiçoamento do produto produzido. 

76. No termo de referência para contratação da consultoria responsável pela elaboração do 

plano há previsão para a identificação de fontes de financiamento, parceiros e arranjos 

institucionais para viabilizar a implementação das intervenções propostas. Resta registrado no 

termo que é necessário levar em consideração programas de investimento do governo federal e dos 

governos estaduais, assim como das municipalidades, das concessionárias de serviços públicos e 

de eventuais financiamentos de organismos internacionais com interesses relacionados à 

implementação de obras de infraestrutura hídrica e das medidas não estruturais.          

77. Por fim, concluído o PNSH, entende-se necessário o estabelecimento de um marco legal 

para regrar a utilização do instrumento de planejamento. Minimamente, a partir de uma relação de 

obras prioritárias há que se pactuar um plano de ação com compromissos formalmente constituídos 

entre os atores envolvidos inclusive com a participação dos demais entes federados. Considerando 

a significância da necessidade de assunção de compromissos orçamentários de longo prazo, 

entende-se que no âmbito do Governo Federal, a articulação entre os órgãos envolvidos para 

constituição de um compromisso formal dessa “Matriz de Responsabilidades” deve partir da 

Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do Planejamento em virtude das 

competências relativas à coordenação e definição de metas de investimentos em infraestrutura 

previstas no Decreto Nº 9.035, de 20 de abril de 2017. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.035-2017?OpenDocument
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2.3 INVESTIMENTOS FEDERAIS EM OBRAS ESTRUTURANTES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

78. Com o advento do PAC, a partir de 2007, ocorreu um crescimento dos investimentos em 

obras estruturantes de abastecimento de água. Como se sabe, o objetivo central do PAC foi 

estimular a produtividade do país e melhorar as condições de vida da população, através de 

investimentos nos setores de infraestrutura. A primeira fase do programa ocorreu de 2007 a 2010 

e, posteriormente, no início de 2010, deu-se início à segunda fase do PAC.  

79. Para o semiárido nordestino, os investimentos federais focam em grandes obras de 

produção, em alguns casos com a integração de bacias, por meio de construção de barragens, 

canais e adutoras. O principal empreendimento nesse contexto é o Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), com obras a cargo 

do Governo Federal, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. O PISF se 

destina a assegurar a oferta de água, em 2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, 

médias e grandes cidades da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 

Figura – Infraestrutura hídrica do PISF 

80. A maioria das obras estruturantes na região Nordeste é executada pelo MI, por meio de 

transferências de recursos aos estados e execução direta. Até o ano de 2014, no âmbito do PAC 

Infraestrutura Hídrica, a pasta contabilizava investimentos (programados e desembolsados) de 

R$ 23,7 bilhões em obras estruturantes de ampliação de oferta hídrica para a região semiárida do 

Nordeste. Esses valores se referem às ações estruturantes enquadradas no PAC 1 e PAC 2, 
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incluindo as obras da Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF), construção de adutoras, canais e barragens, por meio de execução 

direta do MI e órgãos vinculados DNOCS e Codevasf.  

Quadro – Valores de investimentos PAC Infraestrutura Hídrica no semiárido nordestino -  Ministério da 

Integração 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MI 

81. Considerando os desembolsados, mais representativos da materialização dos 

investimentos os valores pagos no MI, entre 2007 e 2012, alcançaram aproximadamente R$ 10 

bilhões, segundo as informações acima. Se considerado o período de início do PAC (2007) até 

2016, os valores desembolsados (pagamentos no ano+RAP pagos) nos programas PPA executados 

pelo MI, nos últimos PPA’s, alcançaram R$ 16,4 bilhões, conforme dados disponíveis no Portal 

da Transparência do Governo Federal, apresentados no quadro a seguir.   

82. É interessante destacar que em termos de dotação prevista nas LOA’s dos anos 2007 a 

2016, inclusive os créditos adicionais, havia uma previsão de gastos de R$ 24,6 bilhões, para 

alocação nos programas 2051 - Oferta de água, 0515 - Proágua Infraestrutura e 1036 - Integração 

de bacias. Comparando a dotação LOA com os pagamentos efetivados tem-se um percentual de 

execução financeira de 66%, o que denota, sem a realização de uma análise mais aprofundada, a 

existência de lastro orçamentário para investimentos ainda maiores por parte do MI, no período 

analisado. 

Quadro – Valores desembolsados dos Programas PPA de obras de infraestrutura hídrica - Ministério da 

Integração (entre os anos 2007 e 2016) 

Programa PPA 

Dotação – LOA + 

Créditos 

adicionais (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Pagamentos no ano 

+ RAP pagos  

(R$) 

2051 – Oferta de água 14.286.198.065,00 9.391.799.442,18 8.586.069.966,24 

0515 – Proágua Infraestrutura 4.944.637.469,00 3.859.225.590,38 3.710.915.747,35 

1036 – Integração de bacias 5.408.720.175,00 4.537.496.325,91 4.113.927.071,02 

Total Geral (R$) 24.639.555.709,00   17.788.521.358,47  16.410.912.784,61 

Fonte: Dados do Portal da Transparência e SIOP.  

Obs.: Valores sem consideração de atualização financeira 

83. A evolução dos desembolsos (pagamentos efetivos) dos três programas considerados, no 

período entre 2007 e 2016, é mostrada no gráfico abaixo. Nota-se que a partir de 2013, o Programa 

2051 - Oferta de água foi o principal programa das obras de infraestrutura e concentrou a maior 
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parte dos recursos. Na fase entre os anos de 2007 e 2012, os maiores aportes ocorreram em 2010; 

posteriormente, na fase do 2051, foi o ano de 2015 teve quase R$ 3 bilhões de desembolso. Não 

se considerou na análise o programa 2084 – Recursos hídricos, constantes do PPA 2016-2017, 

apesar de se ter ciência da existência de desembolsos ainda no ano de 2016, este incluído no 

período de análise da presente auditoria. 

Gráfico – Evolução anual dos desembolsos dos Programas PPA de obras de infraestrutura hídrica – 

Ministério da Integração (entre os anos 2016 e 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Portal da Transparência 

84. Nas outras regiões do País, a grande maioria das obras estruturantes são executadas pelo 

Ministério das Cidades, por meio de contratos de repasses (recursos não onerosos do OGU) e 

operações de financiamento (recursos onerosos do FGTS). A carteira de obras do MCidades inclui 

construção de sistemas de produção (e tratamento) e distribuição de água, nas cidades e regiões 

metropolitanas com mais de 50 mil habitantes. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA) é o setor responsável pela gestão dos programas e ações no setor de saneamento do 

MCidades. 

85. Na pasta do MCidades, a aplicação dos recursos não onerosos (OGU) em obras de 

abastecimento de água faz parte dos programas 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto e 2068 

– Saneamento básico, este iniciado em 2012. Esses programas envolvem ações de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. As ações voltadas às obras de abastecimento de água são a 006E 

e 10SC. Entre 2007 e 2016, os valores desembolsados (repassados às contas dos contratos de 

repasse) nesses dois programas alcançou R$ 2,7 bilhões. Os valores anuais despendidos estão 

ilustrados no gráfico a seguir. Os anos de 2009 e 2014 apresentam os maiores desempenhos. 
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Quadro – Valores desembolsados dos Programas PPA de obras de abastecimento de água com recursos 

não onerosos (OGU) – MCidades (entre os anos 2016 e 2017) 

Programa PPA 

Dotação – LOA + 

Créditos 

adicionais (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Pagamentos no ano 

+ RAP pagos  

(R$) 

0122 – Serviços Urbanos de 

Água e Esgoto 
2.006.033.027,00 1.903.351.663,59 1.590.847.855,06 

2068 - Ação 10SC 1.230.048.136,00 1.186.526.013,99 1.186.526.013,99 

Total Geral (R$) 3.236.081.163,00 3.089.877.677,58 2.777.373.869,05 

Fonte: Dados do Portal da Transparência e SIOP. Valores sem consideração de atualização 

financeira 

Gráfico – Evolução anual dos desembolsos dos Programas PPA de obras abastecimento de água com 

recursos não onerosos (OGU) – Mcidades (entre os anos 2016 e 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Portal da Transparência 

86. Complementarmente, os empreendimentos executados na modalidade financiamento 

(recursos do FGTS) compõem uma carteira de R$ 13,4 bilhões, valor este referente ao total de 

obras em execução e concluídas (14% do total), contabilizando as operações iniciados em 2007 

até o ano de 2017. Os valores alocados por estado estão mostrados no quadro a seguir. As unidades 

da federação que recebem maiores aportes de investimentos são os estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Paraná, correspondente a 73% do total, concentrados em obras 

estruturantes voltadas a ampliação da oferta de água nas capitais e regiões metropolitanas dos 

estados. 
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Quadro – Valores de investimento por estado das obras de abastecimento de água da Carteira das 

Operações de Crédito - MCidades 

Estado Investimento (R$) (%) 

AL 183.509.224,46 1,4 

AM 340.669.880,01 2,5 

BA 67.288.445,27 0,5 

CE 19.547.732,13 0,1 

DF 174.382.618,57 1,3 

ES 144.468.147,51 1,1 

GO 243.052.106,88 1,8 

MA 144.730.145,69 1,1 

MG 802.954.165,39 6,0 

MS 250.697.076,57 1,9 

MT 38.623.327,42 0,3 

PA 476.192.072,65 3,5 

PB 119.744.160,26 0,9 

PE 398.348.724,22 3,0 

PI 46.686.552,34 0,3 

PR 769.985.487,94 5,7 

RJ 3.582.483.263,01 26,6 

RN 157.227.449,10 1,2 

RO 37.496.932,04 0,3 

RR 99.203.030,27 0,7 

RS 248.982.885,62 1,8 

SC 187.733.792,60 1,4 

SE 155.011.254,81 1,1 

SP 4.626.102.645,19 34,3 

TO 168.954.000,65 1,3 

Total Geral 13.484.075.120,60 100,0 

Fonte: Dados encaminhados pela SNSA/MCidades 

 

87. Os recursos disponibilizados nessa modalidade compõem o programa Saneamento para 

Todos, criado em 2005, a partir da Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 476, objetivando 

a melhoria das condições de saúde da população urbana e rural a partir do desenvolvimento de 

obras de universalização do saneamento básico, tendo o MCidades como gestor das ações. Dentre 

os tipos de mutuários que são contemplados no programa, tem-se: Estados, Municípios, Distrito 

Federal e suas entidades da administração indireta, inclusive as empresas públicas e sociedades de 

economia mista; as empresas concessionárias e outros tipos de delegatários de serviços públicos 

de saneamento básico; além de Sociedade de Propósito Específico (SPE). 

88. Ressalva-se que para efeito do PPA, o Saneamento para Todos não é um programa, visto 

que suas ações (não orçamentárias) estão incluídas em diversos programas de saneamento 

existentes no PPA. No entanto, para efeito da gestão dos recursos do FGTS e do controle do 

MCidades, este possui o status de Programa, possuindo regras diferenciadas em relação à aplicação 

do OGU.  
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89. Em que pese a existência de iniciativas, ainda incipientes como o caso do PPI, buscando 

trazer investimentos privados para esse setor, em vista da estrutura de repartição do fiscal brasileira 

e do fato de a maioria dos estados da federação estarem no passado recente submetidos a restrições 

orçamentária e fiscal, a materialização da maioria das obras estruturantes para incremento da 

produção de água potável para as populações das capitais brasileiras têm tido grande dependência 

de recursos federais. Portanto, tendo em vista a limitação de recursos disponíveis pela União em 

função da atual crise econômica, é sensato afirmar que a alocação de recursos públicos, nos 

próximos anos, para realização de obras estruturantes deva ser pautada numa priorização das ações 

mais impactantes em termos minimização do risco de desabastecimento de grandes populações, 

mais que isso, os esforços para otimização da eficiência estatal na alocação de recursos deve ser 

redobrada como medida para mitigação na capacidade de investimento que se vislumbra a curto e 

médio prazo. 

90. No que tange ao esforço do Governo Federal para definição de prioridades, merece 

menção o Programa “Agora é Avançar”. O programa, lançado pelo governo federal em novembro 

de 2017, com o objetivo de alavancar o setor de infraestrutura e promover investimentos no País. 

Com um orçamento de mais de R$ 130 bilhões até 2018, a iniciativa prioriza 7.439 obras. Os 

projetos terão investimentos do Orçamento Geral da União (OGU), do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) e empresas estatais. 

91. O programa está dividido em três eixos: Avançar, com um orçamento público de mais 

de R$ 42 bilhões e uma carteira de projetos com mais de 6 mil empreendimentos; Avançar 

Cidades, com quase R$ 30 bilhões de financiamento em mais de 1.100 projetos; e Avançar 

Energia, com investimentos de mais de R$ 58 bilhões e 97 projetos. São obras estruturantes nas 

áreas de saúde, educação, transporte, saneamento, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia 

e habitação.  

92. Segundo informado pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

Dyogo Oliveira, durante o lançamento no Palácio do Planalto 

(http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-lanca-programa-para-alavancar-

infraestrutura-e-investimentos-no-pais): 

 “Esse programa nasce de uma grande inovação, de um conceito diferente. O 

presidente Michel Temer tem sempre imputado a nós, ministros, uma 

característica de seu governo, que é o conceito de responsabilidade. Portanto, 

não há nesse programa ideias fantasiosas nem promessas magnificas. Há 

conceito de realidade e de realização. São obras que têm orçamento, data para 

começar e data para terminar. É um programa condizente com a realidade 

econômica e se adequa aos tempos de austeridade e de ajuste da economia que 

temos passado” 

93. A partir da cartilha do programa, pode-se identificar uma série de obras relacionadas à 

produção, transporte e distribuição de água.  

 

 

 

 

 

 



  

34 

 

OBRA ESTADO

Canal do Sertão Alagoano  (Trechos I a IV) - De Delmiro Gouveia a São José da 

Tapera/AL 
AL

Sistema de Abastecimento de Água de Salvador/BA BA

Cinturão das Águas do Ceará (53 km) - De Jati até Missão Velha/CE CE

Sistema adutor e de reservação do Taquarão no Ceará CE

Sistema de Abastecimento de Água Corumbá Sul – GO/DF DF

Obras de saneamento - Ampliação do SAA na sede municipal em Campo Grande em 

Mato Grosso do Sul
MS

Projeto de Integração do Rio São Francisco - De Cabrobó/PE até Cajazeiras/PB  e de 

Floresta/PE até Monteiro/PB PB

Vertente Litorânea da Paraíba  (Trechos I e II) - De Itatuba até Cuité de Mamanguape/PB PB

Adutora do Pajeú – 2ª Etapa – Fase 1 - De Sertânia/PE a São José do Egito/PE PE

Adutora do Agreste em Pernambuco - Etapas I e II (572 km) PE

Sistema de Abastecimento de Água de Água de Caicó/RN RN

Ampliação e melhoria no SAA de Mossoró no Rio Grande do Norte RN

Obras de saneamento no Sistema Produtor São Lourenço em São Paulo SP

Quadro – Obras Hídricas previstas no Programa “Agora é Avançar” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cartilha do Programa (https://avancar.gov.br/avancar-web/sobre)  

94. Além da conclusão de obras em andamento, o Avançar Cidades – Saneamento está em 

processo de seleção pública de empreendimentos com vistas à contratação de operações de crédito 

para financiar ações de saneamento básico ao setor público. Os proponentes que tiverem suas 

propostas selecionadas deverão firmar contrato de financiamento (empréstimo) junto ao agente 

financeiro escolhido.  

95. O Programa Avançar Cidades - Saneamento tem o objetivo de promover a melhoria do 

saneamento básico do país por meio do financiamento de ações nas modalidades de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas 

pluviais, redução e controle de perdas, estudos e projetos, e planos de saneamento. 

96. As informações aqui consignadas ilustram a diversidade de programas e instrumentos 

utilizados pelo Governo Federal para a realização de investimentos em obras hídricas, fato que 

impõe dificuldades a obtenção de um panorama claro desse recorte dentre o universo de 

investimentos realizados e ou apoiados pela União. De fato, como melhor detalhado em item 

específico neste relatório, há em curso estudos para proposição de soluções tecnológicas para o 

acompanhamento e monitoramento das obras. 

 

2.4 ESCASSEZ HÍDRICA, MATERIALIZAÇÃO DAS OBRAS ESTRUTURANTES E 

PRIORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

97. Os padrões de distribuição de chuvas variam naturalmente, porém, nos últimos anos tem 

se observado em diversas regiões do País eventos de estiagens prolongadas mais longos que os 

referenciais históricos. Chama atenção que as estiagens, típicas da região da semiárida nordestina, 

atualmente, têm ocorrido em áreas que historicamente não tinham sérios problemas relacionados 

a estiagens. Nota-se que a espacialização dos eventos de estiagens prolongadas e consequente 

instalação de crise hídrica demonstra que, nos últimos anos, a “mancha seca” se move ao longo de 

diversas regiões, apresentando um caráter cíclico. 

https://avancar.gov.br/avancar-web/sobre
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Fonte: ANA 

Figura – Distribuição espacial da escassez hídrica nos últimos anos 

98. De acordo com o relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2017”, da ANA, 

recém-publicado em dezembro/2017, entre 2013 e 2016, 48 milhões de pessoas foram diretamente 

afetadas por secas e estiagens no Brasil. O ano de 2016, que já entrou para a história como o mais 

crítico para seca, pode ser vencido por 2017. Os dados são do relatório Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil 2017, feito a cada quatro anos pela ANA. 

99. O ano de 2014 destacou-se por uma estiagem severa na região Sudeste. Entre 2014 e 

2015, as vazões diminuíram em diversos rios dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Este fato, juntamente com fragilidades da gestão hídrica, levou o Estado de São Paulo a 

enfrentar uma crise hídrica sem precedentes, que contribuiu fortemente para a redução da oferta 

de água na região, particularmente na Região Metropolitana de São Paulo. 

100. Em São Paulo, o Sistema Cantareira, um dos principais mananciais da região, também foi 

prejudicado pela crise hídrica ocorrida em 2014 e 2015. Em 2010, estudo da ANA, em sintonia 

com os trabalhos do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a 

Macrometrópole Paulista, apontou São Paulo em situação de baixa garantia hídrica para o 

horizonte de 2015, já identificando a necessidade de investimentos em outros mananciais para 

diminuição do risco de desabastecimento.  

101. No semiárido nordestino, os volumes totais de chuva nos períodos úmidos de 2012 a 2016 

foram muito abaixo da média, resultando em reduzidas recargas dos reservatórios existentes. 

Consequentemente, esses reservatórios tiveram seus volumes reduzidos drasticamente para 

atendimento às demandas de água dos diversos usos, encontrando-se em níveis extremamente 

baixos. Desde 2012, a bacia do São Francisco vem enfrentando condições hidrológicas adversas, 

com vazões e precipitações abaixo da média, com consequências nos níveis de armazenamento de 
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seus reservatórios. Entre 2014 e 2017 foram registradas as menores vazões naturais médias anuais 

no reservatório de Sobradinho desde 1931, sendo 2017 considerado o pior ano em termos de 

afluências a esse reservatório, registrando-se apenas 31% da média de longo termo. 

 

102. No Distrito Federal (DF), a combinação de chuvas abaixo da média, altas temperaturas, 

captações clandestinas, ocupação desordenada, aumento da população – na ordem de 60 mil 

habitantes por ano em média, segundo o IBGE – e ausência de obras estruturantes por mais de 16 

anos, impactaram diretamente o abastecimento de água em Brasília em 2017, principalmente a 

população abastecida pelos reservatórios do Descoberto e Santa Maria. 

103. Ainda de acordo com o mencionado relatório da ANA, Atlas Brasil em 2010, assim como 

São Paulo, Brasília apresentava baixa garantia hídrica para 2015, havendo necessidade de 

investimentos em novos mananciais e reforço dos existentes para diminuição do risco de 

desabastecimento. Ainda na visão da agência, os períodos de escassez hídrica possibilitam uma 

visão crítica em relação à capacidade de antecipação das condições às quais os sistemas de 

engenharia precisam atender, tentando equilibrar objetivos de garantia de atendimento com a 

minimização de custos sociais ou ambientais.  

104. A partir desse panorama, pode-se afirmar que há necessidade cada vez maior de agilidade 

na implantação das obras necessárias a garantir a segurança hídrica para as populações afetadas 

pelo fenômeno descrito nos parágrafos anteriores.  Todavia, como já relatado, a crescente pressão 

sobre os mananciais, as limitações da disponibilidade hídrica e os problemas de gestão das águas 

subterrâneas motivam a busca de novas fontes hídricas em mananciais cada vez mais distantes 

implicando o incremento na complexidade da infraestrutura hídrica necessária para o atendimento 

das demandas. Obras mais complexas, além de demandarem cronogramas mais alongados para 

implantação, têm maior probabilidade de extrapolação desses cronogramas em virtude do maior 

risco de intercorrências durante a execução desses contratos. 

105. Em resposta a esse cenário desfavorável, há um esforço governamental de intensificação 

de investimentos nas obras estruturantes voltadas à segurança hídrica, inclusive de alocação de 

recursos públicos/privados para os estados mais recentemente atingidos pelas estiagens. Porém há 

dificuldade de materialização das obras em função de diversos motivos, sejam decorrentes de 

indisponibilidade financeira, sejam de ordem técnica. Todos com impacto negativo para o 

cumprimento das metas estipuladas, em especial os prazos de execução dos contratos. 

106. Essa assertiva pode ser ilustrada, por exemplo, a partir da avaliação da performance da 

Carteira das Operações de Crédito – Abastecimento de água, sob a gestão do SNSA/MCidades. 

Como dito anteriormente, a referida carteira contabiliza investimentos de R$ 13,4 bilhões, no total 

de 404 empreendimentos em diversos estados. As obras envolvem ampliação de sistemas 

existentes e construção de novos, abrangendo as fases de produção, captação de tratamento, e 

distribuição por meio de aduções.  

107. O Estado de São Paulo possui o maior número de obras, 97, com valor de investimento 

de R$ 3,6 bilhões. Paraná é o segundo estado com 67 obras. O Rio de Janeiro possui o maior valor 

de investimento por estado, R$ 4,6 bilhões. Em termos de situação das obras, os dados 

encaminhados pelos gestores mostram que 39% (R$ 5,2 bilhões) dos investimentos se encontram 

em obras com a situação “atrasada” e “paralisada”. Na situação normal de obras em execução, o 

percentual é de 39%, ou R$ 4,2 bilhões. Outros R$ 1,9 bilhões (14%) são referentes a contratos 

cujas obras ainda não foram iniciadas. O gráfico a seguir ilustra esses percentuais. 

108. Outro ponto importante a se observar é o prazo de vigência dos contratos. Para os estados 

do RJ e SP, que possuem os maiores percentuais de empreendimentos paralisados e atrasados, o 

prazo médio de vigência do contrato de financiamento é de 69 (sessenta e nove) meses, 
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considerando a diferença entre a data de assinatura do instrumento e a data da situação informada 

pelos gestores, que foi o mês de julho/2017. 

109. Pode-se inferir dos dados acima que parte significativa dos contratos (média de 43%) se 

encontram com a performance aquém do esperado. Apesar da presente auditoria não focar ritmo 

de execução dos empreendimentos, sabe-se que os estados tomadores dos financiamentos têm 

passado por dificuldades financeiras e fiscais nos últimos anos, o que dificulta os repasses da 

contrapartida dos contratos. É o caso do Rio de Janeiro, que consta com o montante de R$ 2,0 

bilhões em obras paralisadas ou atrasadas. Isso sem mencionar as causas de paralisação típicas das 

obras públicas, tais como deficiências dos projetos de Engenharia, licenciamento ambiental, 

fiscalização, abandono de obras pelas empresas contratadas, etc.  

110. Importa mencionar que foi consignado no Relatório CGU nº 201701106 referente à 

Auditoria Anual das Contas da SNSA/MCidades, exercício 2016 (publicado na página da 

Controladoria), o baixo desempenho/performance das operações de crédito inseridas no Programa 

Saneamento para Todos (recursos FGTS), o qual inclui os contratos de abastecimento de água, 

conforme destaque abaixo: 

Trecho do Relatório nº 201701106-CGU – AAC SNSA/MCidades 

A partir da análise dos desembolsos ocorridos nos últimos exercícios no SPT-

Setor Público, percebe-se um sensível atraso financeiro, em especial para uma 

amostra selecionada das 20 maiores operações (em termos de materialidade de 

recursos de empréstimo) da atual carteira do Programa.  

Dentre as operações da amostra selecionada (20), a metade (10) foi contratada 

antes de 2013, 9 tiveram o contrato assinado no final do ano de 2013 e uma em 

2014. Outro dado relevante é a quantidade de operações que já iniciaram a fase 

de amortização do empréstimo (11), ainda que seus empreendimentos continuam 

em implantação/execução, ou seja, não estão concluídos. 

Para que os empreendimentos da amostra sejam concluídos em 8 anos (até 2024), 

a média de liberações anuais deverá ser praticamente dobrada, passando do atual 

patamar de R$ 210 milhões, para cerca de R$ 400 milhões. Por fim, de forma 

similar aos contratos com recursos orçamentários da SNSA, vale ressaltar a 

ausência de dados e indicadores de efetividade dos empreendimentos nas bases 

analisadas, o que não permite avaliar se o investimento realizado/concluído esteja 

realmente provendo melhores condições de saneamento à população afetada. 

111. Recomendação em monitoramento junto a SNSA:  

Que a SNSA atue junto ao Operador e principais instituições financeiras para: 

i)  aperfeiçoar rotinas de monitoramento das operações, com vistas a alavancar 

a liberação de recursos e conclusão dos empreendimentos; 

ii)  apresentar um plano de ação para atuação/acompanhamento pontual em 

empreendimentos com atrasos significativos e/ou paralisados, baseado em 

critérios de criticidade, relevância e materialidade (maiores riscos de não 

atingimento dos objetivos da Unidade). 

112. Disso, diante do cenário atual de limitação de recursos disponíveis, é sensato afirmar que 

há necessidade de uma relação de obras prioritárias, a qual deve ser coerente com a atual 

capacidade fiscal da União e demais entes subnacionais para implantação e operação dos 

dispositivos planejados. No que tange aos aspectos técnicos, a definição de prioridades deve, a 

partir das informações disponíveis, tais como àquelas apresentadas no Atlas Brasil e os estudos - 

ainda em realização - do Plano Nacional de Segurança Hídrica, focar a mitigação do risco de 

desabastecimento de grandes contingentes populacionais. 
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113. Por fim, vale frisar que essa temática da priorização também foi abordada em uma 

importante avaliação técnica sobre a gestão de investimentos no setor público, realizada pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Trata-se do Relatório “Public Investment Management 

Assessment – PIMA/IMF”, publicado pelo FMI em agosto de 2017, o qual enfatizou a necessidade 

que o Governo Brasileiro precisa ter uma estratégia de investimento no setor de infraestrutura, 

sendo essencial a priorização dos projetos/empreendimentos prioritários para o país.  

114. O documento indica a necessidade de algumas ações por parte do Governo Brasileiro, das 

quais destacamos:  

R2: Reforçar a priorização estratégica do investimento público e desenvolver um 

portfólio priorizado (banco) de projetos de alta qualidade. 
 

Medidas a curto prazo 

• Elaborar uma estratégia nacional de investimento que se centre em uma visão 

nacional e amplos objetivos estratégicos, em geral e por setor, mas não inclui uma 

lista de projetos 

• Racionalizar o atual pipeline de projetos para se concentrar apenas em grandes 

investimentos públicos 

Medidas de médio prazo 

• Criar e manter um portfólio priorizado de grandes projetos de alta qualidade 

consistentes com o MTFF / MTBF usando os procedimentos reforçados para a 

preparação e avaliação de projetos. 

• Assegurar que os ministérios de gastos racionalizem suas carteiras de 

investimentos internos, com foco em um número limitado de projetos que: (i) são 

necessários para atingir os objetivos estratégicos do setor; (ii) são projetos de alta 

qualidade; e (iii) podem ser implementados com capacidade existente e recursos 

existentes. 

 

 

 



  

39 

 

Gráfico – Situação dos empreendimentos da Carteira das Operações de Crédito – Abastecimento de água – MCidades 

 

Fonte: Dados encaminhados pela SNSA/MCidades 

 

Situação Valor (R$) 

Concluída  1.882.002.014,68  

Normal   4.240.064.542,83  

Obra física 

concluída 
       81.794.987,66  

Atrasada 2.879.079.741,18 

Paralisada   2.381.534.481,32  

Obras iniciadas 

(R$) 
11.553.366.089,69 
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2.5 A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS QUE 

INCENTIVEM A PRIORIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELOS 

TOMADORES NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 

115. É recorrente nas ações de controle realizadas pela CGU a identificação de uma grande 

variedade de problemas que ocorrem durante a execução de contratos públicos para implantação 

de obras os quais impactam o não cumprimento dos cronogramas inicialmente previstos. Todavia, 

a proposição de oportunidades de melhorias a partir da identificação dos problemas mais 

recorrentes e que mais contribuem para a baixa performance das carteiras de obras hídricas do 

Ministério das Cidades e da Integração Nacional exige o desenho de trabalho específico, o qual 

poderá, inclusive, compor as ações desta Controladoria no Plano Operacional 2018. Deve-se 

destacar, contudo, que mesmo antes da realização da ação proposta, a análise das regras constantes 

no Manual de Fomento – Saneamento para Todos, já aponta uma oportunidade de melhoria. 

116. No caso dos financiamentos contratados no âmbito do PAC, o Agente Financeiro deve, 

no caso de operações com parcela já desembolsada, sempre que constatada a ausência de 

desembolso por período superior a 06 meses, efetuar visita técnica ao empreendimento para 

verificar se a obra se encontra com sua execução física em andamento. Caso a obra não esteja com 

andamento normal, o Agente Financeiro deve notificar o mutuário para que este promova a 

regularização da sua retomada no prazo de até 90 dias. Decorrido esse prazo, e não havendo 

retomada das obras, o Agente Financeiro deve enviar nova notificação ao mutuário reiterando a 

necessidade de retomada no prazo de até 90 dias, de forma a evitar: 

• redução das metas do contrato de financiamento, preservando os recursos 

necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar a devida 

funcionalidade às obras iniciadas, excluindo-se as demais metas; e 

• distrato do contrato de financiamento nos demais casos.  

117. Em que pese o regramento rigoroso, na prática, o desejo de implantação da política 

pública resulta em reiterados acatamentos de justificativas frágeis. Cita-se como exemplo as 

operações de financiamento para a consecução das obras do Sistema Produtor Corumbá IV que 

tem como objetivo o incremento da oferta de água tratada em regiões de Brasília/DF e entorno do 

Estado de Goiás, a cargo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) 

e executadas com recursos do FTGS e intermediação do Ministério das Cidades que foram objeto 

do Relatório Nº 201700911 desta CGU. 

118. Conforme previsto na parceria SANEAGO/CAESB, a parte da implantação a cargo do 

Distrito Federal abrangeu a execução de parte da adutora de água bruta estação de tratamento de 

água em Valparaíso e elevatória/adutora de água tratada. A CAESB deu início a sua parte com a 

contratação das obras da adutora de água bruta (trecho de 14,5km) no ano de 2009, a qual teve 

como fonte de recursos financeiros os contratos de financiamento GDF/CEF nº 228.636-96/2009 

e 0273.558-96/2009 (ambos assinados em 29 de maio de 2009), obtidos com intermédio do 

Ministério das Cidades. 

119. O processo licitatório das obras da adutora de água bruta ocorreu com base no Edital nº 

58/2009, tendo como vencedora do certame a empresa ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA e o valor contratual foi de R$ 42.830.875,93 (a preços de 2009). O contrato nº 8102/2011 

foi assinado em 31/03/2011 e a ordem de serviço (OS) emitida em 18/04/2011. A vigência inicial 

foi de 540 dias.  

120. Importa atentar que as obras da adutora (água bruta) foram iniciadas em 2011 e que em 

2013 houve a paralização contratual, sem a conclusão do objeto. A empresa contratada ingressou 

na justiça alegando o não pagamentos de serviços realizados durante o contrato, dentre outros 
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motivos, para a interrupção dos trabalhos. Posteriormente, a CAESB procedeu nova licitação para 

execução do remanescente dessas obras, que resultou na celebração do contrato nº 8659/2016, 

atualmente vigente, com a COMIM CONSTRUTORA LTDA. 

121. Apesar da realização da licitação das obras da adutora de água bruta logo após à obtenção 

dos recursos financeiros junto à CEF/FGTS, a mesma situação não ocorreu no caso das obras da 

ETA e da elevatória/adutora de água tratada, conforme se vê no quadro resumo a seguir. 

122. De modo adverso, a licitação das obras da ETA só veio a ocorrer no ano de 2012, portanto, 

três anos após o certame da adutora de água bruta, e o início das obras se deu somente em 2014. 

Por outro lado, a fonte de recursos das obras da ETA já se encontrava garantida pelo contrato de 

financiamento GDF/CEF nº 0162.305-84, assinado em 2004. Portanto, restou um interregno 

de praticamente dez anos entre a obtenção da fonte de recursos e o início das obras. 

123. A assinatura do contrato das obras da ETA (contrato nº 8465/2014) ocorreu em 

30/04/2014. O termo foi celebrado com o consórcio formado pelas empresas GEL/PASSARELLI 

(CNPJ 20.456.143/0001-10), fruto da licitação do Edital nº 01/2012. O contrato teve como valor 

inicial R$ 84.925.297,75. A ordem de serviço foi emitida em 29/05/2014 e o término está previsto 

para 09/03/2018 (duração de 1410 dias). 

124. Maior lapso temporal entre a obtenção dos recursos e o início das obras aconteceu com a 

estação elevatória e a adutora de água tratada. Os recursos dessas obras são provenientes dos 

contratos de financiamento GDF/CEF nº 228.636-96/2009 e 0273.558-96/2009, os mesmos da 

adutora de água bruta. Nesse caso, a CAESB lançou a licitação em 2015 e assinatura do contrato 

ocorreu em 2016, sendo a previsão de término para 2018.  

Quadro – Relação de contratos financiamentos e respectivos contratos CAESB das obras do  

Sistema Produtor Corumbá IV 

Contrato de 

financiamento 
Data assinatura         

0162.305-84 30/06/2004         

Contrato CAESB Objeto 

Valor 

contratual 

(inclui 

aditivos) (R$) 

Valor pago 

(R$) 

Data de 

assinatura 

Previsão de 

término 

CTEF 8465/2014 Obras civis da ETA 109.033.450,97 87.677.175,40 abr/14 out/17 

CTEF 8567/2015 
Elétrico e automação da 

ETA 
10.794.766,54 3.037.357,91 ago/15 out/17 

Contrato de 

financiamento 
Data assinatura         

0273.558-96 29/05/2009         

Contrato CAESB Objeto 

Valor 

contratual 

(R$) 

Valor pago 

(R$) 

Data de 

assinatura 

Previsão de 

término 

CTEF 8102/2011 

(contrato rescindido) 

Implantação de adutora de 

água bruta 
42.830.875,93 36.182.070,00 mar/11 - 

CTEF 8659/2016 
Complementação da 

adutora de água bruta 
17.793.803,49 2.575.829,97 set/16 set/17 

Contrato de 

financiamento 
Data assinatura         

0228.636-96 29/05/2009         

Contrato CAESB Objeto 

Valor 

contratual 

(R$) 

Valor pago 

(R$) 

Data de 

assinatura 

Previsão de 

término 
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CTEF 8102/2011 

(contrato rescindido) 

Implantação de adutora de 

água bruta 
42.830.875,93 36.182.070 mar/11 - 

CTEF 8659/2016 
Complementação da 

adutora de água bruta 
17.793.803,49 2.575.829,97 set/16 set/17 

CTEF 8609/2016 

Adutora de água tratada e 

estações elevatórias de 

água tratada 

34.722.991,73 6.854.239,51 mar/16 jun/18 

Fonte: Ministério das Cidades 

 

125. O caso concreto levanta um problema a ser considerado, em especial em épocas de 

restrição fiscal, qual seja: a não priorização pelos tomadores da execução das obras previstas nas 

operações de crédito contratadas.  

126. Obras hídricas estruturantes exigem, via de regra, períodos mais longos para estudo, 

concepção e implantação. Por outro lado, as demandas sociais que acorrem aos governos estaduais 

e municipais são maiores que a capacidade financeira dos governos, assim, a necessidade de 

contraprestação, contratada ou resultante da necessidade de promoção de aditamentos ao contrato 

de execução da obra, pode implicar a priorização de obras com maior apelo popular como a 

construção de Arenas para grandes eventos.  

127. Considerando que o interesse do gestor federal é a implementação da política pública, a 

redução de metas do projeto ou o distrato do contrato de financiamento não são objetivos a serem 

perseguidos, mas ações mitigatórias necessárias, porém indesejáveis. Assim, entende-se 

recomendável a introdução de dispositivos contratuais que incentivem a priorização dos 

compromissos assumidos pelos tomadores e a continuidade de investimento para a conclusão das 

obras financiadas, em especial em relação às obras tidas como prioritárias. A variação da taxa de 

juros praticada em função do grau de aderência ao cronograma inicialmente contratado pode ser 

uma alternativa a ser estudada.  

 

2.6 MONITORAMENTO DE OBRAS – ESTRUTURA DO GOVERNO FEDERAL 

128. As obras estruturantes são empreendimentos voltados a ampliação da oferta de água para 

grandes populações. Constituem as infraestruturas dos barramentos, sistemas adutores, canais de 

interligação de bacias hidrográficas, normalmente para transporte de em água bruta. Nas áreas 

urbanas, as obras estruturantes podem se referir a construção de novos sistemas de captação, 

tratamento e distribuição para sistemas existentes. 

129. Devido à importância social e econômica dos empreendimentos de infraestrutura de 

abastecimento de água, a partir de 2007, com o lançamento do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), o planejamento e execução dessas obras foram incluídas nas prioridades do 

programa. Em 2010 foi lançado o PAC 2, sucessor do PAC 1, com objetivos semelhantes, 

incorporando mais ações de infraestrutura social e urbana, destacando-se os dois eixos de 

investimentos nessas obras estruturantes: 

• Água e Luz para Todos: Recursos Hídricos, Água em áreas urbanas, Luz para todos; 

• Cidade Melhor: Saneamento, Prevenção em áreas de risco, Drenagem, Contenção de 

encostas, Pavimentação, Mobilidade urbana; 
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130. Conforme disposto no Decreto nº 6.025/07, o acompanhamento e a supervisão do PAC 

foi realizado por meio do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC, 

integrado pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil da Presidência da 

República. Nesse arranjo institucional, foi criada no Planejamento a Secretaria do Programa de 

Aceleração do Crescimento (SEPAC) que tinha como competências subsidiar a definição das 

metas relativas aos projetos integrantes do PAC, monitorar e avaliar os resultados, produzir 

informações gerenciais e exercer as atividades de secretaria-executiva do Grupo Executivo do 

PAC (Gepac), de acordo com o Decreto 6.025, de 22 de janeiro de 2007. Mais especificamente, as 

atividades da SEPAC se referiam a: 

a) monitoramento dos empreendimentos do PAC, principalmente em relação à execução 

física das obras, efetuando intervenções e intermediações nas situações com algum grau de 

criticidade no andamento, para garantir o bom ritmo de sua execução; 

b) discussões junto às várias instâncias de monitoramento do PAC, com o objetivo de 

aprimorar a gestão do programa, tornando mais célere a implantação dos planos, além da 

elaboração de medidas que garantem a eficiência e eficácia das estratégias adotadas; 

c) elaboração de planos e modelos a serem implementados, em continuidade ao objetivo de 

dotar o país de infraestrutura, acelerar o crescimento econômico e melhorar as condições 

de vida da população brasileira; 

d) participação do escopo e universo de novas categorias de empreendimentos do PAC, bem 

como na avaliação e seleção de projetos apresentados por proponentes em todas as esferas 

públicas, visando o atendimento aos requisitos elencados; e 

e) prestação de contas e promoção da transparência sobre o andamento do PAC a todos os 

segmentos da sociedade, por meio da publicação de balanços quadrimestrais, cartilhas 

regionais, e disponibilização dos dados em portais dedicados ou compartilhados com 

outros órgãos. 
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Fonte: MP 

Figura – Ilustração da estrutura de monitoramento das obras do PAC 

131. Nesse sentido, vale também mencionar alguns pontos observados na auditoria realizada 

por esta Controladoria, no ano de 2014, nas contas anuais da SEPAC/MP, atualmente a Secretaria 

de Desenvolvimento da Infraestrutura, vinculada ao Ministério do Planejamento (Relatório nº OS 

201406155). Naquela ação foi observada a capacidade de interlocução da Secretaria com os 

diversos atores envolvidos, que pode refletir positivamente na gestão do programa, permitindo 

uma atuação tempestiva capaz de reduzir eventuais riscos que possam comprometer os objetivos 

pretendidos. Entretanto, apesar desses aspectos positivos evidenciados, ressalta-se que ao longo 

do texto foram pontuadas melhorias passíveis de implementação, a exemplo da formalização de 

procedimentos e instituição de indicadores de eficiência para o Programa. 

132. Em relação aos indicadores, a auditoria observou que a utilização do indicador de situação 

é aplicável aos eixos Transportes e Energia e para os tipos Mobilidade Urbana, Recursos Hídricos 

e Luz para Todos. Destacou ainda que a utilização do indicador se dá em ações cujo monitoramento 

requer maior foco face ao seu porte, à sua importância estratégica, ao nível de participação direta 

do Governo Federal na execução e à quantidade de empreendimentos que compõem cada carteira 

(quando esta for reduzida). 

133. A partir de informações do gestor verificou-se que, em 31/12/2013, o indicador de 

situação estava sendo utilizado no acompanhamento individualizado de 2.622 empreendimentos, 

representando 6,9% de um total de 37.979 obras do PAC ainda passíveis de monitoramento 

naquela data, ou seja, excetuadas aquelas já finalizadas e as contratações realizadas no âmbito dos 

tipos Minha Casa Minha Vida e Financiamento Habitacional SBPE, cujos motivos serão 

abordados adiante.  

134. De fato, levando em consideração o caráter estratégico do Programa de Aceleração do 

Crescimento que tem por finalidade promover a retomada sustentável dos investimentos em 

grandes obras de infraestrutura do país, esperava-se que o grupo de obras por ele abarcado fosse 

composto de um número mais reduzido de empreendimentos de impacto regional e ou nacional e 

de grande materialidade. Tal ideia destoa da realidade de aproximadamente 38.000 obras no final 

de 2013. 
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135. Considerando a limitação de quadros em todo executivo federal, é inegável que o tamanho 

da carteira tem impacto direto sobre a qualidade do controle que realizado pela SEPAC/MP, 

atualmente a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. Ressalte-se que, segundo 

levantamento efetuado pela SDI/MPDG em junho de 2016, havia no universo de obras PAC abaixo 

de R$ 10 milhões, 2.421 obras paralisadas. 

136. Também em 2014, a Nota Técnica nº 15/2014 da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados - após reconhecer os inegáveis avanços 

proporcionados pelo PAC na melhoria da gestão dos investimentos públicos, consignava que: 

“Ou seja, o empreendimento constante do SISPAC e, portanto, sujeito ao 

monitoramento intensivo, na verdade é constituído por diversas obras com dinâmicas 

de construção completamente distintas. 

A visão proporcionada pela ação orçamentária também pouco ajuda pois a mesma 

programação atende a ambos os trechos. Além disso, não é raro uma obra receber 

recursos de várias ações orçamentárias ou uma ação orçamentária abrigar diversas 

obras.  

Com isso, o SISPAC, a quem caberia fornecer as informações necessárias para a 

gestão coordenada centralizada das obras do PAC, não dispõe de informações 

simples para responder a perguntas objetivas como: Quantas obras estão em 

execução? Qual o custo de cada uma? Quantas estão paralisadas? Qual o valor dos 

aditivos contratuais de determinada obra? Qual o percentual de execução? Quantos 

meses de atraso na execução do cronograma original? Quais as causas dos atrasos?” 

137. Mais recentemente, o MPDG publicou a Portaria nº 862, de 3 de outubro de 2017, criando 

Grupo de Trabalho com a finalidade de, com relação às obras públicas executadas com recursos 

federais: (i) elaborar proposta para definição de conceitos e conteúdo do modelo de controle das 

obras; (ii) definir conteúdo e metodologia para criação, geração e implementação de um número 

identificador único de obras; (iii) apresentar proposta de modelo normativo que possibilite a 

implementação do controle; e (iv) propor opções de possíveis soluções tecnológicas para o 

acompanhamento e monitoramento das obras, com agregação e síntese de informações, 

aproveitando informações já disponíveis nos diversos sistemas e bancos de dados existentes. 

138. Depreende-se então que a questão do monitoramento das obras públicas está passando 

por um processo de reformulação em razão das diversas mudanças governamentais ocorridas nos 

últimos anos. Observar-se, assim, que em função das restrições orçamentárias atuais dos gastos da 

União, tem surgido a necessidade de uma nova formatação das estruturas de planejamento, 

acompanhamento e execução das obras públicas.  

139. Há expectativa de que seja apresentada pelo grupo de trabalho proposta que contemple a 

disponibilização informações sobre o universo de obras financiadas com recursos federais 

suficientes ao controle social e a suprir às necessidades dos órgãos de controle, tais como: dados 

sobre a licitação e execução contratual, divisão do mercado pelas empresas executoras e 

projetistas, efetivo cumprimento das declarações de inidoneidade, avaliação da performance das 

empresas contratadas na execução dos contratos. Por outro lado, espera-se que a nova sistemática 

de acompanhamento das obras públicas permita a consolidação e o filtro de dados, uma vez que o 

antigo modelo SEPAC contemplava um universo de empreendimentos das mais diversas 

tipologias, algumas com um número elevados de obras semelhantes, o que acabava por dificultar 

o monitoramento das obras realmente mais relevantes para o País. 
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III. CONCLUSÃO  
 

140. As análises realizadas na presente ação exploratória mapearam as ações do Governo 

Federal para enfrentamento de situações de escassez hídrica no que tange à consecução de obras 

estruturantes. As informações coletadas buscaram responder as seguintes questões de auditoria: 

QUESTÃO 01 - Os investimentos federais em obras hídricas estão estruturados em 

planejamento institucionalizado? 

141. As dificuldades inerentes ao planejamento e execução de grandes obras enfrentadas pelo 

Governo Federal possuem um agravante no caso das obras estruturantes para ampliação da oferta 

de água. A crescente pressão sobre os mananciais, as limitações da disponibilidade hídrica e os 

problemas de gestão das águas subterrâneas motivam a busca de novas fontes hídricas que, via de 

regra, ultrapassam os limites territoriais dos municípios e, muitas vezes, de estados, o que implica 

a necessidade de decisões negociadas em respeito à autonomia federativa. Mesmo no âmbito 

federal há diversos atores com atuação sobre o tema, dos quais destacamos: o Ministério das 

Cidades, Ministério da Integração Nacional (em especial da Secretaria de Infraestrutura Hídrica), 

Ministério da Saúde (Funasa e Secretaria de Vigilância em Saúde) e Ministério do Meio Ambiente 

(Agência Nacional de Águas – ANA).  

142. No que tange ao planejamento das ações Federais, os objetivos, diretrizes e metas da 

administração são consignados no Plano Plurianual - PPA, no qual os programas constituem-se 

em elemento organizativo. No PPA 2016-2019, a Diretriz Estratégica que orientou a elaboração 

Programa Temático (PT) Recursos Hídricos foi a “Promoção da segurança hídrica, com 

investimentos em infraestrutura e aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da 

água”.  

143. Dentre as diversas iniciativas de identificação de necessidades e planejamento para 

implantação das estruturas necessárias em curso, merece destaque a criação do Programa de 

Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS). No contexto do INTERÁGUAS, no ano de 

2014, o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica 

(SIH), e a Agência Nacional de Águas (ANA) estabeleceram parceria para a coordenação e 

elaboração de um Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH). O objetivo do estudo é definir as 

principais intervenções estruturantes e estratégicas de recursos hídricos para todo o País. 

144. O PNSH tem dois horizontes de trabalho. O primeiro, até 2020, é para identificação das 

demandas efetivas do setor de recursos hídricos, o que inclui um estudo integrado dos problemas 

de oferta de água e de controle de cheias em áreas vulneráveis, além da análise de estudos, planos, 

projetos e obras. No segundo, o Plano considera 2035 como prazo para o alcance das intervenções 

propostas pelo estudo, que visa a integrar as políticas públicas do setor de recursos hídricos. As 

intervenções também deverão ter sustentabilidade hídrica e operacional. 

145. Por fim, pode-se afirmar que existe uma estrutura institucionalizada de planejamento. 

Todavia, é de suma importância que o Plano Nacional de Segurança Hídrica seja concluído de 

maneira que os gestores públicos tenham em mãos um planejamento adequado das intervenções 

estruturantes capazes de garantir uma segurança hídrica das populações afetadas pela escassez 

hídrica. 

146. Além disso, é necessário o estabelecimento de um marco legal para regrar a utilização 

dos resultados dos instrumentos de planejamento existentes. Minimamente, a partir de uma relação 

de obras prioritárias, há que se pactuar um plano de ação nacional com compromissos formalmente 

constituídos entre os atores envolvidos, em especial, com a participação dos demais entes 
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federados interessados na implantação das obras relacionadas, de modo que a definição das “obras 

prioritárias” seja coerente com a capacidade fiscal da União e dos demais entes subnacionais para 

implantação e operação dos dispositivos planejados.  

QUESTÃO 02 - A performance de obras hídricas estruturantes executadas com recursos 

federais é compatível com as demandas decorrentes do cenário atual de escassez hídrica? 

147. Com o advento do PAC, a partir de 2007, ocorreu um crescimento dos investimentos em 

obras estruturantes de abastecimento de água. Para o semiárido nordestino, os investimentos 

federais focam em grandes obras de produção, em alguns casos com a integração de bacias, por 

meio de construção de barragens, canais e adutoras. O principal empreendimento nesse contexto 

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

Setentrional (PISF), com obras a cargo do Governo Federal, sob a responsabilidade do Ministério 

da Integração Nacional. 

148. A maioria das obras estruturantes na região Nordeste é executada pelo MI, por meio de 

transferências de recursos aos estados e execução direta. Até o ano de 2014, no âmbito do PAC 

Infraestrutura Hídrica, a pasta contabilizava investimentos (programados e desembolsados) de R$ 

23,7 bilhões em obras estruturantes de ampliação de oferta hídrica para a região semiárida do 

Nordeste. Os valores desembolsados, entre 2007 e 2012, alcançaram aproximadamente R$ 10 

bilhões. Se considerado o período de início do PAC (2007) até 2016, os valores desembolsados 

nos programas PPA executados pelo MI (2051 – Oferta de água, 0515 – Proágua Infraestrutura e 

1036 – Integração de bacias), alcançaram R$ 16,4 bilhões. 

149. Nas outras regiões do País, a grande maioria das obras estruturantes são executadas pelo 

Ministério das Cidades, por meio de contratos de repasses (recursos não onerosos do OGU) e 

operações de financiamento (recursos onerosos do FGTS e FAT). As ações voltadas às obras de 

abastecimento de água são a 006E e 10SC. Entre 2007 e 2016, os valores desembolsados 

(repassados às contas dos contratos de repasse) nesses dois programas alcançaram R$ 2,7 bilhões 

150. Complementarmente, os empreendimentos executados na modalidade financiamento 

(recursos do FGTS) compõem uma carteira de R$ 13,4 bilhões, valor este referente ao total de 

obras em execução e concluídas (14% do total), contabilizando as operações iniciados em 2007 

até o presente ano de 2017. 

151. Em que pese todo o orçamento alocado, há dificuldade de materialização das obras em 

função de diversos motivos, sejam decorrentes de indisponibilidade financeira, sejam de ordem 

técnica. Todos com impacto negativo para o cumprimento das metas estipuladas, em especial os 

prazos de execução dos contratos. 

152. Essa assertiva pode ser ilustrada, por exemplo, a partir da avaliação da performance da 

Carteira das Operações de Crédito – Abastecimento de água, sob a gestão do SNSA/MCidades. 

Como dito anteriormente, a referida carteira contabiliza investimentos de R$ 13,4 bilhões, no total 

de 404 empreendimentos em diversos estados.  

153. O Estado de São Paulo possui o maior número de obras, 97, com valor de investimento 

de R$ 3,6 bilhões. Paraná é o segundo estado com 67 obras. O Rio de Janeiro possui o maior valor 

de investimento por estado, R$ 4,6 bilhões. Em termos de situação das obras, os dados 

encaminhados pelos gestores mostram que 39% (R$ 5,2 bilhões) dos investimentos se encontram 

em obras com a situação “atrasada” e “paralisada”. Na situação normal de obras em execução, o 

percentual é de 39%, ou R$ 4,2 bilhões.   Outros R$ 1,9 bilhões (14%) são referentes a contratos 

cujas obras ainda não foram iniciadas.  
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154. Outro ponto importante a se observar é o prazo de vigência dos contratos. Para os estados 

do RJ e SP, que possuem os maiores percentuais de empreendimentos paralisados e atrasados, o 

prazo médio de vigência do contrato de financiamento é de 69 (sessenta e nove) meses, 

considerando a diferença entre a data de assinatura do instrumento e a data da situação informada 

pelos gestores, que foi o mês de julho/2017. 

155. Pode-se inferir dos dados acima que parte significativa dos contratos (média de 43%) se 

encontram com a performance aquém do esperado. Apesar da presente auditoria não ter adentrado 

nas causas desse resultado, sabe-se que os estados tomadores dos financiamentos têm passado por 

dificuldades financeiras e fiscais nos últimos anos, o que dificulta os repasses da contrapartida dos 

contratos. É o caso do Rio de Janeiro, que consta com o montante de R$ 2,0 bilhões em obras 

paralisadas ou atrasadas.  

156. O cenário hídrico atual no Brasil traz uma perspectiva daquilo que pode ser a maior crise 

da oferta de água para abastecimento da nossa história. As estiagens prolongadas que sempre foram 

mais associadas ao Nordeste, agora vêm ocorrendo com maior frequência em outras regiões do 

Brasil. Portanto, é sensato afirmar que é preciso melhorar a eficiência na alocação de recursos 

nesse setor.  

QUESTÃO 03 - Existe monitoramento específico das obras de infraestrutura hídrica na 

esfera federal? 

157. A absoluta maioria das obras hídricas relevantes foram incluídas no PAC. Conforme 

disposto no Decreto nº 6.025/07, o acompanhamento e a supervisão do PAC foram realizados por 

meio do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC, integrado pelo 

Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil da Presidência da República. 

Nesse arranjo institucional, foi criada no Planejamento a Secretaria do Programa de Aceleração 

do Crescimento (SEPAC) que tinha como competências subsidiar a definição das metas relativas 

aos projetos integrantes do PAC, monitorar e avaliar os resultados, produzir informações 

gerenciais e exercer as atividades de secretaria-executiva do Grupo Executiva do PAC (Gepac), 

de acordo com o Decreto 6.025, de 22 de janeiro de 2007.  

158. É forçoso reconhecer os inegáveis avanços proporcionados pelo PAC na melhoria da 

gestão dos investimentos públicos. Todavia, há necessidade de aperfeiçoamento do sistema. 

159. Mais recentemente, o MPDG publicou a Portaria nº 862, de 3 de outubro de 2017, criando 

Grupo de Trabalho com a finalidade de, com relação às obras públicas executadas com recursos 

federais: (i) elaborar proposta para definição de conceitos e conteúdo do modelo de controle das 

obras; (ii) definir conteúdo e metodologia para criação, geração e implementação de um número 

identificador único de obras; (iii) apresentar proposta de modelo normativo que possibilite a 

implementação do controle; e (iv) propor opções de possíveis soluções tecnológicas para o 

acompanhamento e monitoramento das obras, com agregação e síntese de informações, 

aproveitando informações já disponíveis nos diversos sistemas e bancos de dados existentes. 

160. Há expectativa de que seja apresentada pelo grupo de trabalho proposta que contemple a 

disponibilização informações sobre o universo de obras financiadas com recursos federais 

suficientes ao controle social e a suprir às necessidades dos órgãos de controle, tais como: dados 

sobre a licitação e execução contratual, divisão do mercado pelas empresas executoras e 

projetistas, efetivo cumprimento das declarações de inidoneidade, avaliação da performance das 

empresas contratadas na execução dos contratos. Por outro lado, espera-se que a nova sistemática 

de acompanhamento das obras públicas permita a consolidação e o filtro de dados, uma vez que o 

antigo modelo SEPAC contemplava um universo de empreendimentos das mais diversas 
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tipologias, algumas com um número elevados de obras semelhantes, o que acabava por dificultar 

o monitoramento das obras realmente mais relevantes para o País. 

Por fim, pode-se afirmar que os levantamentos realizados por esta CGU foram suficientes 

para identificar a importância da implementação de ações pelo Governo Federal para 

garantir a escorreita e eficiente aplicação dos recursos públicos, tais como: 

• Definir, a partir de tratativas com os órgãos executores das políticas públicas, uma relação 

de obras prioritárias, a qual deve ser coerente com a atual capacidade fiscal da União e 

demais entes subnacionais para implantação e operação dos dispositivos planejados. (Item 

2.4); 

• Promover estudos com vistas à edição de um marco legal para regrar a utilização do PSNH. 

Provisoriamente, deve elaborado um plano de ação com vistas a assunção de compromissos 

formalmente constituídos com atores externos ao Governo Federal, em especial, os demais 

entes federados, visando garantir a consecução de projetos de longo prazo. (Item 2.2); 

• Tomar todas as providências necessárias para, em observância à Resolução Nº 181, de 7 

de dezembro de 2016 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, concluir o 

PNSH até dezembro de 2018. 

• Elaborar estudo para verificação da viabilidade de introdução de dispositivos contratuais 

nas operações de crédito contratadas no âmbito do PAC e Avançar Cidades que incentivem 

a priorização dos compromissos assumidos pelos tomadores e a continuidade de 

investimento para a conclusão das obras financiadas, em especial em relação às obras tidas 

como prioritárias, a exemplo da variação da taxa de juros praticada em função do grau de 

aderência ao cronograma inicialmente contratado (Item 2.5).   

 


