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CBH PPA inicia mobilização social para renovação de
membros em cidades polos da Bacia
Desde do dia 02 de abril foi aberta
oﬁcialmente a mobilização social, na área de
abrangência da Bacia Piranhas-Açu, para
participação do processo eletivo de renovação do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA).
Os seis mobilizadores contratados
já atuam nas suas áreas de mobilização,
motivando representantes do Poder Público,
usuários de água e organizações da sociedade civil dos dois estados da qual a Bacia
faz parte, Paraíba e Rio Grande do Norte,
para participarem dos encontros regionais.
No momento eles atuam em seis cidades polos - divulgando sobre o que é o
Comitê de Bacia, suas ações, e suas competências -, e com isso buscar a participação
dos interessados nos encontros regionais.
Os encontros acontecem durante 10
dias, tendo início no dia 06 de maio e termino no dia 16 de maio, em seis cidades
diferentes: duas cidades no RN e quatro na
Paraíba - Caicó/RN (06/05/2013); Patos/PB
(07/05/2013); Itaporanga/PB (08/05/2013);
Cajazeiras/PB (13/05/2013); Pombal/PB
(14/05/2013); Assú/RN (16/05/2013).
O objetivo desses eventos é dar publicidade ao processo, informar à sociedade
da bacia sob aspectos básicos da Política
Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433,
8 de Janeiro de 1997), em geral, e especiﬁcamente sobre as competências do Comitê
de Bacia.
Além disso, os participantes serão
informados das condições de participação
no processo eleitoral e do número de vagas
disponíveis para cada modalidade do Poder
Público, de usuários de água e sociedade
civil. Também serão disponibilizados formulários de inscrição para os interessados.
Quem quiser acompanhar todo o
processo eleitoral pode acessar a página
do Comitê. No site encontrará toda a documentação, datas e locais de realização dos
Encontros (na tabela ao lado ) em: http://
cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/Processo_Eleitoral_2013

Mobilizador Social Antonio Cabral (Área de Abrangência Itaporanga/PB) em conversa
com Presidente do Sindicato Rural de Santana dos Garrotes/PB.

1

N.º 10

Edital de convocação para inscrições em processo eleitoral no CBH
PPA foi divulgado pelo Comitê
A partir do dia 20 de maio estarão abertas as inscrições para os interessados em participar do processo
eleitoral de renovação do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio PiancóPiranhas-Açu (CBH PPA).
O edital de convocação
(01/2013 para habilitação ao processo eleitoral) que oficializa o período
de inscrição já foi divulgado. O Presidente da Comissão com base legal
na Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
e as Resoluções nº. 5, de 10 de abril
de 2000, nº 18, de 20 de dezembro
de 2001 e nº 24, de 24 de maio de
2002, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, convoca os interessados em participar do CBH PiancóPiranhas-Açu, e a se inscreverem
conforme Edital.
Os documentos necessários
para a inscrição do candidato, discriminados na Deliberação nº 13/2013
da Diretoria Colegiada do CBH
Piancó-Piranhas-Açu, deverão ser
entregues/encaminhados dentro de
envelope lacrado no qual conste o
endereçamento, e obrigatoriamente, os dados da INSCRIÇÃO AO
PROCESSO ELEITORAL DE INSTALAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓPIRANHAS-AÇU.
O envio de inscrições via correio será permitido, exclusivamente
com aviso de recebimento – AR ou
SEDEX - postados para os endereços especificados ao lado e constando no envelope, obrigatoriamente,
os dados do candidato, endereço, e
o segmento a qual pertence
Caso a documentação esteja
incompleta ou não atenda as condições estabelecidas neste Edital e na
Deliberação nº 13/2013 da Diretoria
Colegiada do CBH Piancó-PiranhasAçu, as inscrições não serão efetivadas.
As informações reguladoras
deste processo encontram-se na Deliberação nº 13 DC do CBH PiancóPiranhas-Açu à disposição dos interessados nos locais de inscrição e
na seguinte página eletrônica: www.
cbhpiancopiranhasacu.org.br

LOCAIS PARA ENTREGA DE INSCRIÇÕES:
ESTADO DA PARAÍBA:
JOÃO PESSOA: Sede da
Agência Executiva de Gestão de
Águas da Paraíba – AESA.
End.: Av. Epitácio Pessoa,
1457 – 2º andar – Bairro dos Estados
– João Pessoa/PB.
CEP: 58.030-001.
ITAPORANGA: Escritório da
EMATER.
End.: Av. Getúlio Vargas, 96 –
Centro.
CEP: 58.780-000
PATOS: Escritório da Agência
Executiva de Gestão de Águas da
Paraíba – AESA.
End.: Rua Lima Campo, 740 –
Bairro São Sebastião.
CEP: 58.706-000.
CAJAZEIRAS: Escritório da
EMATER.
End.: Av. Júlio Marques do
Nascimento, 1472 – Bairro Cristo Rei.
CEP: 58.900-000.
TER.

ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE:
NATAL: Sede da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH
Comitê de Bacia Hidrográfica.
End.: Rua Dona Maria Câmara, 1884 - Capim Macio.
CEP: 59.082-430.
ASSU: Escritório do DNOCS
(antigo Projeto Sertanejo).
End.: Travessa Ademar de Sá
Leitão, S/N - Bairro Vertentes.
CEP: 59.650- 000.
CAICÓ: Sede do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio PiancóPiranhas-Açu – CBH PPA.
End.: Largo Dom Manoel Tavares, s/n (1ª andar da Rádio Rural) –
Bairro Paraíba.
CEP: 59.300-000.

POMBAL: Escritório da EMA-

End.: Rua Cel. José Avelino,
440 – Centro.
CEP: 58.840-000.
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Estudo hidrológico da Bacia Piranhas-Açu é apresentado na
reunião da CTPI em Patos/PB

O projeto do canal que levará água à bacia do rio Piranhas-Açu está em fase de conclusão

No dia 14 de março de 2013
aconteceu a 11ª Reunião Ordinária
da Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu. As reunião têm acontecido bimestralmente como parte
das propostas de lançamento
dos relatórios produzidos pela
Empresa IBI Engenharia e a
Agência Nacional de Águas
(ANA).
Nesta reunião, realizada no auditório da Universidade Federal de Campina
Grande(UFCG), Campus de
Patos/PB, foi feita a apresentação do estudo hidrológico
do PRH da Bacia, com ênfase
na Hidrologia, Hidrogeologia e Águas
Subterrâneas; e na Qualidade da
Água Superficial e Subterrânea, além
da situação socioeconomia da Bacia.
A primeira apresentação foi feita pelo especialista da ANA em recursos hídricos, Márcio Nóbrega. Nesta,
mostrou dados sobre os resultados
do estudo hidrológico desenvolvido
no âmbito do plano em elaboração, e
abordou a definição das Unidades de
Planejamento (UP’s), apresentando a
lista de 51 reservatórios com capacidade de regularização interanual. O
volume total armazenado nesses reservatórios é de cerca de 5.621 hm³.

Segundo o especialista, o estudo do PRH Piranhas-Açu utilizou
a estação Piancó como referência
na maior parte da bacia, “devido a
pouca açudagem à montante, o que
permitiu estimativas mais realistas
de rendimento hidrológico para as
condições do semiárido brasileiro”,
disse.

Em sequência, o consultor José
Luiz Zoby fez a apresentação dos resultados do diagnóstico da qualidade
das águas da bacia. Segundo ele, “a
questão da eutrofização e ocorrência
de cianobactérias se destacam como
críticas nos reservatórios da bacia.
Entre os parâmetros monitorados,
aparece como fundamental o fósforo.
há também resultados que merecem
aprofundamento da investigação, relativos a metais, sobretudo Cobre e
Chumbo”, esclarece.
Além disso, José Luiz apresentou resultados preliminares do diag-

nóstico de hidrogeologia, mostrando
à descrição dos domínios hidrogeológicos da bacia, em especial às regiões das bacias sedimentares Potiguar e do Rio do Peixe. Os poços
cadastrados foram caracterizados
em relação à sua situação, profundidade, nível estático e sólidos totais
dissolvidos.
Para encerrar as apresentações, o coordenador da equipe da IBI
Engenharia, Hyperides Macedo mostrou os aspectos da socioeconomia
ao longo da Bacia.
Os dados e os documentos
dessa reunião e de outras podem ser
acessados pela Internet. Além do site
do Comitê, cbhpiancopiranhasacu.
org.br, a Agência Nacional de Águas
(ANA), disponibiliza um espaço virtual para divulgação do documentos e
relatórios parciais apresentados pela
IBI Engenharia, bem como documentos conexos aos temas abordados no
Plano.
O site disponibilizado pela
ANA, que pode ser acessado pelo
endereço http://piranhasacu.ana.gov.
br/, está disponível para download todos os arquivos/produtos lançados pela Empresa IBI
Engenharia no link produtos.
Estavam presentes a
reunião representantes da
Agência Nacional de Águas
(ANA), Equipe da IBI Engenharia Consultiva, Secretaria do
Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (SEMARH/RN), Agência Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba
(AESA), Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS),
Companhia de Águas e Esgotos do
RN (CAERN), Companhia de Águas e
Esgotos da PB (CAGEPA), Universidade Federal de Campina Grande/PB
(UFCG), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do
RN – (IDEMA), Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do RN (IFRN),
ONG SOS Rio Piancó/PB, e Centro
de Apoio ao CBH PPA.
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Diretoria Colegiada do CBH-PPA se reuniu na sede da AESA
em João Pessoa/PB

19ª Reunião da Diretoria Colegiada do CBH PPA ocorreu na sede da AESA em João Pessoa/PB

A sede da Agência Executiva
de Gestão das Águas do Estado
(AESA), em João Pessoa/PB, recebeu no dia 13 de março de 2013, a
19ª Reunião da Diretoria Colegiada
do CBH Piancó-Piranhas-Açu (CBH
PPA).
Na ocasião, o Coordenador
do Centro de Apoio ao CBH PPA,
Emídio Gonçalves relatou para a
Diretoria que tinha participado de
reunião da Associação dos Criadores de Peixe de Caicó/RN, na condição de Coordenador do Centro de
Apoio ao CBH PPA, sendo na ocasião bastante criticado pelo representante do Ministério da Pesca, Sr.
Abraão, que em sua fala aconselhou os pescadores a não acreditar
no CBH PPA, apenas no Ministério
da Pesca.
Sobre o assunto o Sr. José
Procópio falou da necessidade da
realização de uma reunião, articulada pelo CBH PPA, com a participação da ANA e Órgãos Gestores dos

dois Estados, tendo como objetivo
principal discutir a delegação dessas instituições, bem como do CBH
PPA.
O principal ponto da reunião
foi a elaboração das Deliberações
nº 13, 14 e 15 do CBH PPA. A Deliberação Nº 13, dispõe sobre normas, procedimentos e critérios para
o processo de indicação e eleição
dos membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu. A Deliberação Nº 14,
define os procedimentos a serem
adotados nas Plenárias Setoriais
para a eleição dos membros, titulares e suplentes, representantes
dos segmentos de usuários, das
organizações civis e dos poderes
públicos municipais, do CBH Piancó-Piranhas-Açu e a Deliberação
Nº 15, institui a Comissão Eleitoral
do Comitê da bacia do Rio PiancóPiranhas-Açu.
Ao fim da reunião, vários
encaminhamentos solicitados: ao
IGARN, SEMARH-RN, DNOCS e

AESA, solicitando dessas Instituições a indicação do seu representante para compor a Comissão
Eleitoral do CBH PPA; A Agência
Nacional de Águas – ANA, solicitando desta a liberação do Senhor
José Carlos de Queiroz para participar dos Encontros Regionais
realizados pelo Comitê durante o
Processo Eleitoral; Solicitar da ANA
a realização de reunião com a participação do Comitê e Órgãos Gestores dos dois Estados para discutirem o uso da água dos açudes e
barragens publicas, bem como as
relações do sistema junto aos órgãos. Para essa reunião deverá
também ser convidados os Bancos
oficiais os quais fornecem linha de
crédito no combate a estiagem.
A próxima reunião da Diretoria Colegiada acontece no dia 02
de maio, na sede da Companhia de
Águas e Esgotos do RN (CAERN).
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12ª Reunião Ordinária da CTPI em Caicó discutiu os produtos
do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
No dia 02 de abril de 2013
aconteceu na sede do Centro de
Apoio ao CBH PPA, a 12ª Reunião
Ordinária da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional (CTPI)
do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Piancó-Piranhas-Açu.
A reunião se destinou a aprovação das Atas da 10ª e 11ª Reunião da CTPI, além da discussão do
acompanhamento do RP-01 e RP02 do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Piranhas-Açu, e de elaboração de um parecer.
O destaque da reunião foi
os questionamentos levantados a
respeito do Relatório Parcial (RP02) - Estudo Hidrológico da Bacia
e Disponibilidade Hídrica (Qualidade e Quantidade) - apresentado
pela equipe da Agência Nacional de
Águas - ANA durante a 11ª Reunião
da CTPI. O representante da SEMARH/RN e membro da CTPI, Nelson Césio, fez algumas indagações
sobre os pontos que falam das
disponibilidades Hídricas Superficiais, do Estudo de Pluviometria, da

Qualidade das Águas Superficiais,
e a Disponibilidade Hídrica Subterrâneas.
Alguns pontos, em relação ao
RP-02, serão motivo de recomendação a ANA, para posterior correção,
dentre elas: revisão da numeração
de todos os mapas, figuras e tabelas constantes no RP-02, a inserção
de mapa geológico, a melhoria da
qualidade dos mapas e tabelas.
Refazer determinados mapas em
tamanho A3 e principalmente, melhorar a qualidade de alguns textos
contidos no RP-02, pois em certos
casos acaba por confundir o leitor.
Em relação ao Relatório Parcial (RP-01) ficou aprovado pela
Plenária da CTPI que o representante da SEMARH/RN Nelson Césio
iria revisar todo o material apresentado por ele, sobre PRH da Bacia,
durante a 7ª Reunião Ordinária do
CBH PPA na cidade de Assú/RN e
que após feita toda revisão seria
também emitido Parecer e encaminhado aos membros da CTPI e técnicos convidados de outros Órgãos

Gestores de Recursos Hídricos os
quais participavam da reunião para
aprovação.
Para finalizar a reunião,
a CTPI optou por emitir Parecer
001/2013 referente ao RP-01, e
Parecer 002/2013 este referente ao
RP-02, parte integrante desta Ata,
devendo esses serem encaminhados em caráter de urgência a Diretoria Colegiada do CBH PPA para
apreciação.
Estavam presentes a reunião
representantes da Secretaria do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH/RN), Companhia
de Águas e Esgotos do RN (CAERN), Companhia de Águas e Esgotos da PB (CAGEPA), Universidade Federal de Campina Grande/
PB (UFCG), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN – (IDEMA), Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia do
RN (IFRN), ONG Carnaúba Viva/
RN, e Centro de Apoio ao CBH PPA
e Empresa Del Monte.

8ª Reunião Ordinária do CBH PPA será em Cajazeiras-PB nos
dias 23 e 24 de maio
A cidade de Cajazeiras na
Paraíba será sede, nos dias 23 e
24 de maio, da 8ª reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH
PPA). Na oportunidade, está prevista, caso seja permitida, uma visita
a obra do Projeto de Integração do
são Francisco, na cidade de São
José de Piranhas/PB.
A 8ª reunião tem como pauta a deliberação de alguns tópicos
importantes, como a apresentação
e socialização das informações do
estágio de elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia, as informações sobre o processo eleitoral 2013 do CBH PPA e a apresentação do relatório de atividades do

Comitê no ano de 2012.
O evento ocorrerá das 14h às
18h, 23 de maio (quinta- feira), e
das 08h às 13h, 24 de maio (sextafeira), em local a definir. Estarão
presentes Diretoria Colegiada e
membros do CBH PPA.
Quaisquer esclarecimentos,
entrar em contato com o Centro de
Apoio ao CBH PPA, pelo telefones:
(84) 3417-2948 e 8896-1840 ou
pelo endereço eletrônico do secretário, secretario-cbh-ppa@adese.
com.br

Ordinária
3. Informes Gerais
4. Apresentação e socialização das
informações do estágio de elaboração do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia
5. Apresentação das informações
do Processo Eleitoral
6. Apresentação de Palestras
7. Apresentação do Relatório de
Atividades do CBH PPA ano 2012.
8. Outros assuntos

VEJA A PAUTA DA REUNIÃO
1. Abertura
2. Aprovação da ATA da 7ª Reunião
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Capacidade hídrica nos reservatórios do RN que compõem a Bacia Piranhas-Açu está abaixo de 50% de volume total
Dos 28 reservatórios hídricos do
Rio Grande do Norte que compõem
a Bacia Piranhas-Açu apenas dois
deles estão com suas capacidades
acima de 50%, dados referentes a
Janeiro e Abril deste ano, segundo documento de monitoramento
dos açudes publicados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do RN (SEMARH).
Se formos analisar todos os açudes, a média entre eles varia de
12% a 45%, confirmando que a
maioria está abaixo de 40% de sua
capacidade total. Além disso, há
açudes com níveis abaixo de 10%
de seu volume total, como é o caso
de Beldroega (Paraú/RN) que possui 6,51% de seu volume total e
Dourado (Currais-Novos/RN) que
está em seu volume total em 9,15%.
Os dados podem ser visualizados no site de monitoramento da
SEMARH/RN que pode ser acessado pelo seguinte endereço:
h t t p : / / w w w. s e m a r h . r n . g o v. b r /

Comissão da ANA visita sede da ADESE para acompanhar
execução do termo de parceria
No dia 26 de abril a Agência
de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó - ADESE recebeu a visita da
Comissão de Acompanhamento dos
Contratos de Gestão e Termos de
Parceria (CACG e TP) da Agência
Nacional de Águas (ANA).
A comissão formada pelos especialistas de recursos hídricos que
acompanham a execução do Termo
de Parceria 001/ANA/2011, firmado
com a OSCIP, passaram o dia em
reunião com a equipe da ADESE e
um grupo do CBH PPA.
Nessas reuniões procuram-se
atuar preventivamente na detecção

Comissão da ANA a cada três meses visita a ADESE para avaliar Termo de Parceria

de problemas administrativos e/ou
operacionais que possam comprometer o alcance das metas estipuladas no Termo de Parceria, cujo

objetivo é atender às necessidades
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Rios Piancó-Piranhas-Açú.
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AESA constata aumento no volume dos mananciais
do Vale do Piancó
De janeiro à abril de
2013, o Vale do Piancó foi beneﬁciado com um índice pluviométrico que permitiu melhorar o volume de água nos
mananciais da região.
Com as chuvas caindo, próximo ou na cabeceira
(nascente) do Rio Piancó, foi
possível identiﬁcar que muitos
dos açudes da região estão
com recarga bastante signiﬁcativa, porém ainda é preciso muita cautela no consumo
da água. Segundo dados da
Agência Executiva de Gestão das
Águas (AESA), dentre os municípios
com maior índice pluviométrico do
Vale do Piancó estão Santa Inês/
PB, com índice acumulado em 302.8,
Conceição com 331.5/PB, Diamante/
PB com 325.6 e Nova Olinda/PB com

Rio Piancó eleva seu volume de água

263.3.

O diretor de Gestão e Apoio
Estratégico da Agência Executiva
de Gestão das Águas (AESA), Chico Lopes, aﬁrma que “para a alegria

de todos da região, o Rio Piancó vem
oferecendo muita água ao Açude de
Coremas Mãe D’água, fazendo com
que o mesmo volte a oferecer a sua
garantia para os diversos usos existente. Estamos todos nós na espera
de mais chuvas nesta região, para
quem sabe garantir a recarga completa deste importante manancial aqui no
sertão”.
A região do Vale do Piancó, em
termos de chuvas, ainda está neste
momento bem melhor do que outras
áreas do Estado. A esperança dos
sertanejos, e dos órgãos de controle, é que caia mais chuvas para que a
recarga dos açudes seja total, possibilitando a diminuição dos efeitos da seca.
Fonte: www.portalpedrabonita.com.br

ONG SOS rio Piancó organizou Expedição Cultural Ecológica
Ambiental em Itaporanga em homenagem ao Dia da Caatinga
A ONG SOS Rio Piancó, localizada na cidade de Piancó/PB, organizou, no dia Naciona da Caatinga,
28 de abril, a Expedição Cultural Ecológica Ambiental VI.
A Expedição que teve propósitos conservacionistas, fez uma
visita a comunidade rural Cardozo,
município de Itaporanga/PB.
O local do evento possui diversas atrações, como a Cruz de
Pedra, museu da família Soares Madruga, oratório em tronco de arvores, charrete do ano de 1960, jardim
preservado (mantido pelo Dr. Paulo
Soares) e engenho movido a tração
animal (boi).
A expedição cultural ecológica contou com o apoio da Prefeitura
Municipal de Piancó/PB e também de
entidades parceiras, como o Grupo
Escoteiro Padre Otaviano 13º PB e o
Rotaract e Interact Clube de Piancó/
PB.

Expedição comemora o Dia Nacional da Caatinga, 28 de abril.

A ONG SOS Rio Piancó tem
como sede a cidade de Piancó/PB,
localizado na microrregião de Piancó, distante 387km a oeste da capital
João Pessoa/PB.
O nome Piancó foi dado ao
rio que banha todo o Vale do Piancó,
constituído de vinte cidades. A ONG,

tem como Presidente José Rodrigues
Filho, membro titular do Comitê da
Bacia Hidrográﬁca do Rio PiancóPiranhas-Açu.
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Rio Piranhas em Jucurutu/RN volta a aumentar seu nível com
águas advinda das chuvas e vazão do rio Piancó
Com a chuvas ocorridas no
dia 20 de abril, e também com a
cheias dos rios vindas do Vale do
Piancó na Paraíba, chega ao Rio
Piranhas no município de Jucurutu
um bom volume do água. No final
de semana entre o dia 19 e 21, choveu 108.2 milímetros. Duas boas
chuvas aconteceram na sexta-feira
(19) e no sábado (20).
Na Serra de João do Vale,
próxima a cidade de Jucurutu, o
pluviômetro marcou 130 milímetros.
A chuva ocorrida fez registros diferentes em várias localidades na
Zona Urbana e Rural do Município.
Com isso, os municípios que colaboram para o leito do Rio Piranhas
trouxeram volume considerável
para Jucurutu/RN.

Fotos: Danilo Evaristo - Rio Piranhas-Açu com bom volume de água, 21 de abril.
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Sistema de esgotos da cidade de Jardim de Piranhas/RN
está em fase de conclusão
Até o final de 2013, a cidade de Jardim de Piranhas, cidade
onde o rio Piranhas-Açu adentra o
estado do Rio Grande do Norte, na
região do Seridó, vai ser beneficiada com o Sistema de Esgotamento
Sanitário da área central (Bacia 02),
que está sendo implantado pela
Companhia de Águas e Esgotos
do Rio Grande do Norte(CAERN).
A obra vai beneficiar, de início, 5 mil e 500 pessoas, ao final
atenderá mais 2 mil pessoas e custará R$ 3,2 milhões. Recursos estes
oriundos do Governo Federal, através do Pró-Saneamento, com contrapartida do Governo do Estado do
RN. No momento, estão sendo implantados 1.218 ramais do tipo con-

dominial, método em que a coleta é
feita através de quadras, com uma
única ligação para a rede coletora.
Pelo sistema condominial, o cliente paga uma tarifa diferenciada, o equivalente a 35 por
cento do total da conta de água
do mês, enquanto a sistema convencional estabelece 70 por cento do valor do consumo de água.
Em Jardim de Piranhas,
a rede coletora de esgotos terá 6
quilômetros de extensão, contando ainda com 1,5 quilômetro de
emissário de recalque, estação de
tratamento, através de lagoas facultativas, com capacidade para
tratar 720 litros de esgotos por
minuto, contando ainda com pós-

tratamento físico do efluente final.
O sistema vai utilizar
uma estação elevatória de esgotos sanitários, com capacidade para transportar 1.500 litros de esgotos a cada minuto.
Assessoria Caern
Fonte: http://www.rn.gov.br/

CAERN orienta clientes especiais à economia e
preservação dos recursos hídricos

Promovido pela Companhia
de Águas e Esgotos do Rio Grande
do Norte (Caern), através do projeto
Gestão Água,trabalhadores dos setores industrial, comercial, hoteleiro,
hospitalar, condomínios e construção civil, considerados clientes es-

peciais, são alvos de palestras educativas sobre uso racional da água.
A ação acontece no próprio local de trabalho, onde são
repassadas informações sobre
como preservar os recursos hídricos e reduzir o valor da conta mensal de consumo de água.
Com a seca e o esvaziamento dos mananciais, a CAERN
está alertando os grandes consumidores sobre as consequências do desperdício de água e a
necessidade de adotar hábitos
de economia do produto a fim de
evitar colapso no abastecimento.
Além desta ação, a empresa possui o programa “Caern
nas Escolas”, com foco no público
estudantil em todos os níveis de
escolaridade, recebendo nas instalações da companhia, alunos acompanhados por professores, onde os
alunos observam uma miniestação
de tratamento de água para saber
o que é e como é feito para tornar
uma água potável. Também são
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exibidos filmes e, algumas vezes,
teatro de bonecos, que transmite de forma bem-humorada, mensagens de cuidado na utilização
da água e instalações sanitárias.
Atualmente a CAERN tem
realizado trabalhos de educação
ambiental com agentes de saúde nos municípios de Santana do
Seridó/RN e Equador/RN, cidades interioranas. A Caern enviou
as estas cidades duas educadoras, com o objetivo de trabalhar
o tema água e coleta de esgotos.
A primeira parada foi em
Santana do Seridó, e depois em
Equador.Com esse trabalho, a companhia pretende amenizar os problemas provocados escassez de água
nas fontes de abastecimento em função da seca em todo Estado do RN.
Assessoria Caern
Fonte: http://www.rn.gov.br/
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