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São Bento/PB recebeu a 1ª Reunião Extraordinária
do CBH PPA no dia 04 de outubro
A 1ª reunião extraordinária do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA),
que aconteceu na cidade de São
Bento/PB, no dia 04 de outubro, foi
marcada por diversas discussões a
respeito do uso e da qualidade da
água do Rio Piranhas-Açu.
Durante os dias, 24 a 27 de
setembro, a Agência Nacional de
Águas e o CBH PPA realizaram reuniões com irrigantes que captam
água no rio Piranhas-Açu em cidades da Paraíba e do Rio Grande do
Norte para discutir a situação crítica do açude Coremas-Mãe d’Água
e do rio Piranhas.
As reuniões foram apresentadas por especialistas de recursos
hídricos da ANA, que mostraram os
riscos e danos potenciais aos irrigantes e ao abastecimento da população sobre os dados referentes
a quantidade existente na bacia e
captação nela. Além disso, as reuniões pretendiam discutir as ações
pactuadas em Brasília, com os órgãos estaduais gestores de recursos hídricos, sobre a adoção de
boas praticas de irrigação, além de
estabelecimento de regras para a
redução do uso.
Durante toda a reunião extraordinária foi este o principal ponto
de pauta, em Plenária foram ouvidos vários membros que esclareceram e discutiram sobre estas ações
discutidas e pactuadas pela ANA,
em conjunto com órgãos gestores.
Ao final da reunião foi definida uma proposta, deliberação n°
016/2013 de 04 de outubro de 2013,
que será encaminhada a Agência
Nacional de Água pelo Comitê da
Bacia Hidrográfica do rio PiancóPiranhas-Açu. Assim definida que
seja dividida o período de irrigação
em dois grupos (ver tabela abaixo)
nas cidades abastecidas pelo açude Coremas, no horário da tarifa
verde.

Plenária de Reunião do CBH do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA).

Membros participal de Reunião extraordinária do (CBH PPA).

Reunião extraordinária do CBH do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA).
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ANA deﬁne regras para usos da água em sete
municípios da PB e do RN
A Agência Nacional de Águas
(ANA) definiu um calendário com
restrições para a retirada de água
do rio Piranhas-Açu e dos açudes
Curema e Mãe d’Água, que atualmente estão com 34,4% e 33,2% da
capacidade de armazenamento de
água, respectivamente, por causa
da forte seca que o Semiárido enfrenta este ano.
A partir de sete de outubro
(VER tabela abaixo), os municípios de Coremas, Pombal, Cajazeirinhas e Paulista, na Paraíba,
só podem retirar água para praticar
qualquer atividade produtiva, como
irrigação e piscicultura, às segunda, quartas e sextas-feiras, no horário da Tarifa Verde.

Já os municípios de São
Bento, na Paraíba, e Jardim Piranhas e Jucurutu, no Rio Grande do
Norte, só podem retirar água do rio
Piranhas-Açu às terças e quintasfeiras e aos sábados, também no
horário da Tarifa Verde.
A ANA vem monitorando a situação do rio e dos
açudes e poderá alterar as
regras, se necessário.

mais água do que o necessário. Por
isso, deve ser substituída. A Agência também pede que os irrigantes
observem os horários mais adequados e não irriguem entre 11 horas
da manhã e cinco da tarde, pois,
neste período, muita água é perdida por evaporação.
A ANA alerta ainda para que
nenhum novo tipo de cultura seja
iniciada no período da seca, sob
pena de não haver água suficiente.

A Agência Nacional de Águas
alerta os irrigantes da região sobre
a necessidade de economizar água
e luz, irrigando a plantação com os
métodos mais eficientes. A irrigação
por inundação, por exemplo, gasta

TABELA
Coremas, Pombal, Cajazeirinhas e
Paulista (Paraíba)
Retirar água para praticar qualquer atividade
produtiva, como irrigação e piscicultura, às segunda, quartas e sextas-feiras, no
horário da Tarifa Verde.

São Bento, (Paraíba)/Jardim Piranhas
e Jucurutu (Rio Grande do Norte)
Retirar água do rio Piranhas-Açu às terças e
quintas-feiras e aos sábados, no horário da
Tarifa Verde.
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15ª Reunião da CTPI do CBH PPA, em Assú/RN, apresentará
prognóstico do plano hidrológico da Bacia Piranhas-Açu
A Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) do
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Piancó-Piranhas-Açu se reúne
novamente no dia 23 de outubro de
2013. A 15ª reunião da CTPI tende
a discutir o ‘Prognóstico’ do plano
hidrológico da Bacia Piranhas-Açu.
Com início às 09h, no auditório do SEBRAE Assú/RN, a reunião
além das informações referentes
ao PRH da Bacia pretende discutir
também um Plano de ações com
propostas preliminares, em referência a PRH.
Essas reuniões fazem parte
do cronograma decidido pela Câmara e pela Agência Nacional de
Águas, que bimestralmente discuti
as atualizações e lançamentos dos
relatórios produzidos pela Empresa
IBI Engenharia, empresa respon-

sável pela elaboração do Plano de
Bacia, e sobre as atualização das
informações acerca do processo de
elaboração do diagnóstico do PRH
da bacia.
O SEBRAE Assú está localizado na Rua Bernardo Vieira, n°
104, Centro, na cidade de Assú/
RN. Que quiser conferir o Ofício
Circular Nº 022/2013 – CTPI da
convocação, clique aqui.
O encontro contará com a
participação dos representantes da
Agência Nacional de Águas – ANA,
da Secretaria do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos (SEMARH/RN), da Agência Executiva de
Gestão das Águas do Estado da
Paraíba (AESA), do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e representantes da empresa IBI Engenharia.

VEJA A PAUTA DA REUNIÃO
15ª REUNIÃO CTPI
Data: 23 de Outubro de 2013
Local: Assú/RN
1. Abertura 09h;
2. Prognóstico – metodologia,
premissas dos cenários e projeções
de demandas de água;
3. Plano de Ações – Propostas preliminares;
4. Encerramento.
Obs.: O material será disponibilizado na internet dia 14 de outubro.
Acesse o site do CBH PPA
(www.cbhpiancopiranhasacu.org.
br) para imprimir o material da 15ª
Reunião da CTPI.

Comissão Eleitoral do Comitê Piancó-Piranhas-Açu publica edital
de convocação dos membros eleitos para Posse e Assembleia
Foi publicado no dia 20 de
outubro, o edital de convocação
- 07/2013, que prorroga as datas
referentes à Posse e Assembleia
dos membros eleitos para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio
Piancó-Piranhas-Açu, para o mandato - 2013/2017.
O edital, assinado pelo Presidente da Comissão Eleitoral do
CBH-PPA, atendendo solicitação
da Diretoria Colegiado, através
Ofício N° 077/2013 – DC datado
de 15 de outubro de 2013, comu-

nica a todos os membros eleitos
do
CBH-PIANCÓ-PIRANHASAÇU, para o mandato 2013-2017,
que a data relativa à Posse e Assembleia, foram prorrogados.
A Posse e a Assembleia
acontecem em dias distintos, 19 e
20 de novembro, respectivamente, na cidade de Caicó. O local
ainda não está definido, sendo
publicado posteriormente. O edital
e todas as informações a respeito
do Processo Eleitoral 2013, se encontra no site do Comitê cbhpiancopiranhasacu.org.br/.
Lembramos ainda que este

Edital contempla a Nona Convocação Ordinária deste comitê.
Quaisquer esclarecimentos adicionais, entrar em contato com
o Centro de Apoio ao CBH PPA,
através do seu coordenador, Emídio Gonçalves de Medeiros, pelos
telefones: (84) 3417-2948 e 88961840 ou pelo endereço eletrônico
coordenador-cbh-ppa@adese.
com.br, ou através do telefone
(84) 8896-1839.
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Temas Relevantes das audiências públicas do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Piranhas-Açu
Temas Relevantes das audiências públicas do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Piranhas-Açu
Dos dias 27 a 30 de agosto, a Agência Nacional de Águas
(ANA), IBI Engenharia e o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA)
discutiram e anotaram sugestões
dos participantes das audiências
públicas que discutiram o Plano
de Recursos Hídricos da Bacia do
rio Piranhas-Açu, em quatro cidades, na PB e no RN.
As apresentações e anotações das sugestões foram feitas
pelos especialistas em Recursos
Hídricos da Agência Nacional de
Águas (ANA), José Luiz e Edgar
Machado. A ANA remeteu ao Centro de Apoio ao CBH PPA, o resumo de sugestões apresentados
alguns do participantes dessas
audiências sobre os temas relevantes (tópicos listados ao lado).
Estas sugestões serão, consequentemente, repassadas pela
ANA para a empresa IBI Engenharia, executora do Plano. no últimos
meses. Nisso, algumas sugestões
possam vir a modificar, atualizar
ou melhorar os dados coletados.
As audiências também apresentaram informações sobre o último
documento lançado (RP - 03).
Os arquivos lançados pela
Empresa IBI Engenharia do PRH
da Bacia Piranhas-Açu podem
ser acessados ou feitos download pela Internet no site disponibilizado pela Agência Nacional de
Águas, no endereço http://piranhasacu.ana.gov.br/.

TÓPICOS
• Qualidade da água fornecida por carros-pipa.
• Enfrentamento da questão do assoreamento dos reservatórios e da necessidade de realização de batimetria.
• Desperdício de água com a irrigação de capineiras no trecho perenizado.
• Estabelecimento de níveis de alerta dos reservatórios e usos associados
(p. ex., níveis de 50% e 20% da capacidade)
• Educação ambiental como tema estratégico
• Participação social como tema estratégico
• Necessidade de medidas de recuperação de matas ciliares e da área de
desertificação do Seridó
• Município de Ipoeira está sem água e sua condição não aparece no mapa
• Município de São Bento está iniciando obras de esgotamento do PISF
• Distribuição da água de Oiticica (como será feita).

Audiências públicas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Piranhas-Açu
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ANA disponibiliza endereço eletrônico com fotos do sobrevoo na
Bacia Piranhas-Açu
A Agência Nacional de Águas
de Águas (ANA) disponibilizou na
rede mundial de computadores, o
acesso ao drive onde está hospedado as fotos do sobrevoo feito nA
Bacia do rio Piranhas-Açu, no dia
19 de dezembro de 2012.
As fotos do sobrevoo vão
servir como ferramenta auxiliar na
elaboração do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Piranhas-Açu.
O sobrevoo, previsto na etapa de
diagnóstico do Plano, teve início
na cidade de Recife/PE. De lá seguiu 300km a Leste, onde foi feito
toda a rota subindo a extensão da
Bacia Hidrográfica. A meta atingida foi 680km em toda a sua extensão.
As fotos mostram várias
paisagens do núcleo de desertifi-

cação, que fica localizada no Seridó (PB e RN), até o litoral. Nas
fotografias foram observadas, em
torno da Bacia, a expansão urbana, as irrigações, pontos de desmatamento e demandas em carcinicultura. Além disso, as fotos
buscaram registrar as demandas
hídricas e os múltiplos usos, como
abastecimento humano; indústrias, pecuária, agricultura, turismo
e lazer, aquicultura, mineração.
Com esses dados, será gerado uma base cartográfica, e
transformada em DVD-ROM com
todos os dados básicos e temáticos da Bacia do Rio Piranhas-Açu,
abrangendo os Estados do RN e
da PB, devidamente organizados
e estruturados em ambiente SIG
Plano.

No sobrevoo várias pessoas participaram, a Coordenadora
de Gestão dos Recursos Hídricos
da Secretaria de Estado e Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do
RN (SEMARH), Joana D’arc Freire de Medeiros, esteve presente ao sobrevoo, representando a
Câmara Técnica de Planejamento
Institucional (CTPI) do Comitê da
Bacia Hidrográfica do rio PiancóPiranhas-Açu.
LINK de acesso as fotos
https://drive.google.com/fold
erview?id=0B0kcDgSOExoqamww
Y1VWLXp1cGs&usp=sharing

Fotografias de Fred Costa registram diversas paisagens da Bacia Piranhas-Açu, do sul ao norte.
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DNOCS repassa R$ 16 milhões para prefeituras do RN
no ‘Água para Todos’
O DNOCS repassará através de convênios R$ 16,4 milhões
para 36 prefeituras do Rio Grande do Norte, recursos destinados
à implantação de 126 sistemas
simplificados de abastecimento
de água. A iniciativa faz parte do
Programa Água para Todos, do
governo federal, via Ministério da
Integração Nacional.
Para orientação relacionada à operacionalização dos convênios com as
prefeituras, o DNOCS realiza oficina com os prefeitos e
assessores no dia 17 de outubro,
na sede da Coordenadoria Estadual do DNOCS, em Natal/RN.
O evento teve a participação do diretor-geral do DNOCS,
Emerson Fernandes Daniel Júnior, do diretor de Infraestrutura
Hídrica, Glauco Mendes, técnicos do Departamento envolvidos
no Programa e da Federação

dos Municípios do Rio Grande do
Norte(Femurn), parceira na mobilização dos prefeitos.
Numa articulação direta
das Federações de Municípios
do Nordeste e do norte de Minas
Gerais, 300 municípios foram
selecionados para receber investimentos para implantação de
sistemas simplificados de abastecimento de água. No Rio Grande do Norte, conforme critérios
da Federação dos Municípios do
Rio Grande do Norte, foram selecionados 36 municípios.
Os critérios apresentados
pela Femurn foram aprovados
pelo Comitê Estadual
Gestor do Programa Água
para Todos e referendados pelo
Governo do Estado, por meio da
Secretaria Estadual de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente.
São estes os municípios
beneficiados: Acari, Afonso Be-

zerra, Alto do Rodrigues, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio dos
Ventos, Caraubas, Carnauba dos
Dantas, Carnaubais, Cruzeta,
Currais Novos, Fernando Pedrosa, Galinhos, Guamare, Ipanguaçu, Japi, Jardim de Angicos,
Jardim do Seridó, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, Macau, Ouro Branco, Pedra Preta, Pedro Avelino,
Pendências, Pilões, Santa Cruz,
São Bento do Norte, São Bento
do Trairi, São José do Campestre, São Tome, São Vicente, Senador Eloy de Souza, Sitio Novo
e Tangará. (Com informações da
Femurn)

Mutirão realizado no Rio Piranhas, Jardim de Piranhas/RN, tira
quase 400Kg de lixo na margens do rio
rados quase 400 kg de lixo, entre
plásticos e metais, em um percurso
de 300 metros no leito do rio.
O Rio Piranhas vem enfrentando uma das maiores secas de
sua história, e preocupa a população pelo fato de ser dele todo o
abastecimento da cidade e da indústria local. A população de jardim
tem sido conscientizada a racionar
água, e evitando o desperdício.
Mutirão em Jardim de Piranhas coletou objetos e lixo no rio Piranhas.

No dia 29 de setembro foi
realizado um mutirão às margens
do Rio Piranhas, município de Jardim de Piranhas/RN, para retirada
de lixo e objetos jogados no leito do
rio.

O evento reuniu grupos organizados da cidade: grupo de capoeira, alunos da Escola Walfredo
Gurgel e grupo de Taekwondo da
cidade. Segundo o coordenador do
mutirão, Diassis Silva, foram reti-

Fonte: tvserido.com
Publicado no dia 30 de setembro.
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CBH PPA na divulgação do ‘Tarifa Verde’; programa com foco
na utilização racional da água para ﬁns de irrigação
A Emater do Estado da Paraíba vem organizando reuniões
em diversas cidades do estado.
O Intuito é divulgar o ‘Programa
Tarifa Verde’, instituído pelo Governo da Paraíba, que tem como
foco: a utilização racional da
água para fins de irrigação, através da eficientização do uso de
métodos de irrigação localizada.
Nessas reuniões o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio
Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA)
está sendo representado pelo
membro José Marinho de Lima,
representante da Emater/PB no
Comitê. As reuniões foram realizadas nas sedes regionais da
Emater/PB: Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras, Catolé do Rocha
e Itaporanga, ambos localizados
na Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó Piranhas Açu.

Reunião para divulgação do ‘Programa Tarifa Verde’, em cidades da PB.

Segundo o representante
do CBH PPA na Emater/PB “a
implantação do programa gerará benefício ao produtor familiar,
pois em longo curto prazo proporciona redução dos custos da
energia em 73%, além de garantir o aumento de renda dos beneficiários, visto tratar-se de uma
produção irrigada”, explicou José
Marinho.

O técnico também esclareceu como obter este benefício,
“para ter direito ao benefício, o
produtor deverá procurar os escritórios da Emater, portando a
Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP), documentos pessoais e
atestado de residência, além, é
claro, do requerimento de outorga para uso da água, fornecido
pela AESA”, finalizou.

CBH PPA participa de XV Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográﬁcas
Na segunda semana de outubro, foi realizado na cidade de Porto
Alegre(RS), o XV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu foi
representando pela 2ª secretária do
Comitê, Maria de Lourdes Barbosa
de Sousa.
A 2ª secretária foi indicada
como representante titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu para participar do evento, e também da Assembleia Geral Anual do Fórum
Nacional de Comitês de Bacia Hidrográficas do Brasil, a ocorrer no
dia 17. Os dois eventos acontecem
simultaneamente em Porto Alegre/
RS, de 14 a 18 de outubro de 2013,
O XV Encob teve a sua aber-

tura no dia 18 de outubro, pelo
diretor presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente
Andreu. Mais de mil pessoas se
inscreveram para essa edição do
encontro. A 2ª secretária do Comitê, Maria de Lourdes, participou de
mesas redondas e de um dos cinco
dos sete cursos de capacitação que
são oferecidos no Encob.
Nesse eventos é de apoio e
atribuição legal da ANA, conferida
pela Lei 9.433/97, conhecida como
Lei das Águas, oferecer apoio e
capacitar o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), formado pela ANA,
órgãos gestores estaduais, Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas.

O Encob reúne anualmente,
em diferentes estados, representantes de comitês de bacias de
todo o País, que soma atualmente
204 comitês, sendo dez de rios de
domínio da União (rios que fazem
fronteiras com estados ou países).
Este ano um público de 919
pessoas, dos 1327 inscritos de 21
estados da federação e Distrito Federal, compareceram. O RN, AC,
RO, RR e AP não participaram.
Na Assembleia Geral do Fórum de Comitês das Bacias Hidrográficas, o Estado de Alagoas foi
eleito por aclamação como o estado que vai sediar o XVI ENCOB.
O novo Coordenador do Fórum é
Afonso Henrique Albuquerque Júnior do CBH MAcaé-RJ e o Coordenador Adjunto é Luiz Carlos Sousa
Silva do CBH Piauí - SE.
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Equipe do Centro de Apoio ao CBH PPA participa do II Encontro de Comitês de Bacias Hidrográﬁcas da Paraíba
A equipe do Centro de Apoio
ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
rio Piancó-Piranhas-Açu participou,
no dia 19 de setembro, do II Encontro Estadual de Comitês de Bacias
Hidrográficas da Paraíba, realizado
no Centro de Extensão na Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG).
O evento organizado pelo
Governo do Estado discutiu a Gestão participativa dos recursos hídricos, a qualidade da água e políticas

de convivência com a seca. Temas
da pauta do II Encontro que foi aberto ao público.
A equipe técnica do Centro
de Apoio que participou do evento é
composta pelo Coordenador do Centro de Apoio ao CBH PPA, Emídio
Gonçalves, o secretário do Centro,
Marcone Medeiros.
Os comitês são espaços
de discussões e decisões no âmbito da bacia hidrográfica dos rios. O
órgão colegiado emite pareceres e
estabelece normas, promovendo o

gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos
hídricos. Na Paraíba existem três:
Comitê das Bacias Hidrográficas do
Rio Paraíba (CBH-PB), das Bacias
Hidrográficas do Litoral Norte (CBHLN) e das Bacias Hidrográficas do
Litoral Sul. Há ainda o Comitê Interestadual da Bacia Hidrográfica
Piancó-Piranhas-Açu.

Governo do RN adere ao Pacto das Águas
O RN, assim como o Estado
da Paraíba, entra para a lista de estados que aderiram ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas, lançado
em março deste ano. Ao lado de
Maranhão e Santa Catarina, juntase a outros 12 estados que já fazem
parte do programa: Paraíba, Acre,
Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraná, Piauí, Mato Grosso, Rondônia
e Sergipe.
O Programa disponibilizará
R$ 100 milhões nos próximos cinco
anos para os estados que aderirem
a iniciativa da Agência Nacional de
Águas (ANA), para estimular a gestão de recursos hídricos na esfera
estadual e a cooperação federativa.
A ANA tem publicado que o
programa se destina a apoiar os
Estados na melhoria da gestão
dos recursos hídricos, ou seja, na
capacidade de monitoramento e
de emissão das outorgas, melhorar toda a parte de conhecimento
a respeito dos recursos hídricos do
Estado e fazer o manejo preventivo
apropriado desses recursos.

Rio Piranhas/Jardim de Piranhas-RN.

O Programa do Governo Federal oferece incentivos financeiros,
mediante o cumprimento de metas
que os Estados devem assumir com
projetos para economizar água ou
preservar os sistemas hídricos. Assim, estes incentivos são liberados
após o cumprimento de metas fixadas pelos estados e aprovadas por
seus respectivos conselhos estaduais de recursos hídricos.
Sobre o Pacto das Águas
O Pacto das Águas foi lançado pela ANA no dia 21 de março

INFORMATIVO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
CENTRO DE APOIO:

DIRETORIA
Presidente: Porfírio Catão Cartaxo Loureiro
Vice-Presidente: José Procópio de Lucena

Rua Otávio Lamartine, 891 - Centro Caicó RN
Fone: 84 3417-2948 / 8896-1840 / 8896-1839

1ª Secretária: Maria Geny Formiga de Farias
2ª Secretária: Maria de Lourdes Barbosa de Souza

de 2013, por meio da Resolução nº
379, para celebrar o Dia Mundial da
Água e o Ano Internacional de Cooperação pela Água, instituídos pela
Organização das Nações Unidas
(ONU). A adesão ao programa pelos estados é voluntária e serão disponibilizados R$ 100 milhões, nos
próximos cinco anos, do orçamento
da ANA, aqueles que aderirem ao
Progestão.
A ideia é construir um sistema
nacional para a governança eficaz
dos recursos hídricos que garanta a
oferta de água

DIREÇÃO DE JORNALISMO E PRODUÇÃO
FATOR4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Jornalista Responsável: Ivanilson Barros Júnior
DRT: 1385 / cbh-comunicacao@fator4.com.br
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