
Brasília/DF, 03/2018

8º Fórum Mundial da Água



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2013:

Objetivo: Discutir medidas a serem adotadas, tendo em vista a situação crítica
do açude Coremas-Mãe d’Água e do rio Piancó-Piranhas-Açu, de forma a
minimizar os riscos e danos potenciais aos irrigantes e ao abastecimento da
população.

Coremas/PB 24/09/2013

Cajazeirinhas/PB 24/09/2013

Paulista/PB 25/09/2013

Pombal/PB 25/09/2013

São Bento/PB 26/06/2013

Jardim de Piranhas/RN 26/09/2013

Jucurutu/RN 27/09/2013



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2014:

Objetivo:
 Discutir medidas a serem adotadas, tendo em vista a situação crítica do açude Coremas-Mãe

d’Água e do rio Piancó-Piranhas-Açu, de forma a minimizar os riscos e danos potenciais aos
irrigantes e ao abastecimento da população.

Objetivo:

 Explanação sobre o que é o processo de alocação negociada de água;

 Apresentação da curva de deplecionamento de cada açude desde a última recarga e das 
perspectivas de deplecionamento até o início do período chuvoso 2015;

 Apresentação, para cada açude, da metodologia que pretendemos utilizar para pactuar a 

alocação em 2015 (após o período chuvoso).

São Bento/PB 12/03/2014

Pombal/PB 13/03/2014

Caicó/RN 17/09/2014

Acari/RN 18/09/2014



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2014:

Objetivo:
 Mostrar os cenários futuros e conscientizar os irrigantes sobre a necessidade da continuidade

das regras de restrição de uso.

Objetivo:

 Esclarecimento à população urbana do município sobre a situação do Açude Itans, as
perspectivas de deplecionamento e as ações da ANA, principalmente, da CAERN, para garantir a
continuidade do abastecimento.

Pombal/PB 23/09/2014

Jardim de Piranhas/RN 24/09/2014

Caicó/RN 24/09/2014



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2014:

Objetivo:
 Repactuação de regras de restrição de uso da água para irrigação.

Objetivo:

 Explanação sobre o que é o processo de alocação negociada de água;

 Apresentação da metodologia que será utilizada para pactuar a alocação em 2015;

 Apresentação da curva de deplecionamento do Açude Jatobá II desde a última recarga e as
perspectivas de deplecionamento até o início do período chuvoso 2015.

Sousa/PB 02/10/2014

Santa Inês/PB 03/10/2014

Parelhas/RN 21/10/2014

São João do Sabugi/RN 22/10/2014

Princesa Isabel/PB 24/10/2014



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2014:

Objetivo:
 Pactuar regras de restrição de uso da água para irrigação na Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) -

Irrigantes.

Objetivo:

 Pactuar regras de restrição de uso da água para irrigação na Armando Ribeiro Gonçalves e Rio
Açu – Irrigantes e Aquicultores.

Assú/RN 11/11/2014

Pendências/RN 12/11/2014



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2015:

Objetivo:
 Apresentar a situação dos Reservatórios Curema/Mãe D’Água e restrições de uso de água para

irrigação e aquicultura no Sistema Curema-Açu (Rios Piancó-Piranhas).

Coremas/PB 25/05/2015

Pombal/PB 26/05/2015

Paulista/PB 27/05/2015

São Bento/PB 28/05/2015

Jardim de Piranhas/RN 29/05/2015

Caicó/RN 29/05/2015

Objetivo:
 Discutir sobre a situação do Sistema Hídrico Curema-Açu e perspectivas de uso da água do Açude

Armando Ribeiro Gonçalves (ARG).

Assú/RN 05.08.2015



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2015:

Objetivo:
 Construção dos Termos de Alocação de Água 2015-2016 de Reservatórios localizados na Bacia

Hidrográfica Piranhas-açu.

Objetivo:
 Discutir a situação do Sistema Hídrico do Açude Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) e do Vale do Açu e

suas perspectivas de uso da água, bem como, a apresentar e discussão da minuta de Resolução
Conjunta ANA/IGARN que definirá regras de usos da água no Vale e no entorno do Açude ARG.

Assú/RN 30.09.2015

Cajazeiras/PB Lagoa do Arroz 24/08/2015

São João do Rio do Peixe/PB Pilões 25/08/2015

Sousa/PB Eng° Ávidos/São Gonçalo 27/08/2015



CRISE HIDRICA
Reuniões promovidas pela ANA com apoio do CBH PPA

Ano 2016:

Objetivo: Construção dos Termos de Alocação de Água 2016-2017 de diversos reservatórios
localizados na Bacia.

Jardim do Seridó/RN Passagem das Traíras 12/07/2016

Caicó/RN Açude Itans 13/07/2016

São J. do Sabugi/RN Açude Santo Antônio 14/07/2016

Cruzeta/RN Açude Cruzeta 19/07/2016

Assú/RN ARG e Rio Açu 21/07/2016

Serra Negra do Norte/RN 11 (onze) Reservatório 

Sucessivos ao Rio Espinharas

28/07/2016

São J. do Rio do Peixe/PB Açude Pilões 02/08/2016

Sousa/PB Eng° Ávidos/São Gonçalo 03/08/2016

Cajazeiras/PB Lagoa do Arroz 04/08/2016



Resolução nº 640 (18/6/2015): regras atualmente vigentes

• Piranhas & Piancó: Interrupção da irrigação e aquicultura a partir de 1/7/2015
• Água subterrânea: interrupção da captações para irrigação e aquicultura na faixa até 

100 m das margens dos rios, exceto as outorgadas que captem no cristalino
• Sistemas mistos que atendam diversas finalidades devem ser isolados até 1/7/2015 

de forma que a captação de água atenda apenas às finalidades de consumo humano 
e dessedentação animal 

• Descumprimento: infração gravíssima e embargo provisório, e eventual apreensão de 
bens

Resolução nº 407 (11/4/2016):

• Canal da redenção: 400 L/s
• Reservatório e barrilete do Mãe D’água: proibição de captação p/ irrigação e aquicultura
• Descumprimento: infração gravíssima e embargo provisório

Resolução nº 641 (14/4/2014): regras de restrição pactuadas em 2013

Resolução nº 633 (15/6/2015): canal da redenção

Curema-Mãe D’água, Piancó e Piranhas



• Água superficiais (Art, 1º): interrupção das captações localizadas no trecho do rio
Piancó, a jusante do açude Curema, no trecho do rio Aguiar, a jusante do açude Mãe
d’Água e no rio Piranhas-Açu, no trecho compreendido entre a confluência com o rio
Piancó e o açude Armando Ribeiro Gonçalves para quaisquer finalidades, exceto para
finalidades de consumo humano e dessedentação animal.

• Água subterrânea: interrupção da captações no aquífero aluvionar situadas as
margens dos corpos hídricos a que se refere o Art. 1º, para quaisquer finalidades,
exceto para as finalidades de consumo humano e dessedentação animal.

Resolução nº 1396 (21/11/2016) 

Curema-Mãe D’água, Piancó e Piranhas



Resolução nº 1202 (26/10/2015)
Mãe D’água, Piancó e Piranhas
nº 1202 (26/10/2015)

Armando Ribeiro e Baixo Açu

• Volume de alerta da 576 hm³, abaixo do qual a defluência é a mínima necessária para 
abastecimento público

• Revezamento de captações para irrigação: Del Monte, Finobrasa, DIBA
• Captações do açude: limitação a 5 ha por família e alternância por município
• Proibição da irrigação por inundação
• Captação para aquicultura: limitada a 12 horas/dia

Resolução nº 316 (6/4/2015)

• Revezamento de captações para irrigação: Del Monte, DIBA, Finobrasa, Bela Flor
• Revezamento de captações no açude Armando e Pataxó
• Revezamento de captações para aquicultura
• Redução de 15 % da vazão máxima de captação da UTE Jesus Soares Pereira
• Instalação de horímetros para aquicultura e irrigação com área irrigada > 20 ha
• Canal do Pataxó: 0,7 m³/s, revezamento de captações e monitoramento
• Captação de água subterrânea: somente de 18:00 as 6:00 com autorização do IGARN
• Separação de sistemas mistos
• Descumprimento enseja infração gravíssima



Reuniões Realizadas na Comunidade Sítio Mãe D’Água

• Que a AESA e CAGEPA apresentarão em reunião, na Comunidade, o projeto de
abastecimento, antes de sua execução.

• A deliberação do Comitê referente ao fechamento do barrilete, a qual foi referendada
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, baseada na Lei 9.433/97, será mantida e
cumprida a partir do momento em que a AESA e CAGEPA implantar, e colocar em
funcionamento, o sistema de abastecimento para uso humano e dessedentação
animal.

• Os registro do barrilete (4 – 150 mm) não serão fechados antes do dia 11/02/2016, de
forma a possibilitar o planejamento da suspensão das atividades de agricultura
irrigada e aquicultura (notadamente a despesca), sendo o fechamento condicionado à
construção e operação da solução alternativa para abastecimento de água da
comunidade Mãe D'Água (finalidades de consumo humano e dessedentação animal).

• No caso de recarga do açude que resultem e volumes acumulados que viabilizem a
retomada das atividades econômicas, haverá uma nova reunião para avaliação das
decisões tomadas nesta reunião.

1ª Reunião (Dia 11.12.2015): Encaminhamentos



Reuniões Realizadas na Comunidade Sítio Mãe D’Água

• O fechamento do barrilete, conforme deliberado pela Plenária do Comitê, bem como,
pelos participantes presentes a reunião realizada na comunidade Mãe D'água, dia
11.12.2015, somente será fechado quando a AESA e CAGEPA implantar, e colocar em
funcionamento, o sistema de abastecimento para o uso humano e dessedentação
animal.

• A AESA, CAGEPA e DNOCS irão, em caráter de urgência, realizada reunião na cidade
de João Pessoa/PB, para juntos discutirem estratégias que venham a viabilizar a
eficácia do sistema ora implantado, devendo no entanto, disponibilizar seus técnicos
para que esses, conjuntamente com moradores da comunidade, façam um estudo
sobre o sistema de abastecimento já implementado na comunidade.

• Que todos os demais encaminhamentos da reunião do dia 11.12.2015 sejam
respeitados e colocados em práticas por quem de direito.

• Que o Comitê, Ministério Público e os Órgão Gestores Nacional e Estaduais avaliem
com profundidade e isenção a permissão de irrigação nas Várzeas de Sousa e ao longo
do Canal da Redenção, e ao mesmo tempo avalie também a proibição praticada aos
agricultores e piscicultores da comunidade Mãe D’Água, pois, a comunidade entende
que os direitos estendidos aos irrigantes localizados nas Várzeas de Sousa e ao longo
do Canal devam ser os mesmos para os irrigantes da Comunidade Mãe D’Água.

2ª Reunião (Dia 19.05.2016): Encaminhamentos



Registro Fotográfico – Ano 2013

Reunião em Coremas/PB

Reunião em Cajazeirinhas/PB



Registro Fotográfico – Ano 2013

Reunião em Paulista/PB

Reunião em Pombal/PB



Registro Fotográfico – Ano 2013

Reunião em São Bento/PB

Reunião em Jardim de Piranhas/RN



Registro Fotográfico – Ano 2013

Reunião em Jucurutu/RN

Reunião em Caicó/RN



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em São Bento/PB

Reunião em Pombal/PB



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Caicó/RN (Passagem das Traíras)

Reunião em Acari/RN (Açude Cruzeta e Açude Marechal Dutra)



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Pombal/PB

Reunião em Jardim de Piranhas/RN



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Caicó/RN (Itans)

Reunião em Jucurutu/RN



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Sousa/PB

Reunião em Santa Inês/PB



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Parelhas/RN (Açude Boqueirão)

Reunião em São João do Sabugi/RN



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Princesa Isabel/PB

Reunião em Assú/RN



Registro Fotográfico – Ano 2014

Reunião em Pendências/RN (Irrigantes)

Reunião em Pendências/RN (Aquicultores)



Registro Fotográfico – Ano 2015

Reunião em Coremas/PB

Reunião em Pombal/PB



Registro Fotográfico – Ano 2015

Reunião em Paulista/PB

Reunião em São Bento/PB



Registro Fotográfico – Ano 2015

Reunião em Jardim de Piranhas/RN

Reunião em Caicó/RN



Registro Fotográfico – Ano 2015

Reunião em Assú/RN (05.08.2015)

Reunião em Assú/RN (30.09.2015)



Registro Fotográfico – Ano 2015
Termo de Alocação de Água 2015-2016

Reunião em Cajazeiras/PB

Reunião em São João do Rio do Peixe/PB



Registro Fotográfico – Ano 2015
Termo de Alocação de Água 2015-2016

Reunião em Sousa/PB



Registro Fotográfico – Ano 2016
Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Jardim do Seridó/RN



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em São João do Sabugi/RN



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Cruzeta/RN



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Assú/RN



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Serra Negra do Norte/RN



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em São João do Rio do Peixe/PB



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Sousa/PB



Termos de Alocação de Água - Período 2016-2017

Reunião em Cajazeiras/PB



Secretaria do CBH PPA:

Coordenador: Emídio Gonçalves de Medeiros

E-mail: coordenador-cbh-ppa@adese.com.br

Contato: (84) 3417-2948 ou 98896-1840

Secretário: Marcone de Medeiros Nunes

E-mail: secretario-cbh-ppa@adese.com.br

Contato: (84) 3417-2948 ou 98896-1839

Muito Obrigado

José Procópio de Lucena

Presidente do CBH PPA

E-mail: procopiolucena@hotmail.com.br

Contato: (84) 99928-0448
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