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CBH PPA apresenta relatório anual das atividades de 2018

Ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu foram desenvolvidas em todas as áreas da bacia

O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA publicou
em janeiro o relatório anual das atividades,
ano 2018, desenvolvidas em toda a bacia.
No documento é possível acompanhar o
que aconteceu nas Reuniões Ordinárias e
Extraordinárias, o trabalho da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI,
as reuniões da Diretoria Colegiada, os cursos realizados durante o ano, os boletins
informativos publicados, as reuniões promovidas pelo CBH PPA e pela ANA e os
eventos e ações promovidas por instituições
parceiras com a participação dos membros
do CBH PPA.
O relatório também acompanha um
quadro comparativo das metas Propostas e
Executadas em 2018, conforme previsto no
Termo de Parceria Nº 001/2015/ANA – SICONV Nº 817049/2015, além dos resultados alcançados em várias áreas de atuação
do CBH PPA.
“O relatório é uma amostra de como
foi o trabalho do CBH PPA em 2018. No documento estão várias ações realizadas pelo

CBH PPA, além das realizadas pela ANA e
Instituições parcerias e que contaram com
apoio do Comitê. Eu diria que 2018 foi um
ano bastante exitoso, atravessamos um ano
bastante difícil que culmina com quase sete
anos de escassez hídrica. Mas aí o comitê
exercitou as questões que são de sua competência, na resolução de conflitos, e nas dinâmicas de reuniões que são necessárias.
Tudo isso é possível acompanhar no relatório”, disse Paulo Varela.
De acordo com Paulo, “mesmo den-

tro de um quadro difícil como o que estamos
vivendo, a presença do comitê tem feito a
diferença. Conseguimos passar por todo o
ano de 2018 garantindo o abastecimento
consistente das comunidade e das nossas
cidades. Além disso, já estamos atuando
em 2019 mantendo toda a sistemática de
recursos hídricos da bacia”.
Nas próximas páginas é possível
acompanhar, de forma detalhada, todas as
informações do relatório das atividades do
CBH PPA. Confiram!

Membros da mesa diretora do CBH PPA reunidos em plenária do comitê
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Estudo deve concluir qual é o nível de risco da Barragem das Traíras
Encabeçada pelo secretário de Recursos Hídricos do RN, João Maria Cavalcanti, uma comitiva de técnicos, prefeitos,
vereadores, membros da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas, visitou na manhã do dia 29 de janeiro
a Barragem Passagem das Traíras, que
desde 2016 que se encontra no Relatório
de Segurança de Barragens, elaborado pela
Agência Nacional de Águas.
Na ocasião, João Maria confirmou
que o Governo autorizou o início do estudo,
já licitado pela gestão anterior, que vai diagnosticar o nível dos riscos oferecidos pela
estrutura da Barragem. Somente com esse
estudo em mãos, o Governo terá condições
de anunciar qual serviço será feito no reservatório.
“A sociedade tem todo o direito de
fazer suas reclamações e nós estamos presentes para verificar o que está acontecendo e vamos tomar todas as providências.
Vamos dar a ordem de serviço para que a
empresa comece a fazer os serviços necessários, que são os estudos de consultoria e
diagnóstico da barragem. É essa consultoria

Técnicos da Semarh em visita ao lado de outras instituições do Seridó- Foto: Assecom CBH PPA

que vai apontar quais são os reais problemas da barragem e quais os serviços que
precisam ser feitos”, destacou o secretário.
Para o segundo secretário do CBH
PPA, Procópio Lucena, “a visita foi bastante
positiva para que o novo secretário possa
colocar na agenda de discussões do Gover-

no do RN a pauta da parede da Barragem
das Traíras, aqui no Seridó. Esse tema já foi
debatido por várias vezes e agora é fundamental que o governo possa agir da maneira
mais rápida possível para que os reparos
possam ser feitos antes que aconteça algo
pior “, explicou.

CBH PPA reuniu secretário e técnicos da Semarh em Caicó
Após as visitas técnicas na Barragem Passagem das Traíras, o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu
(CBH PPA) reuniu, no auditório da Adese
em Caicó, o Secretário de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do RN, João Maria Cavalcanti, e técnicos da Semarh. O objetivo da
conversa foi estabelecer metas e deliberar
assuntos relacionados ao estudo técnico e
de diagnóstico da Barragem Passagem das
Traíras.
Além do Secretário João Maria Cavalcanti, estiveram presentes o presidente
do CBH PPA, Paulo Varela; o segundo secretário do CBH PPA, Procópio Lucena; o
coordenador do Centro de Apoio ao CBH
PPA, Emídio Gonçalves; o engenheiro da
Semarh, Valdecir da Rocha e o técnico da
secretaria, Carlos Nobre.
“É importante que o CBH PPA possa
também acompanhar, pois é um interesse

de toda a região e está dentro do planejamento de segurança de barragem do CBH
PPA, da ANA e do próprio Governo do RN.
Dessa forma, vamos acompanhar todos os
procedimentos. É fundamental também destacar que desde o ano passado nós temos

feito reuniões sobre o assunto, entretanto cabe ao Governo do RN as ações para
diagnosticar os problemas e para reparar os
danos o mais rápido possível para que nada
demais aconteça”, destacou Paulo Varela,
presidente do CBH PPA.

Reunião entre CBH PPA e Governo do RN- Foto: Assecom CBH PPA
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ANA solicita atualização cadastral para usuários outorgados em
reservatórios na bacia do Piranhas-Açu

Açude Eng. Ávidos, em Cajazeiras/PB é um dos reservatórios que está inserido na resolução conjunta da ANA com a AESA

A Agência Nacional de Água – ANA
solicita aos usuários outorgados de recursos hídricos para a finalidade de irrigação
e/ou aquicultura e que possuam o benefício
de desconto na tarifa de energia elétrica,
deverão atualizar seu cadastro no sistema
REGLA o número da unidade consumidora
de energia elétrica (número da instalação
constante na conta de energia elétrica). A
solicitação é destinada aos usuários dos
reservatórios Eng. Ávidos e São Gonçalo,

Lagoa do Arroz e Rio Cacaré e atende a Resolução Conjunta ANA/AESA-PB Nº 76, de
09/10/2018 (marco regulatório).
Os procedimentos que os usuários
devem atender são os seguintes:
Acessar a página do REGLA em
http://www.snirh.gov.br/cnarh;
Clicar em “Acessar”;
Digitar o número de identificação

(CPF ou CNPJ) e a senha;
Selecionar o Empreendimento e clicar em “Acessar”;
Inserir a senha;
Clicar em “Atualizar dados cadastrais do Empreendimento”;
Inserir o “Código da Unidade Consumidora de Energia – CEIA”;
Clicar em “Continuar”;
Conferir os dados e clicar em “Salvar” se estiverem corretos.

CBH PPA visita sistema Curemas-Mãe D’Água em Coremas/PB
O 2º Secretário do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, Procópio Lucena, visitou no dia 21/02 o sistema
Curemas-Mae D’ Água. Ele esteve acompanhado do coordenador do centro de apoio
ao comitê, Emídio Gonçalves. O objetivo foi
identificar os serviços de manutenção e recuperação da montante e jusante da parede
do reservatório de Curemas.
“É importante ressaltar que esses
serviços já foram realizados, como mostra
as fotos que fizemos no local. Acontece que,
alguns vídeos que tem circulado nas redes
sociais mostravam possíveis anomalias na
parte da montante da parede. Por isso, fo-

mos constatar in loco e identificamos que
são informações falsas. Os serviços foram

feitos e não há nenhuma anomalia”, destacou Procópio Lucena.
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Limpeza e manutenção da parede do açude Itans são discutidas por entidades durante reunião em Caicó
Principal reservatório de Caicó, o
Açude Itans foi tema de uma reunião provocada pela Comissão Gestora do Açude, na
manhã desta quarta-feira (13) no Escritório
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu. Da reunião participaram
representantes do DNOCS, da Prefeitura
e Câmara de Caicó, UFRN, IFRN, Defesa
Civil, Ministério Público, pescadores e piscicultores, associações rurais e do próprio
CBH-PPA.
Um dos assuntos discutidos foi a
necessidade urgente de uma limpeza na
parede do reservatório, que deverá ser feita
através de parcerias com várias instituições.
Na reunião, o DNOCS se comprometeu em
implementar recursos da ordem de 1 milhão
e 100 mil reais, na elaboração do Plano
de Segurança e de Emergência do Açude
Itans, além de um projeto de enrocamento
da parede do Açude, utilizando pedras como
forma de amenizar os impactos das ações
do tempo,
Outro ponto abordado na reunião foi
a realização de um estudo geofísico, através
da Universidade Federal do RN, para saber
se as carretas e carros pesados que passam
pela rodovia que cruza o Açude, produzem
impacto físico e mecânico na estrutura da

Entidades reunidas na sede da Adese em Caicó/RN - Foto: Assecom CBH PPA

parede.
De acordo com Procópio Lucena,
secretário do CBH-PPA, também foi encaminhada durante a reunião uma demanda
ao Instituto de Gestão de Águas do RN.
“Nossa sugestão é de que o IGARN e outras
empresas que usam drones, possam fazer
um levantamento de quantos açudes tem
na Bacia Hidrográfica do Itans, já que temos
informações de que existem mais de 800 reservatórios, muitos que não são cuidados e

que a depender de um bom inverno, correm
risco de rompimento para dentro do açude
Itans”.
Na reunião, uma das preocupações
colocadas foi com a presença de lixo as
margens do reservatório. “Refletimos sobre
a necessidade de se realizar uma ampla
campanha educativa e reunião no Itans com
professores, agentes de saúde, Universidades para discutir a quantidade de lixo no entorno do Açude”, finalizou Procópio.

CBH PPA visita leito do rio Piranhas na captação da Caern em Jardim de Piranhas
O 2º Secretário do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, Procópio Lucena, visitou o leito do rio Piranhas
no dia 31/01. Ele esteve na captação do
rio Piranhas, em Jardim de Piranhas, para
constatar um vazamento no barramento de
contenção (sacaria) que está arrombada,
em virtude do volume de água das últimas
chuvas.
Em contato com técnico da Caern,
Procópio Lucena foi informado de que uma
retroescavadeira fez o trabalho de recomposição do barramento, o que evitará o escoamento da água na extensão do rio.
“É muito importante que seja feita
essa recuperação. Hoje temos água de
chuva no rio e também a água que desce
do Sistema Curemas-Mãe D’Água e re-

Local exato no rio onde aconteceu o rompimento - Foto: Assecom CBH PPA

centemente foi feita a redução de vazão
do sistema para 2.000 L/S. Dessa forma, a
intenção não é aumentar a vazão, mas sim
manter o barramento seguro para aproveitar

a água das chuvas que estão acumulando
dentro do rio. Essa água é fundamental para
o abastecimento de cidades do Seridó”, explicou Procópio.
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Presidente do CBH PPA acompanha secretário de recursos
hídricos do RN em reunião na ANA, em Brasília/DF

Reunião em Brasília tratou assuntos iimportantes para a bacia do Piranhas-Açu, sobretudo na questão de investimentos hídricos

Durante reunião com o secretário
de Infraestrutura Hídrica do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), Marcelo Borges, no dia 22/02, em Brasília, o Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos, João Maria Cavalcanti,
discutiu a viabilização de recursos para a
execução e o andamento de importantes
obras hídricas para o Rio Grande do Norte.
O Diretor de Gestão da Agência Nacional de Águas (ANA), Ricardo Andrade,
também estava no encontro, junto com o
Presidente do Igarn, Francisco Caramuru, e
o Presidente do CBH Piancó-Piranhas-Açu,
Paulo Varela.

Na ocasião, João Maria reforçou
os pleitos da Governadora Fátima Bezerra e solicitou recursos para a execução do
Projeto Seridó, que prevê a implantação de
adutoras e suas interligações, a partir da
Barragem de Oiticica, após sua conclusão,
e da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves,
bem como para recuperação da Barragem
de Passagem das Traíras.
“O resultado da reunião foi excelente, Marcelo e toda equipe do MDR se mostraram empenhados em ajudar o RN. Ele se
comprometeu em viabilizar recursos para
a recuperação da Barragem de Passagem
das Traíras, de acordo com o que for apon-

tado nos estudos que estão em andamento”,
destaca João Maria, acrescentando: “Sobre
o Projeto Seridó, o Secretário Nacional ressaltou que sua importância está prevista
dentro do Plano nacional de Segurança Hídrica e que o Governo Federal vai incluir no
Plano Plurianual de 2020 as verbas necessárias para a execução das obras previstas”.
Outra resposta positiva e importante
para o Estado foi em relação ao fluxo financeiro para as obras da Barragem de Oiticica.
De acordo com João Maria, o MDR garantiu
que os repasses serão liberados de acordo
com a apresentação das medições e não
haverá atraso na liberação dos recursos.

Diretoria Colegiada do CBH PPA reuniu-se pela primeira vez em 2019
Aconteceu no dia 19/02 a primeira
reunião da Diretoria-Colegiada do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu,
na sede da Secretaria de Recursos Hídricos
do RN, em Natal.
Na ocasião, participaram o presidente Paulo Varela, o primeiro secretário, Waldemir Fernandes de Azevedo e o segundo
secretário, José Procópio de Lucena, além
do coordenador do Centro de Apoio ao
CBH-PPA, Emídio Gonçalves.
Dentre os assuntos discutidos na
reunião, preparativos para realização da Oficina de Planejamento Estratégico do CBH
PPA, deliberado durante a 19ª Reunião
Ordinária; além do Programa de Integração

do São Francisco (PISF), incorporação do
Açude Engenheiros Avidos, em Cajazeiras
(PB) no Relatório de Segurança da Agência
Nacional de Águas (ANA); participação do
CBH-PPA no Fórum Nacional de Comitês de
Bacias; lançamento do Edital para Concurso
Público na Agência Estadual de Águas da
PB (AESA), e participação do presidente do
Comitê, acompanhado do Secretário da Semarh e do diretor-presidente do Instituto de
Gestão das Águas do Rio Grande do Norte
- IGARN, em reunião com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique
Rigodanzo Canuto, nos dias 21 e 22 deste
mês em Brasília/DF.
Ao final da reunião foi deliberado

as seguintes ações:
Dia 28 de Março(pela manhã) –
Audiência Pública na Câmara Municipal
de Cajazeiras/PB sobre o Relatório de
Barragens da ANA 2017.
Dia 28, iniciando a tarde e terminando na tarde do dia 29 de Fevereiro, no
Município de Caicó acontecerá a Oficina
de Planejamento do Plano-Plurianual do
CBH-PPA.
Dia 19 de Março acontecerá a 47ª
da Diretoria-Colegiada do CBH-PPA.
Dias 25 e 26 de abril acontecerá a
reunião ordinária do CBH-PPA na cidade
de Caicó.
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CBH PPA participa de reunião com ANA e Governo do RN, em
Natal/RN

Membros da ANA, do Governo do RN e do CBH PPA estveram presentes na reunião que tratou diversos assuntos da bacia

O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Piancó-Piranhas-Açu esteve representado
na reunião que discutiu a gestão de recursos hídricos do RN. O evento aconteceu em
Natal e contou com a participação de representantes da Agência Nacional de Águas
– ANA, Governo do RN, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs e
do Comitê de Bacia do Rio Apodi-Mossoró.
Representando o CBH PPA estiveram o presidente, Paulo Varella; e o segundo secretário, Procópio Lucena.
A reunião foi dividida em dois momentos: primeiro a comitiva esteve com
o secretário de Recursos Hídricos do RN,
João Maria Cavalcanti. Na sequencia, o
encontro aconteceu com a governadora do
Estado, Fátima Bezerra.
“O retrato que fica dessa reunião é o
planejamento e a ação integrada junto aos
diversos órgão e instituições. Precisamos
trabalhar juntos com uma visão sistêmica,
levando em consideração o papel que cada
órgão desempenha para que possamos
avançar nos projetos e ações de segurança
hídrica em nosso estado”, destacou a governadora.
Ela enfatizou também o compromisso de buscar fluxo financeiro para a conclusão da obra de Oiticica.
“Oiticica é um compromisso sagrado,
por toda a história de luta que tivemos com a

realização daquilo que é um sonho e está se
tornando realidade. Um sonho de cidadania
e dignidade para a população”.
Durante os dois momentos, além
de reforçar as parcerias para agilizar a
conclusão da barragem de Oiticica, foram
discutidas também estratégias de avanço e
consolidação do sistema adutor do RN, os
programas de convivência com o semiárido, como o Progestão e o Projeto Seridó, e
questões de fiscalização e reparos nas principais barragens do estado.
A governadora ressaltou a importância dos Comitês de Bacias Hidrográficas do
RN. “Faço questão de enaltecer o papel do
Comitê de bacias. Tudo faremos para apoiar
e incentivar o comitê pelo papel que exerce.
É o Governo e a sociedade juntos, debatendo de forma séria, pautando o trabalho
e as políticas de convivências”, pontuou ao
afirmar que as questões hídricas estaduais
precisam ser debatidas de forma sistemática
e transparente.
Ricardo Andrade, diretor de gestão
da ANA, reafirmou a importância das ações
desenvolvidas no estado.
“A agenda do RN é riquíssima para
nós. É um estado que faz o dever de casa
e possui muitos projetos ricos, tanto que o
priorizamos como um dos primeiros quatro
estados a serem visitados nesta nova fase
de gestões governamentais”.

Representando a ANA, o diretor reafirmou a parceria e lembrou que são muitos
os desafios para operacionalizar as ações.
“Nós temos uma relação muito profícua com
o RN e com certeza seremos muito bem
recebidos por uma equipe bem preparada,
profissional e de competência, o que faz
com que nós da ANA tenhamos muita confiança, ainda mais pelo comprometimento
político da governadora e do senador Jean-Paul Prates”, completou.
Também participaram da reunião o
senador Jean Paul Prates, o vice-governador Antenor Roberto, Oscar Cordeiro, diretor
de regulação da ANA, Tibério Magalhães Pinheiro, superintendente de implementação
de programas e projetos (SIP/ANA), Humberto Gonçalves, superintendente de apoio
ao sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos (SAS/ANA), Flávia Barros
(Coordenadora do PISF na Agência Nacional das Águas - ANA), Ângelo Guerra, diretor Geral do DNOCS, secretários e gestores
estaduais, João Maria Cavalcanti (Semarh),
Caramuru Paiva (Igarn), Roberto Sérgio Linhares (Caern), Leonlene Aguiar (Idema),
Paulo Varella, presidente dos Comitês de
Bacias do RN, Carlos Nobre, coordenador
do COGERH/SEMARH, Procópio Lucena
(Seapac), Rodrigo Guimarães de Carvalho,
presidente do Comitê de Bacia do Rio Apodi-Mossoró.
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INFORMATIVO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
CENTRO DE APOIO:

DIRETORIA
Presidente: Paulo Lopes Varella
Vice-Presidente: Josué Diniz de Araújo

Praça Dom José Delgado, 51-A, 1º Andar - Paraíba
Caicó RN (no prédio da Rádio Rural)
Fone: 84 3417-2948 / 98896-1840 / 98896-1839

1ª Secretário: Waldemir Fernandes de Azevedo
2ª Secretário: José Procópio de Lucena

DIREÇÃO DE JORNALISMO E PRODUÇÃO
Jornalistas Responsáveis Marcos Dantas
Geraldo Oliveira
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