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Oficina de Planejamento CBH Piancó-Piranhas-Açu

 Realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2019, em Caicó/RN.

 Participantes: Membros do CBH PPA, representantes de Órgãos Gestores
do RN e PB, DNOCS, CODEVASF, Petrobrás, Prefeituras da Bacia,
Técnicos da SAS, SIP, SPR da ANA e demais entidades representativas
da região da Bacia do PPA.

 Participaram da Oficina: 52 pessoas

 Objetivo da Oficina: apresentar o balanço da execução e realizar a
priorização das ações não iniciadas do PRH da Bacia do PPA.

 A SIP/ANA apresentou um Histórico, Balanço e Perspectivas das Ações
de Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do PPA.



Breve Resgate Histórico do PRH Piancó-Piranhas-Açu

 O PRH da Bacia Piancó-Piranhas-Açu foi aprovado na 14ª Reunião

Ordinária do CBH PPA, em 02/07/2016, com horizonte de 20 anos e ciclos

de revisões a cada cinco anos.

 Etapas PRH Piancó-Piranhas-Açu

• Diagnóstico (caracterização da área de estudo);

• Prognóstico (avaliação de cenários e demandas); e 

• Plano de Ações. 



PRH Piancó-Piranhas-Açu

 Na elaboração do Plano foram identificadas questões críticas na 

bacia, que devem guiar a sua implementação:

• Necessidade de gestão que demande aprimoramento de mecanismos 
de alocação de água

• Vulnerabilidade dos mananciais e dos sistemas de abastecimento 
público

• Comprometimento da qualidade de água e controle de fontes 
poluidoras

• Ampliação e recuperação da infraestrutura hídrica

• Fortalecimento da gestão participativa



PRH Piancó-Piranhas-Açu

 O Plano de Ações detalha as intervenções propostas pelo PRH Piancó-Piranhas-

Açu para fortalecer a gestão dos recursos hídricos e para adequar a

infraestrutura hídrica.

 PRH da Bacia do PPA possui 3 Componentes, a saber:

Componente 1: Gestão de Recursos Hídricos 

Componente 2: Estudos de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos

Componente 3: Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes

18 Programas

7 Subprogramas

63 ações



Oficina de Planejamento CBH PPA

 Inicialmente foi apresentado o balanço de implementação da ações do PRH

 A Oficina trabalhou com as ações que ainda não foram iniciadas e os grupos 
indicaram quais são as ações prioritárias para os próximos dois anos (1 ciclo);

 A metodologia adotada durante a Oficina foi para garantir que todos possam 
conversar sobre as ações, esclarecer dúvidas e apresentar suas opiniões;

 Foram criados 4 grupos de até 10 pessoas. Cada grupo teve um tempo para ver as 
ações e indicar as prioridades;
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 As ações foram separadas por 
componente, em duas partes. Cada grupo 
viu uma parte primeiro e depois a outra;

 Os Grupos foram acompanhados pela 
equipe técnica da ANA para esclarecer 
dúvidas e coordenar os trabalhos;

 Durante a Oficina cada ação foi analisada 
considerando os critérios de priorização: 
URGÊNCIA E GOVERNABILIDADE.



Para indicar a prioridade de cada ação, os grupos pontuaram cada ação,
considerando dois critérios:

Urgência da ação Governabilidade da ação

Precisamos realizar essa ação o mais 
rápido possível?

Ela pode esperar? Se deixarmos sem 
fazer, a situação ficará igual ou pode 
piorar?

Existem ações que precisam ser feitas 
antes dela?

Existe um responsável por essa ação?

 O responsável é comprometido com 
as deliberações do Comitê?

Existem recursos humanos e 
financeiros para realizar a ação agora? Se 
não existe, existe a previsão de recursos 
em até dois anos?
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Cada ação foi pontuada de 1 a 5 em cada critério:
Critério Pontos Indicações

Urgência

5 O mais rápido possível. Situação pode piorar e tem grande 
abrangência ou gravidade. Curto prazo (ainda em 2019).

4 O mais rápido possível. Situação pode piorar. Curto prazo 
(ainda em 2019).

3 Pode esperar. Existem ações que precisam ser feitas antes 
dessa. Médio prazo (em 2020).

2

1 Pode esperar dois anos. Longo prazo (1º semestre de 2021 
ou depois).

Governabilidade

5 Tem responsável, recursos humanos, dinheiro e já pode ser 
iniciada

4 Tem responsável e previsão de recursos humanos e 
financeiros já definida

3 Tem responsável, falta definir recursos humanos ou 
financeiros

2

1 Falta garantir atuação do responsável
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 Ações Priorizadas por Componente/Resultados dos Grupos de Trabalho

Resultados da Oficina de Planejamento CBH PPA

Componentes Programa/Subprograma Ações priorizadas

Componente 1 – Gestão

de Recursos Hídricos

1.1 - Fortalecimento do Arranjo

Institucional

Ação 3: Criação das Comissões de Açudes, de acordo com as

atribuições estabelecidas na Deliberação CBH nº 18/2014

Ação 4: Regulamentação da composição e das atribuições do

Grupo Técnico Operacional, considerando as diretrizes do PRH e os

marcos regulatórios dele resultantes

1.4 – Fomento ao Uso racional dos

Recursos Hídricos - Subprograma

1.4.2 – Reuso de Águas Residuárias

Ação 1: Realização de estudo sobre potencial de reuso na bacia

Componente 2 – Estudos

de Apoio para a Gestão

de Recursos Hídricos

2.5 – Águas Subterrâneas

Ação 1: Realização de estudo para caracterização de detalhe dos

sistemas aquíferos: a) da bacia do rio do Peixe, b) Açu e c) Jandaíra,

a partir de dados primários e secundários, caracterizando geometria,

produtividade, reservas hídricas, volumes explotados e modelagem

matemática.

Componente 3 – Estudos e

Projetos de Medidas

Estruturantes

3.3 Estudos para recuperação e

adequação de Barragens, Canais

e Perímetros de Irrigação

Ação 2: Projeto Básico - Recuperação do Canal do Pataxó

Ação 3: Estudos e projeto de reabilitação do Perímetro Irrigado do

Baixo Açu e Concepção do Novo Modelo de Exploração

Ação 4: Estudos e projetos de implantação do Perímetro Irrigação do

Mendubim



Novas Proposições, a serem apreciadas e/ou reavaliadas na fase de revisão do PRH prevista para 2021

Componentes Ações

Componente 1 – Gestão

de Recursos Hídricos

Macrozoneamento – ZEE Rio Grande do Norte

Substituir INSA pelo órgão de extensão estadual ou de planejamento, como responsável pela

implementação da Ação 1 – Subprograma 1.4.1

Componente 2 – Estudos

de apoio para a gestão de

recursos hídricos

Considerar a sazonalidade, na implementação do Subprograma 2.2

Considerar região dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, incluídos no Seridó, na

implementação do subprograma 2.3

Componente 3 – Estudos e

projetos de medidas

estruturantes

Projeto de recuperação do Canal do Perímetro Irrigado de Souza (várzeas de São Gonçalo)

Modernização do Perímetro de Irrigação de São Gonçalo

Modernização dos Sistemas de Irrigação nos Reservatórios de Itans, Sabugi, Cruzeta, Pau dos

Ferros e novos projetos

Avaliar viabilidade de implantação de Sistema de Irrigação no município de Nova Olinda

Projeto de recuperação e manutenção do Canal da Redenção

Estudos para avaliação e recuperação da mata ciliar dos rios da Bacia

Apresentar o PRH aos prefeitos, Deputados, Senadores

Estratégia para articulação com parlamentares para garantia de recursos

Enquadramento para a bacia

Estudo de Sustentabilidade financeira para a Bacia – cobrança e chegada da água do PISF

Estudos e planos para enchentes na Bacia

Retomada do Projeto de Irrigação Piancó I e II – Itaporanga, Boa Ventura, Piancó, Diamante, Ibiará
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CONSIDERAÇÕES 

 A Bacia do PPA conta com um CBH que busca uma atuação integrada entre
os órgãos gestores e os usuários da Bacia, no enfrentamento dos conflitos pelos
usos dos recursos hídricos e dos efeitos da estiagem na bacia.

 Para a efetiva implementação do PRH PPA é fundamental a articulação e o
envolvimento dos principais atores da região, principalmente órgãos gestores,
organismos de bacia e usuários.

 É fundamental o acompanhamento da implementação das ações priorizadas
do Plano.

 Ao término desse ciclo a SIP/ANA poderá apresentar a metodologia de
avaliação da implementação PRH Bacia Piancó-Piranhas-Açu na plenária
do CBH.
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Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigada!

Tânia Dias
Técnica da SAS - ANA 

taniadias@ana.gov.br

(+55)(61) 2109- 5209


