
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU 
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 COORDENADORES: 

 Luís Gustavo Mello 

 José Carlos de Queiroz 

  



 
 

Introdução 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu foi criado em novembro de 2006. A 

instalação ocorreu em setembro de 2009. Foram eleitos e empossados os 40 membros 

titulares e suplentes do Comitê e seus respectivos suplentes (2 representantes titulares do 

poder federal, 6 representantes titulares do poder estadual, 5 representantes titulares do 

poder municipal, 16 representantes titulares de usuários e 11 representantes da sociedade 

civil). 

A Diretoria Executiva do Comitê está representada pelo Presidente (interino): Sr. José Procópio 

de Lucena, membros do SEAPAC; 1ª Secretária: Sra. Maria Geny Formiga de Farias, CAERN, e 2ª 

Secretária a Sra. Maria de Lourdes Barbosa de Sousa, DNOCS. 

O Termo de Parceria firmado entre a ANA e a ADESE, no seu Anexo I, Programa de Trabalho, 

estabelece a elaboração de um plano de capacitação que contemple todas as atividades de 

capacitação para os membros do CBH Piancó-Piranhas-Açu e para público de interesse na 

Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu. 

A Oficina de capacitação para elaboração do referido plano, em comum acordo, ficou 

acordado que ficará sob a Gerência de Capacitação para o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, GECAP/SAG/ANA, em parceria com o CBH Piancó-Piranhas-Açu. 

 

Objetivo 

Elaborar o Plano de Capacitação em conjunto com todos os membros do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu a ser executado no período de 2011-2014. 

 

Participantes 

Para participarem da Oficina para elaboração do Plano de Capacitação do CBH Piancó-

Piranhas-Açu foram convidados todos os membros do Comitê, titulares e suplentes.  Abaixo 

relação dos participantes e suas referidas instituições: 

Participantes da Oficina para elaboração do Plano de Capacitação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu 

NOME INSTITUIÇÃO/SEGMENTO SITUAÇÃO 

   

Ailton de Sousa Pereira STR Souza - Sociedade Civil Suplente 



 
Alcides Carneiro de Morais CA SJ Sabugi - Sociedade Civil Titular 

Antônio José de Souza Usuário Irrigação Suplente 

Antônio Saraiva de Queiroz Usuário Irrigação Titular 

Avanildo Toscano de Medeiros APBMS Participante 

Clemilson Jackson Barros Lacerda Usuário Aquicultura Titular 

Dayse Fontenelle de Melo Antunes DNOCS - PPF Suplente 

Demilson Lemos de Araújo SEDAP - PPE Titular 

Edmilson Araújo Fernandes C. Pesc-Piancó - Usuário Pesca Suplente 

Elias Alves Teixeira IGARN - PPE Titular 

Everaldo Pinheiro do Egito CAGEPA - Usuário Abastecimento Titular 

Fabiana Maria da Silva Oliveira MHAG - Usuário Indústria Suplente 

Francisco Assis de Medeiros PM de Parelhas - PPM Titular 

Francisco Lopes da Silva AESA - PPE Participante 

Francisco Medeiros da Silva STRJ Seridó - Sociedade Civil Titular 

Francisco Pio de Souza Antas IFRN - Sociedade Civil Titular 

Genilson Medeiros Maia PM de São Fernando - PPM Suplente 

Hermano Oliveira Rolim IFPB - Sociedade Civil Titular 

Joana D'Arc de Medeiros SEMARH - PPE Titular 

João Fernandes Queiroz FIEP - Usuário Indústria Suplente 

João Tadeu de Araújo Usuário Irrigação Suplente 

José Carlos de Queiroz ANA-SAG Participante 

José Marinho de Lima EMATER - PPE Suplente 

José Procópio de Lucena SEAPAC - Sociedade Civil Titular 

José Rodrigues filho Usuário Irrigação Titular 

Josué Diniz de Araújo Usuário Irrigação Titular 

Lourival Agostinho Florência C. Pesc-Piancó - Usuário Pesca Titular 

Lovania Maria S. Wellang AESA - PPE Suplente 

Luiz Salvino Usuário Irrigação Suplente 

Marcelo G. de Araújo Leal SEMARH - PPE Participante 

Maria de L. de a. Ferreira ADESE - OSCIP Participante 

Maria de Lourdes Barbosa de Sousa DNOCS - PPF Titular 

Maria Geny Formiga de Farias CAERN - Usuário Abastecimento Titular 

Perla de Sousa Alves SUDEMA - PPE Suplente 

Renato de Medeiros Rocha UFRN - Sociedade Civil Titular 

Vargas Soliz Pessoa FIERN - Usuário Indústria Titular 

 

A Oficina contou com a participação dos seguintes técnicos da Agência Nacional de Águas - 

ANA: Luís Gustavo de Mello (Gerente de Capacitação da Superintendência de Apoio à Gestão 

de Recursos Hídricos da ANA) e José Carlos de Queiroz (Moderador). 

  



 
Programação 

 

QUARTA FEIRA - 09/Nov/11 
 
13h00 - 13h30 - Abertura (Diretoria do CBH Piancó-Piranhas-Açu) 
Boas vindas e apresentação sobre o objetivo da Oficina 
Diretoria do CBH e representantes da ANA - GERHI e GECAP/SAG 
 
13h30 - 14h00 - Conhecimento dos Membros 
Apresentação dos participantes e exposição das expectativas 
 
14h10 - 14h30 - Apresentação da Agenda de Atividades do CBH Piancó-Piranhas-Açu em 
2012 
(Secretaria Executiva do CBH) 
 
14h30 - 14h45 - INTERVALO 
 
14h45 - 15h25 - Discussão em grupo 
Quais as principais necessidades de capacitação do CBH para a realização efetiva das 
atividades programadas definindo a ordem de prioridades 
 
15h25 - 16h25 - Apresentação dos grupos e sistematização dos resultados 
Apresentação dos participantes e exposição das expectativas 
 
16h25 - 16h55 - Apresentação de ações de capacitação 
As ações de capacitação da ANA - representante GECAP/SAG/ANA 
As ações de capacitação do IGARN e da SEMARH-RN - representante da COGERH/SEMARH 
As ações de capacitação da AESA - representante da AESA 
 
16h55 - 17h30 - Discussão em grupo 
Quais das ações da ANA/AESA/IGARN/SEMARH representam oportunidades para a capacitação 
necessária para o CBH Piancó-Piranhas-Açu 
 
17h30 -                Encerramento das atividades do dia 
 
19h00 -                JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 
 
 
 
QUINTA FEIRA - 10/Nov/11 
 
08h00 - 08h40 - Apresentação dos grupos e sistematização dos resultados 
 
09h40 - 09h00 - Síntese dos trabalhos dos grupos (representante GECAP/SAG/ANA) 



 
Síntese dos trabalhos desenvolvidos em grupo e cruzamento das informações para identificar 
os temas que já estão contemplados nos órgãos gestores e relacionar os que deverão constar 
no Plano de Capacitação do Comitê. 
 
09h00 - 09h40 - Discussão em grupo 
Elaboração de propostas para os cursos constantes no Plano de Capacitação do Comitê, 
definição: 

 Data para realização; 
 Carga horário do curso; 
 Local do curso; 
 Custo; 
 Instituição parceira/instrutor. 

 
09h40 - 09h50 - INTERVALO 
 
09h50 - 10h20 - Apresentação das Propostas 
 
11h30 -                ENCERRAMENTO 
 
 
 
 

Abertura 

O Presidente Interino do CBH Piancó-Piranhas-Açu, Sr. José Procópio de Lucena, fez a abertura 
dos trabalhos. Na ocasião ressaltou a importância da realização da Oficina para elaboração do 
Plano de Capacitação do Comitê, explicitando seus objetivos. Em seguida solicitou que fosse 
feita uma apresentação de todos os membros participantes da Oficina, solicitando que eles 
fizessem uma exposição de suas expectativas.  
 
Após exposição dos membros, a 1ª Secretaria do CBH Piancó-Piranhas-Açu, Sra. Maria Geny 
Formiga de Farias, apresentou a todos a Agenda de Atividades do CBH para o ano de 2012, 
sendo está submetida a votação da Plenária, passando logo em seguida os trabalhos para o Sr. 
Luís Gustavo de Mello, Coordenador da Oficina. 
 
 

Dinâmica para realização da Oficina 

O Sr. Luís Gustavo de Mello comunicou a todos que os trabalhos seriam desenvolvidos com 
base numa sistematização de pensamento e ideias de todos os participantes que ali se faziam 
presentes, e que ao final das discussões da plenária seria dado início as definições de 
prioridades, e detalhamento dos cursos os quais deveriam ser priorizados, como também seu 
cronograma de execução, sendo ao final a proposta para o Plano de Capacitação submetida a 
votação da Plenária.  
 



 
Informou que para aquele momento o que estava proposto para elaboração do Plano de 
Capacitação seria buscar melhorias para o funcionamento e atuação do Comitê nas soluções 
da Bacia, relatou que a capacitação tratava-se também da produção de material didático, 
difusão de informações via rádio e internet, treinamento de professores, treinamento de 
multiplicadores e cursos onde os próprios membros participassem e pudessem trabalhar como 
agentes multiplicadores junto às comunidades. Disse também que capacitação nada mais é 
que a transmissão de informações e de conhecimento, solicitando a todos para focarem 
nesses dois pontos.  
 
Foram distribuídas tarjetas aos participantes para que nelas fossem escrito apenas um item o 
qual os participantes considerassem importante e prioritário para os trabalhos de capacitação 
e melhoria das condições da Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu. Após recebimento das tarjetas 
e análise das propostas apresentadas, foram traçadas diretrizes para o plano de capacitação na 
Bacia, a seguir relacionadas: 
 

 Capacitar as instituições envolvidas no Comitê 

 Ensinar como usar os recursos naturais 

 Difundir o conhecimento sobre os pontos de lançamento de poluentes nos rios da 
Bacia 

 Conscientizar ambientalmente as pessoas 

 Estimular a educação ambiental no ensino formal e não formal 

 Educar para promover a limpeza dos rios 

 Educar para o uso racional dos recursos hídricos 

 Apoiar a educação para todos 

 Capacitar para a gestão ambiental e uso racional da água 

 Estimular a capacitação para a gestão de resíduos sólidos 

 Capacitar para diminuir o impacto ambiental em bacias hidrográficas 

 Capacitar para diminuir o despejo de efluentes não tratados no rio 

 Capacitar para o manejo da bacia hidrográfica 

 Capacitar para manter a qualidade ecológica da água 

 Capacitar para promover a revitalização dos rios 

 Promover a água como bem precioso 
 

Definidas as prioridades para o Plano de Capacitação da Bacia, teve início a definição do 
público alvo, ficando assim determinado: 

 Gestores Municipais, Estaduais e Federais 

 Ensino Fundamental (com ênfase nas famílias, nos professores e demais trabalhadores 

da educação) 

 Com ênfase no extensionismo, os seguintes setores: 

 Irrigantes 

 Agricultores familiares 

 Movimentos sociais 

 

Logo após a definição das prioridades e público alvo, o Coordenador, Sr. Luís Gustavo passou 

então a fazer uma demonstração dos cursos  oferecidos pela ANA, sendo estes na sua 



 
maioridade "Ensino a distância", demonstrado também qual o local para realização do curso, 

período e parceiros. 

TEMAS CURSO CARACTERÍSTICAS LOCAL PERÍODO PARCEIROS 

Legislação de 
recursos 
hídricos e 
instrumentos 
de gestão 

     

Gestão de 
Recursos Hídricos 
para o Município 

Ensino a distância, 1 
momento presencial 
nos estados, 40 h 

Estados 
parceiros 

Março a 
abril de 
2012 

PNC/MMA e 
Estados 

Cobrança pelo 
uso dos recursos 
hídricos – a 
experiência da 
Bacia do Doce 

Ensino a distância, 
10 h 

---- 

A partir de 
janeiro de 
2012, 
várias 
edições 

 

Governabilidade 
da água na 
América Latina 

EaD, 40 h ---- 
A partir de 
jun/2012 

FPTI 

Planejamento, 
manejo e gestão 
de bacias 

EaD, 40 h ---- 
A partir de 
jan/2013 

FPTI 

Modelos 
institucionais 
alternativos p/ 
gestão das águas 

EaD, 20 h ---- 
A partir de 
mar/2012 

FPTI 

Agências de água 
EaD, 20 h ---- 

A partir de 
abr/2012 

FPTI 

Outorga e 
fiscalização 

EaD, 20 h ---- 
A partir de 
mai/2012 

FPTI 

Cobrança pelo 
uso da água 

EaD, 20 h ---- 
A partir de 
jun/2012 

FPTI 

Planos de 
recursos hídricos 
e enquadramento 

EaD, 20 h ---- 
A partir de 
jul/2012 

FPTI 

Sistema de 
informação 

EaD, 20 h ---- 
A partir de 
jun/2012 

FPTI 

Papel do 
comitê 

     

Gestão de 
recursos hídricos 
– o Comitê de 
bacia 

EAD 16 h ---- 

A partir de 
2012, 
várias 
edições 

 

Comitê de bacia: 
o que é e o que 
faz? 

EAD 10 h ---- 

A partir de 
2011, 
várias 
edições 

 

Comitê de bacia: 
o que é e o que 
faz? 

EaD 20 h ----- 
A partir de 
jan/2012 

FPTI 



 
Comitês de Bacia 

EaD 20 h ----- 
A partir de 
fev/2012 

FPTI 

Técnicas de 
gestão 
participativa 

 
   

Itaipu, CBH-
PPA 

Gestão de 
conflitos 

Presencial, 40 h Brasília Maio 2012  

Participação 
social na gestão 
de recursos 
hídricos 

Semi-presencial, 40 h Bacia PPA 
A Partir de 
jun/2012 

Itaipu, CBH-
PPA 

Comunicação, 
difusão e 
mobilização 
social 

     

Elaboração de 
spots de rádio e 
manuseio da 
plataforma web 

Semi-presencial (8 h 
presenciais e 22 h 
EaD) 

1 local da 
Bacia 

Início de 
2012 

FPTI, CBH-PPA 

Oficinas sobre 
gestão de 
recursos hídricos 
e comunicação 
participativa 

Semi-presencial (16 
h presenciais e 24 h 
EaD 

Diversos 
locais da 
Bacia PPA 

Início de 
2013 

CBH PPA, 
Fundação 
Roberto 
Marinho 

Qualidade da 
água e 
monitoramen
to 

     

Modelagem de 
qualidade de 
água em 
reservatórios 

Semi-presencial (20 
h EaD e 40 h 
presenciais) 

Foz do 
Iguaçu-PR 

Ago-nov de 
2012 e 
2013 

FPTI 

Qualidade de 
água em 
reservatórios 

EaD, 40 h ----- 

Várias 
edições, de 
mar/2012 a 
jun/2014 

FPTI 

Monitoramento 
da qualidade de 
água em rios e 
reservatórios 

Semi-presencial (40 
h) 

Foz do 
Iguaçu-PR 

Out-nov de 
2012 e 
2013 

FPTI 

Coleta e 
preservação de 
amostras de água 

Semi-presencial (40 
h) 

Foz do 
Iguaçu 

Mai-
jun/2013 e 
fev-
mar/2014 

FPTI 

Monitoramento 
da Qualidade da 
Água 

Presencial, 24 h A definir 2012 Estados 

Gestão da 
qualidade da 
água 

Presencial, 32 h Brasília 
A partir de 
2012 

 

Educação 
para o 
consumo 

     

Curso de difusão 
Ead 12 h ----- 

Fev/2012 a 
set/2013 

FPTI 



 
sustentável 
da água 

Curso para 
multiplicadores 

Ead 40 h ---- 
Fev/2012 a 
set/2013 

FPTI 

*Observações: 
FPTI: Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 
EaD: Ensino a distância 
 

Após apresentação dos cursos promovidos pela ANA, o Sr. Luís Gustavo passou então a 

apresentar as características dos diversos cursos providos pela ANA, relatando os seguintes 

pontos:  

 Para os cursos realizados em diversas edições, o Comitê do Piancó-Piranhas-Açu irá 

indicar à ANA os períodos mais favoráveis para a realização dos cursos pelos 

representantes da Bacia. Nos períodos indicados pelo Comitê, será dada prioridade 

aos inscritos provenientes da Bacia. 

 Em todos os cursos, os interessados deverão se inscrever diretamente pela ANA, 

fornecendo as informações necessárias para serem consideradas nos critérios de 

seleção. 

 Além da indicação do Comitê, a ANA considera outros critérios na seleção dos 

inscritos, para garantir o atendimento a todas as entidades do SINGREH interessadas e 

avaliando o perfil, a experiência e a atuação dos candidatos com relação ao tema de 

cada curso. 

 

Consolidação Final 

No dia 11 de novembro de 2011, durante a 5ª Reunião Ordinária do CBH PPA, o Sr. Luís 

Gustavo de Mello, fez a apresentação do resultado da Oficina de Capacitação, na ocasião 

apresentando a seguinte proposta:  

Cursos realizados com recursos do Comitê e apoio de parceiros 

CURSO 
PARCEIROS E 
EXECUTORES 

Períodos de execução 

Manejo e conservação de solos 
[Desassoreamento do Rio Piranhas-Açu] 
 [Recuperação de áreas degradadas, 
inclusive matas ciliares]  
[Conservação de solos] 

AESA [Lovania] e 
EMATER-PB 

1 em 2011 
1 em 2013 

O PAPEL DO COMITE E SUAS 
COMPETENCIAS 

LOURDES E DAYSE 
(DNOCS) e PROCÓPIO 
 

1 em 2012 
2 em 2013 
2 em 2014 

 



 
 

CURSOS FORMATO CARGA 
HORÁRIA 

LOCAL PERÍODO PARCEIROS 

Uso racional da água 
na irrigação 
Métodos de irrigação 

Presencial 12 h Piranhas-Açu 2012 ANA 

Importância dos 
Planos Municipais de 
Saneamento Básico 
para a gestão da Bacia 

Presencial 12 h Piranhas-Açu 2012 ANA 

 

 O Plano indica o número mínimo de cursos custeados pelo Comitê. O apoio de 

parceiros pode possibilitar novas edições desses cursos. 

 Os cursos realizados com recursos do Comitê darão prioridade a multiplicadores e 

pessoas novas na gestão 

 Em cada curso, será dada prioridade aos interessados com perfil mais relacionado ao 

tema. 

 
Após consolidada a proposta para o Plano de Capacitação, essa foi colocada em votação de 
Plenária, sendo oficialmente aprovada por todos os membros do Comitê.  
 
 

Avaliação da Oficina 

De suma importância aperfeiçoar conhecimentos e receber  orientações: Assim, pode ser 

definida a 'Oficina para elaboração do Plano de Capacitação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piancó-Piranhas-Açu'. Foi repassado para os membros do Comitê que busquem mais melhorias 

para o funcionamento e atuação nas soluções da Bacia e do Comitê. Também transmitido a 

importância em produzir material didático, que divulguem mais informações da Bacia, através 

de rádio e internet, e que possibilitem treinamentos de professores e multiplicadores. 

Durante dois dias ficou comprovado que a 'Oficina' trouxe uma nuance mais clara de como 

implementar um planejamento mais detalhado, e que estabeleça um cronograma de 

atividades, focados em seus pontos mais importante.  

Os membros se sentiram acolhidos e realizados ao participarem da 'Oficina', demonstrando 

que treinamentos assim  fazem  com que todos eles  fiquem mais  integrados  e por dentro  

dos  detalhes  de  como  trabalhar como agentes multiplicadores junto às comunidades. A 

capacitação nada mais é que a transmissão de informações e de conhecimento em que todos 

se voltam para as ações específicas do Comitê. 
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