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Ofício N° 001/2021-CAA                         Caicó/RN, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
WILDE CARDOSO GONTIO JÚNIOR 

Coordenador de Marcos Regulatórios e Alocação de Água - COMAR 

Setor Policial – Área 05 – Quadra 03 – Blocos B, L, M e T 

CEP: 70.610-000 

Brasília - DF 

 
 
Assunto: Liberação de defluência do Açude Engenheiro Avidos, via Açude São Gonçalo. 
 
 
Prezado Senhor, 

     
Ao cumprimentá-lo, informamos a Vossa Senhoria que a Comissão de Acompanhamento de Alocação 

de Água do sistema hídrico formado pelos reservatórios Eng° Avidos/São Gonçalo, recebeu do Sr. Flávio 

Rubstaine Batista do Nascimento, representante da Associação dos Irrigantes do entorno do Açude São Gonçalo 

– ARRISG e membro da Comissão de Acompanhamento de Alocação 2021/2021, proposição no tocante a 

liberação de 5 milhões de litros de água do Açude Engenheiro Avidos, via Açude São Gonçalo. A solicitação pelo 

Sr. Flávio Rubstaine fundamenta-se nas dificuldades encontradas pelos ribeirinhos para manter suas produções, 

motivadas pela falta de água, correndo-se o risco de perderem suas plantações. 

Sobre o assunto, e de forma democrática, os membros da Comissão, na sua maioria, posicionaram-se 

favoráveis ao pleito, fazendo-se assim cumprir o estabelecido no Termo de Alocação de Água 2020/2021, item 

2.2 (A transferência de água do reservatório Eng. Avidos para o reservatório São Gonçalo deverá ser realizada 

a partir do atingimento da cota igual a 243m (volume estimado em 19,871hm3), no volume máximo igual ao 

volume deplecionado no mês anterior, após autorização da ANA).  

Ainda sobre o assunto, a Comissão encaminhou os seguintes pontos: 1º) A liberação deverá acontecer 

no prazo de 10 dias, sendo essa realizada de forma gradativa. 2º) A empresa Projecte deverá realizar, em caráter 

de urgência, estudo técnico tendo esse por objetivo verificar o volume de água necessário a ser liberado, dentro 

dos parâmetros que exija a causa. 3º) Iniciadas as chuvas na região, e sendo essas vigorosas, a Comissão solicitará 

o fechamento das comportas do Açude Engenheiro Avidos e do São Gonçalo, e dessa forma, ambos os 

reservatório poderão recuperar a sua capacidade hídrica. 

Diante das informações acima explicitadas, solicitamos da COMAR as providências cabíveis para 

atendimento ao pleito.  

Ressalto que a Comissão acompanhará e monitorará de forma constante o escoamento de água, 

evitando dessa forma o seu desperdício.  

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que julgar necessários,  

Atenciosamente, 

 

 
Waldemir Fernandes de Azevedo 

Coordenador da Comissão 
 
 
 
c/c 
Membros da Comissão de Alocação 


