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Relatório do CBH PPA apresenta situação do rio Piranhas
Por: Geraldo Oliveira

O Centro de Apoio ao Comitê da
Bacia Hidrográﬁca do rio Piancó-PiranhasAçú realizou no mês de Julho deste ano
uma visita as comunidades rurais dos Municípios de Jardim de Piranhas, Jucurutu
e São Fernando. A ação foi solicitada pelo
Presidente do CBH PPA, Procópio Lucena,
e teve o objetivo de inspecionar as águas
do Piranhas e as comunidades beneﬁciadas pelas águas do Coremas, através do
rio. Após concluído o relatório, caso necessário, a diretoria colegiada do Comitê vai
providenciar reuniões com as comunidades.
A primeira comunidade visitada foi
a Timbaubinha, localizada em Jardim de
Piranhas e distante 01 Km do barramento
de sacos de areia feito pela CAERN do
Rio Grande do Norte, para possibilitar a
captação de água na Adutora que beneﬁcia o município de Caicó/RN. “A visita
mostra o local onde é captado a água que
abastece toda a Comunidade, que é um
total de 300 famílias beneﬁciadas”, aﬁrma
o documento.
Ainda na Comunidade na Timbaubinha, em uma segunda visita ao leito do
rio, foi encontrado pouca água e muito
assoreamento. De acordo com o relato
do agricultor José Porfírio, as diﬁculdades
para manter uma aguação de subsistência
é grande, pois a água está muito escassa
e ele é obrigado a ligar e desligar a bomba
por varias vezes no momento da aguação.
A terceira visita foi na passagem
do rio, local conhecido por 1ª estiva do
rio, ainda em Jardim de Piranhas, na Comunidade Cruz. Esse local ﬁca a 7 Km do
barramento de saco de areia feito pela
CAERN, onde pode-se observar pouca
água e muito assoreamento e ausência
de irrigação.
Na quarta visita, a comitiva seguiu
pela estrada vicinal até a residência de
Julião Minervino, que ﬁca localizada na

Agricultor que acompanhou as visitas ao rio Piranhas

comunidade Batalha Município de Jardim
de Piranhas/RN. A escassez da água está
impossibilitando a permanência na zona
rural. No local praticamente não existe
mais irrigação. “Dentro desses 15 dias,
no máximo, se não for tomada nenhuma
providencia pelos órgãos competente o rio
seca”, relatou ele.
A quinta visita foi na Comunidade
Santa Cruz, também no Município Jardinense. Nessa localidade, distante 46km
do zona urbana foram visitadas duas residências. Na primeira, Januzia Oliveira
de Brito recebeu a comitiva do Centro de
Apoio e informou que está sofrendo com a
escassez. A família prepara para encher o

seu reservatório e não sabem quando isso
vai acontecer novamente pelo fato que a
água todos os dias esta sumindo no leito
do rio, deixando assim só o caminho seco.
Em Jucurutu a visita aconteceu em
Agosto, na zona urbana, na ponte do rio
Piranhas, onde foi observado que a água
existente no rio é pouca. Essa visita foi
coordenada por: Emídio Gonçalves, representante do Centro de Apoio ao CBH
PPA; José Gomes dos Santos, representando o STTR de Jardim do Piranhas; Tazia Lopes; representando o STTR do município de São Fernando e Dogival Felix;
representando as Associações Rurais do
Município de Jardim do Piranhas.
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Prefeitos do Seridó reúnem-se para discutir situação do rio Piranhas

O prefeito de Jardim de Piranhas
Elidio Queiróz recebeu uma comitiva
de prefeitos em seu gabinete na ma-

nhã desta terça feira 26. Chilon Batista
(Timbauba), Roberto Germano (Caicó)
e Genilson Maia (São Fernando) estive-

ram com o diretor da ADESE Joaquim
Gaspar e funcionários da ANA (Agência
Nacional das Águas) para discutirem
com Elidio Queiróz a atual situação do
Rio Piranhas.
“A situação é bastante preocupante para esses Municípios. A população
está ﬁcando sem água e as diﬁculdades
já estão començando a aparecer”, disse
Roberto Germano, Prefeito de Caicó.
A ANA vai ﬁscalizar o rio para saber se existem barreiras com sacos de
areia impedindo o seu percurso normal.
Há uma semana que Jardim de Piranhas, Caicó, São Fernando e Timbauba
dos Batistas estão sem água e preocupados com a situação os prefeitos se
reuniram para tentar solucionar alguns
problemas. Mais de 100 mil pessoas
estão sendo prejudicadas com a falta de
água no Rio Piranhas.

Diretoria do CBH PPA reuniu-se com a ANA

Membros da diretoria colegiada do CBH PPA em reunião com a ANA

Aconteceu nos dias 22 e 23/07,
em Brasília, reunião da Agência Nacional de Águas (ANA) com a Diretoria
Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográﬁca do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH
PPA). A reunião teve dois momentos,
no primeiro uma reunião técnica entre
a Superintendência de Apoio, Gestão e
Planejamento de Recursos Hídricos da
ANA e a Diretoria do Comitê tendo como

objetivo discutir os seguintes pontos:
Arranjo Institucional para Gestão dos
Recursos Hídricos; Alocação de Água e
Revisão do Marco Regulatório; e Programa de Investimentos a partir do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográﬁca
Piranhas-Açu, que esta em face ﬁnal de
elaboração.
No segundo momento reunião
entre a Diretoria da ANA e Diretoria do

Comitê tendo como objetivo discutir a
Sustentabilidade Financeira e Operacional do CBH PPA, bem como a operacionalização do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia.
Ambas as reuniões contou com a
participação do Sr. José Procópio de Lucena, Presidente; Sra. Maria de Lourdes
Santana dos Santos e Araújo, Vice-Presidente; Sr. Francisco Lopes da Silva, 1º
Secretário; e Sr. José Ferreira da Cunha,
2º Secretário.
“Foi uma reunião bastante proveitosa para o Comitê e para as regiões
que integram a Bacia. Discutimos vários
assuntos importantes”, disse José Procópio, Presidente do CBH PPA.
O Plano de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográﬁca Piranhas-Açu é um
instrumento de planejamento contínuo
e dinâmico, numa visão de longo prazo,
de forma a permitir uma gestão compartilhada do uso múltiplo e integrado dos
recursos hídricos superﬁciais e subterrâneos e o seu o objetivo central é permitir
a gestão efetiva e sustentável dos recursos hídricos da bacia, de modo a garantir
o uso múltiplo, racional e sustentável, em
qualidade e quantidade, em benefício
das gerações presentes e futuras.
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SEMARH realiza perfurações de poços na Zona Rural de Jardim do Seridó

Máquinas trabalhando na escavação de poços tubulares da zona rural de Jardim do Seridó

A Prefeitura Municipal de Jardim
do Seridó celebrou Termo de Convênio com a Associação dos Municípios
da Microrregião do Seridó Oriental
(AMSO), para o gerenciamento e execução na perfuração de 5 (cinco) poços
tubulares na Zona Rural do município
de Jardim do Seridó.
O objetivo é o desenvolvimento
econômico da malha rural municipal,
especialmente nas áreas da agricultura, agroindústria e consumo humano e
animal de acordo com o que preceitua
o Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre a SEMARH (Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos) e a AMSO.
Recentemente, os técnicos utilizaram uma máquina perfuratriz para
realizar as perfurações em cinco po-

ços, beneficiando com os trabalhos,
os moradores das comunidades rurais:
São Gonçalo, São Pedro, Marcas, Bananeiro e cabaceira. O próximo passo
será a instalação, quando será enviada até as referidas comunidades, uma
equipe para instalar os cata-ventos e
as respectivas bombas para a captação de água.
“Essa obra é muito importante
para o Município de Jardim do Seridó e
para toda a Região do Seridó. Sobretudo, para o desenvolvimento econômico
da população das zonas rural e urbana
do nosso Município. Acreditamos que
muito em breve essa obra vai ser entregue”, disse o Prefeito do Município,
Jocimar Dantas.
Para viabilizar a perfuração
destes poços, o Governo do Rio Gran-

de do Norte disponibilizou a máquina
perfuratriz e os técnicos, enquanto a
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó arcou com as despesas de combustível, estadia, alimentação, canos
e ferramentas para as perfurações.
Como também disponibilizou um servidor para acompanhar e prestar auxílio
necessário aos técnicos da SEMARH.
A coordenadoria de hidrologia
da SEMARH é responsável por elaborar a programação de locação, perfuração, instalação, recuperação e manutenção dos poços e dessalinizadores.
As comunidades e assentamentos que
recebem o sistema de bombeamento
de poços tubulares com adução e distribuição de água em geral são de difícil acesso e dispersos nas zonas rurais
dos municípios.

CBH PPA oferece curso de capacitação na Paraíba

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH
PPA) em parceria com o STTR e Emater Regional da cidade de Pombal/PB
estará realizando durante os dias 27
e 28 de agosto de 2014 o curso “Métodos e Técnicas de Irrigação” o qual
terá como público alvo os irrigantes ligados a agricultura familiar.
O curso de capacitação, que
terá como ministrante o Sr. José Félix

Faustino, da Emater de Pombal, será
realizado na Comunidade Rural Monte Alegre, localizada no município de
Pombal/PB e terá como objetivo capacitar os participantes de forma técnica
e operacional, com os principais assuntos relacionados à irrigação, desde
o ciclo hidrológico da água, passando
pelos principais métodos de irrigação
utilizados em diversas plantações.
Maiores informações, entrar em

contato com o Centro de Apoio ao CBH
Piancó-Piranhas-Açu, através do seu
coordenador, Sr. Emídio Gonçalves de
Medeiros, pelos telefones (84) 34172948 / 8896-1840, ou pelo endereço
eletrônico coordenador-cbh-ppa@adese.com.br, ou com o Sr. Marcone de
Medeiros Nunes, secretário, através
dos telefones (84) 3417-2948 / 88961839 ou pelo endereço eletrônico secretario-cbh-ppa@adese.com.br.
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