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ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ 2 
 3 

Data: 03 de dezembro de 2019 4 
Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umarizal/RN 5 
Hora: 9:30h 6 
 7 

No terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove com início às 8 
nove horas e trinta minutos, em segunda chamada, ocorreu no Sindicato dos 9 
Trabalhadores Rurais de Umarizal/RN, a nona reunião extraordinária do Comitê da 10 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró - CBH AM com 11 membros titular, ou 11 
suplente substituindo o seu titular, presentes, representantes da Sociedade Civil, 12 
Poder Público e Usuários de Água, conforme lista de presença em anexo. O 13 
Presidente do Comitê CBH AM, Rodrigo Guimarães de Carvalho, iniciou a 14 
reunião e explicou a situação que havia motivado o Instituto de Gestão das Águas do 15 

Rio Grande do Norte – IGARN a solicitar a realização da reunião extraordinária. Em 16 

sequência, o presidente passou para o primeiro ponto de pauta da nona reunião 17 
extraordinária: 1. Posse de novos membros. Em continuidade, como inicialmente 18 

não houve nenhuma manifestação de novos membros passou-se para o segundo 19 
ponto de pauta: 2. Termo de Alocação de Recursos Hídricos do Açude Rodeador, 20 

localizado em Umarizal/RN. Após esse momento, todos os presentes na reunião se 21 
apresentaram informando o nome e quais entidades/instituições estavam 22 

representando. Posteriormente, o presidente fez uma breve explicação sobre a 23 
atuação do comitê aos representantes do poder público municipal, sociedade civil e 24 
usuários de água presentes que não que faziam parte do colegiado do CBH Apodi-25 

Mossoró. Informou que as representações dos segmentos do poder público 26 
municipal, sociedade civil e usuários de água eram eleitas através de um processo 27 

eleitoral, enfatizando que o próximo processo ocorreria em 2021. Antes de entrar na 28 
segunda pauta, informou que após verificarem a presença de um novo membro, iriam 29 

realizar a posse da representante da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 30 

UFERSA, profª Aline Fernanda Campagna Fernandes, que estava sendo indicada 31 
como suplente da instituição. Retornando ao segundo ponto de pauta, explicou como 32 
seria o funcionamento do plenário: primeiro, a palavra seria para o IGARN realizar a 33 

apresentação técnica sobre a situação do açude Rodeador; no segundo momento, 34 
seriam abertas inscrições para os presentes realizarem perguntas com tempo de um 35 
minuto para cada inscrito; no terceiro momento o IGARN iria responder as 36 
perguntas; finalizando, no quarto momento, seriam abertas novas inscrições para os 37 
presentes realizarem suas manifestações sobre o tema durante três minutos e em 38 

seguida o IGARN responderia. Antes da apresentação, o Diretor-Presidente do 39 
IGARN, Auricélio Costa Costa, explicou que devido a abertura da válvula dispersora 40 

sem autorização, havia recebido a demanda sobre o tema em questão. Após 41 
orientação em conjunto com o prof. Antônio Righetto uma equipe havia se deslocado 42 
para o açude Rodeador para regular a válvula em uma vazão mínima. Reiterou que 43 
após a solicitação dessa demanda havia entrado em contato com o comitê para 44 
realizar a reunião extraordinária. Enfatizou que naquele espaço da reunião seriam 45 

expostos os dados técnicos para se tomar uma decisão sobre o açude considerando a 46 
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base legal vigente sobre recursos hídricos tendo em vista a garantia de água para 47 
consumo humano e os usos múltiplos. Complementou que o espaço seria para alocar 48 

a água de acordo com as demandas e ressaltou que outras ações iriam ser realizadas 49 
no tocante à gestão do açude, citando a necessidade de regularização dos usuários de 50 
água. Em sequência, o Coordenador de Gestão Operacional do IGARN, Antônio 51 
Righetto, iniciou a apresentação, parte integrante dessa ata, sobre a situação do açude 52 
Rodeador. Para nivelar o nível de conhecimento dos presentes, explicou o conceito 53 

de alocação de água, relatando que reuniões de alocação ocorreriam no final do 54 
período chuvoso considerando as necessidades de consumo de água pelos diversos 55 
setores, sendo realizada uma previsão de consumo de água do período de estiagem 56 

até o final do período chuvoso do ano seguinte. Apresentou as simulações de 57 
comportamento do nível do reservatório considerando os consumos e outros fatores. 58 
Destacou que o gráfico da simulação elaborado pela Agência Nacional de Água – 59 
ANA demonstrava três cenários, sendo um cenário crítico (vermelho), alerta 60 
(amarelo) e situação confortável (verde). Ressaltou que os presentes deveriam 61 

trabalhar considerando uma situação para que não chegassem à faixa vermelha, 62 

cenário crítico. Apontou que considerando a situação confortável, a vazão ideal a ser 63 
liberada pelo sistema hídrico seria de cento e cinquenta litros por segundo, sendo 64 

cento e dez litros por segundo saindo pela válvula dispersora e quarenta litros por 65 
segundo destinado para a captação da CAERN. Após a apresentação do IGARN, 66 

iniciou-se a inscrição para questionamentos sobre a apresentação. Os momentos de 67 
perguntas foram divididos em dois blocos de no máximo cinco perguntas. No 68 

primeiro bloco se inscreveram os senhores(as): José Moura; Aline; Margarida; Neto 69 
Caiçara e Antônio. Aline perguntou como o volume de cento e dez litros por segundo 70 
havia sido calculado considerando que não se tinha a estimativa do total de irrigantes 71 

a jusante da barragem e se a vazão liberada pela válvula dispersora seria suficiente 72 
para os irrigantes ou teria além do necessário para suprir a demanda local. Margarida 73 

questionou se com o cenário de precipitação pluviométrica dentro da média 74 
considerando a vazão de deflúvio e a captação no reservatório se manteria na faixa 75 

amarela de alerta. Antônio perguntou qual teria sido a última vez que a válvula 76 

dispersora havia sido aberta e se teria previsão de chuvas para o ano de dois mil e 77 
vinte. O Diretor do IGARN respondeu que com relação ao questionamento de José 78 
Moura, o instituto ao receber a demanda sobre o açude havia enviado uma equipe 79 

para o reservatório e havia sido constatada a abertura irregular da válvula, os técnicos 80 
haviam regularizado a válvula para vazão mínima e caso ocorresse nova abertura 81 
irregular o IGARN iria buscar as medidas legais para resolver o problema. Ressaltou 82 
que após a alocação de água seria realizado o acompanhamento da abertura da 83 
válvula. A vazão de cento e dez litros por segundo seria distribuída pelos usuários a 84 

jusante do reservatório, alertando que a curva de esvaziamento apresentada garantiria 85 
água para o abastecimento humano de Umarizal/RN, Rafael Godeiro/RN, Olho 86 

D’água dos Borges/RN e dos agricultores da região a jusante do açude. 87 
Complementou que após a alocação seria importante realizar a regularização dos 88 
usuários para garantir que a água fosse distribuída entre os usuários. Informou que no 89 
período de inverno a válvula seria fechada para que o reservatório acumulasse água e 90 
apenas seria realizada a captação da CAERN visando consumo humano e anualmente 91 

seria realizada alocação de água do reservatório. Auricélio Costa Costa informou que 92 
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não tinha registro de abertura da válvula e de alocação realizada no açude Rodeador. 93 
Ivanilson informou que a válvula havia sido aberta no ano de dois mil e onze. 94 

Auricélio Costa também reforçou que iriam fazer uma articulação com as prefeituras 95 
para viabilizar a manutenção no talude da barragem. Antônio Righetto pontuou que 96 
para que a alocação de água acordada fosse respeitada todos os envolvidos teriam 97 
que ser fiscais. Informou que o IGARN monitorava o nível do açude e em janeiro 98 
seria realizada a regularização dos usuários do reservatório. Explicou que seria 99 

medido o nível do curso d’água no final do trecho por onde a água passaria, com uma 100 
régua, e poderiam ter duas situações, sendo uma observando-se o nível de água 101 
baixo, inferindo que esta havia sido consumida ou não chegando água até a régua 102 

podendo-se inferir que haveria consumo acima das outorgas emitidas. Passou-se para 103 
a segunda rodada de perguntas, os inscritos foram os senhores(as): Rogério, 104 
Ronilson, Chico de Abrancar e Ivanilson. Antes de iniciar a fala dos inscritos, 105 
Antônio Righetto pediu aos presentes que se posicionassem sobre a vazão sugerida 106 
para saberem se seria suficiente para chegar ao último usuário do rio Umari para 107 

definir a alocação de água. Em sequência, Rogério explicou que em dois mil e oito 108 

havia ocorrido a limpeza da calha do açude, mas não houve continuidade da 109 
manutenção, e, consequentemente, no ano posterior a calha havia entupido. Relatou 110 

que na parede do açude havia buracos com mais de oito metros de profundidade, 111 
além da presença de algaroba de grande porte. Enfatizou que caso houvesse uma 112 

chuva igual a do ano de dois mil e oito a parede poderia ir embora. Ronilson 113 
perguntou quais eram as ações que a CAERN estava realizando em prol do açude e 114 

solicitou que o IGARN itinerante fosse ao município de Umarizal/RN para saber 115 
sobre a realidade de usuário da região. Chico de Abrancar, no tocante a manutenção 116 
do reservatório, expôs que o poder público de Umarizal/RN havia realizado a 117 

manutenção do vertedouro do açude em conjunto com Rafael Godeiro/RN. Ressaltou 118 
que havia a necessidade de os órgãos estaduais e CAERN terem mais cuidado com o 119 

açude. Ressaltou que a CAERN cobrava pela distribuição, não podendo jogar a 120 
responsabilidade para os municípios que não tinha condições, além de pontuar que o 121 

reservatório era do Estado e a CAERN que fazia o uso da água. Finalizou sugerindo 122 

que o Estado enviasse técnicos para avaliarem a situação do reservatório e 123 
posteriormente ver no que os municípios poderiam contribuir para resolver os 124 
problemas que viessem a ser identificados. Ivanilson explicou que havia 125 

acompanhado duas engenheiras que avaliaram a situação do reservatório e tinha 126 
constatado a situação absurda da parede. Ressaltou essa situação ocorria no 127 
município de Umarizal, visto que, vinte e cinco metros estavam em Umarizal/RN e o 128 
restante da extensão da parede estava no município de Rafael Godeiro/RN. Explicou 129 
que em dois mil e oito o reservatório tinha um volume armazenado de oito milhões 130 

de metros cúbicos e houve a liberação de água por dois meses, logo em seguida 131 
passou-se pelo período de estiagem e após esse período, com o atual volume, não 132 

faria medo soltar água do reservatório podendo ser aberto duzentos litros por 133 
segundo. O Diretor do IGARN, Auricélio, informou que o IGARN havia realizado 134 
uma vistoria do açude Rodeador e estaria passando as informações para a SEMARH 135 
tomar as providências e, considerando, a gravidade articularia com as prefeituras e 136 
CAERN. Ressaltou que a CAERN não havia recebido a demanda de colaborar na 137 

manutenção do reservatório e dentro da possibilidade a CAERN poderia realizar 138 
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algumas atividades. Salientou que a companhia quando solicitada na bacia 139 
hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu participou da desobstrução do rio. No 140 

tocante à vazão de esvaziamento do açude com segurança, considerando ao 141 
solicitado para aumentar a vazão, explicou que poderiam aumentar a vazão 142 
inicialmente para que a água chegasse ao último produtor mais rapidamente e depois 143 
seria reduzido o volume para cento e dez litros por segundo. Antônio Righetto 144 
esclareceu que, considerando o aumento da vazão para duzentos litros por segundo, 145 

seria possível liberar até março, sendo cento e sessenta litros por segundo para o 146 
agricultor e quarenta litros por segundo para a CAERN. Ressaltou que no final do 147 
período de estiagem seria reduzida a vazão ou mesmo até fechada a válvula 148 

dependendo do cenário. O presidente do comitê, Rodrigo Guimarães, antes de passar 149 
para a rodada de colocações, solicitou o esclarecimento sobre qual seria o período de 150 
alocação e a vazão a ser liberada do reservatório. Ressaltou que deveriam 151 
acompanhar as chuvas, pois, dependendo da estação chuvosa seria necessário 152 
aumentar a vazão, além de ponderar que no momento não se tinha a capacidade de 153 

saber quantos usuários iriam utilizar a água e quanto seria destinado para cada um 154 

dos usuários. Auricélio pediu a palavra e esclareceu que a água iria chegar até o local 155 
que pudessem controlar o uso da água com a vazão previamente definida. Após esse 156 

momento, realizaram-se as inscrições para que os presentes fizessem as suas 157 
colocações sobre a proposta do termo de alocação. José Moura expôs que se a 158 

reunião tivesse ocorrido três meses atrás a situação estava melhor. Explicou que 159 
havia oficiado da Defesa Civil de Umarizal para que através dela, diversos órgãos 160 

fossem informados sobre as demandas do reservatório. Informou que o município de 161 
Umarizal/RN no ano passado havia fechado alguns buracos e realizaram a 162 
manutenção e desobstrução do vertedouro com a parceria de Rafael Godeiro/RN, 163 

além de ressaltar a necessidade de haver a articulação dos municípios, Estado e a 164 
CAERN. Ubiraci explicou que já havia participado de reuniões de alocação de água. 165 

Ponderou que os irrigantes como gestores de água deveriam utilizar a água com 166 
racionalidade. Cada um dos usuários deveria utilizar apenas o que seria sido 167 

destinado a eles para que a água pudesse ser utilizada por todos. Ressaltou que 168 

dependendo da cultura cultivada pelos usuários seria necessário realizar uma 169 
avaliação de qual sistema de irrigação era mais adequado. Reiterou que todos 170 
deveriam realizar o uso consciente. Neto Caiçara expôs que estavam preocupados 171 

com o rio Umari considerando a chegada da água até as comunidades mais distantes. 172 
Ressaltou que havia locais no curso do rio que não utilizavam a água apenas para 173 
irrigação, mas também para consumo humano. Hudson perguntou se sairia um 174 
documento da reunião resguardando o que seria acordado. Expôs que muitas famílias 175 
estavam necessitando de água para dessedentação animal e para consumo humano. 176 

Fez um questionamento de que se no período chuvoso a válvula poderia ficar aberta 177 
para manter o rio perenizado, visto que, a abertura havia ocorrido muito tarde. 178 

Contados os oito dias da abertura a água ainda não tinha chegado a alguns locais 179 
devido ao leito estar em alguns pontos muito profundo. Finalizou solicitando um 180 
estudo sobre como ficaria caso em junho fosse aberta a válvula com a vazão de cento 181 
e cinquenta litros por segundo. Lázaro parabenizou a iniciativa do comitê e IGARN, 182 
ressaltou que sabiam que a problemática pelo uso da água não era nova. Relembrou 183 

que a abertura da válvula na semana anterior havia gerado um conflito entre a zona 184 
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rural e urbana. Com o estudo de simulação apresentado e o IGARN acompanhando a 185 
situação dessa problemática iria evitar conflitos, além de ressaltar que a realização do 186 

IGARN Itinerante seria importante para regularizar os usuários e finalizou 187 
enfatizando a necessidade da realização de fiscalização da parede do reservatório e 188 
que se houvesse a articulação entre os responsáveis considerando que o inverno 189 
estava próximo. Em resposta às falas, o Diretor-Presidente do IGARN explicou que a 190 
Lei nº 9433/97 determinava que em caso de crise as prioridades seriam o consumo 191 

humano e a dessedentação animal, mas também garantia os usos múltiplos e que o 192 
comitê e o órgão gestor garantissem o cumprimento da legislação. Reiterou que o 193 
volume de segurança estaria situado na faixa verde do gráfico apresentado e 194 

chegando ao período de inverno se não chovesse a válvula teria que ser fechada para 195 
garantir o abastecimento humano, por isso, que a válvula não havia sido aberta 196 
anteriormente. Explicou que tudo acordado na reunião seria cumprido conforme 197 
registrado em ata do CBH Apodi-Mossoró e no Termo de Alocação de Recurso 198 
Hídrico do Açude Rodeador e todos os envolvidos teriam que cumprir o que 199 

estivesse sido estabelecido no documento. No tocante ao consumo de água, enfatizou 200 

a necessidade de economizá-la fazendo um uso racional. Finalizou que iriam dialogar 201 
com a SEMARH, prefeituras e CAERN para ver como seria realizado o plano de 202 

manutenção emergencial do açude. Antônio Righetto explicou que, sobre a 203 
solicitação de que no período chuvoso deixassem a válvula aberta, seria possível e 204 

após a realização do IGARN Itinerante deixariam a régua no final do trecho 205 
perenizado. Dessa forma, poderiam garantir uma alocação de cento e noventa litros 206 

por segundo até o final de março, e, posteriormente, a vazão seria reduzida em 207 
função do nível de água observado na régua de controle. Assim, se estivesse 208 
passando água pela régua de controle se conseguiria constatar que não estavam 209 

utilizando toda água liberada e realizariam a redução da vazão. Sobre a questão da 210 
manutenção da barragem, sugeriu que fosse encaminhada uma documentação para o 211 

Diretor-Presidente da CAERN tomar conhecimento sobre o problema do açude 212 
Rodeador, visto que, a empresa era usuário de água e era de interesse da companhia a 213 

manutenção do reservatório. Retornando as rodadas de exposições e questionamentos 214 

sobre a alocação, Margarida solicitou um esclarecimento sobre os apontamentos 215 
realizados. Se o que estaria sendo proposto seria a vazão de duzentos litros por 216 
segundo até março e dependendo do cenário seria realizada uma nova reunião para 217 

avaliar a situação do reservatório e propor uma nova alocação. César expôs que os 218 
usuários tinham sua parcela de culpa pela situação. Expôs que quando o açude 219 
vertesse/sangrasse e deixassem a válvula aberta, a água estaria perenizando o rio 220 
chegando à localidade Caçote, mas isso não ocorreu, por isso, tinha-se a dificuldade 221 
de a água chegar nas localidades mais distantes, visto que o rio secava e depois se 222 

abriam as comportas. Dessa forma, gostaria que a válvula ficasse aberta para manter 223 
o rio perenizado e quando aumentasse a vazão da água chegaria o mais rápido nas 224 

localidades mais afastadas. Eliezer agradeceu a iniciativa de estarem discutindo sobre 225 
o assunto no município em conjunto com os agricultores. Reiterou sobre a 226 
necessidade de manter o rio perene visto que o leito estava muito profundo 227 
dificultando a chegada de água mais rápida para as comunidades. Ronilson ressaltou 228 
que seria interessante que os moradores da zona urbana estivessem presentes na 229 

reunião. Disse que um ano atrás os municípios de Umarizal, Rafael Godeiro e Olho 230 
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COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFlq 

DO RIO APODI-MOSSORO 
D'água dos Borges sofreram com a falta de água, sendo necessar10 ter 
responsabilidade. Enfatizou que como seria o primeiro ano de alocação teriam que 
ter cautela no tocante à solicitação de abertura da válvula. Igor reforçou que o estudo 
demonstrava que quando a situação ficasse crítica, seria realizada uma nova reunião. 
No momento, estava reivindicado o direto de uso de água e relembrou dos deveres, 
sendo necessário que os usuários se regularizassem. Maycon enfatizou e parabenizou 
o IGARN, pois, era difícil as entidades do Estado irem até as comunidades para 
discutir sobre a situação do açude Rodeador. Estava saindo satisfeito com o que 
havia sido proposto, com a válvula aberta e com a garantia de que caso não tivessem 
inverno, os municípios abastecidos pela barragem não seriam prejudicados. 
Enfatizou que os usuários a jusante mais próximos do açude tivessem consciência e 
não utilizassem a água acima do necessário para que os proprietários mais afastados 
pudessem ter água. Finalizou que as pessoas que criticavam o poder público não 
estavam presentes na reunião para fazer as cobranças e entender sobre a situação do 
açude. Auricélio Costa informou que utilizariam cinquenta por cento da média 
histórica de chuvas, visto que, os estudos sempre apontavam para esse cenário. Após 
o período de discussão, no tocante à alocação de água do açude Rodeador o comitê 
deliberou em conjunto com o IGARN e demais presentes na reunião que a vazão a 
ser retirada do Açude Rodeador seria de 150 1/s pela válvula di spersora e 40 1/s 
captados no reservatório pela CAERN visando ao consumo humano até o período de 
trinta e um de março de dois mil e vinte. Passado esse período uma nova reunião 
seria realizada para avaliar a situação do açude. O IGARN se comprometeu de no dia 
12 de dezembro do corrente ano, quinta-fe ira, reali zar o IGARN Itinerante, no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umarizal , a regu larização dos usuários de 
água. Foi formada uma comissão de alocação de recursos hídricos composta pelo 
DNOCS, IGARN, prefeitura de Rafael Godeiro/RN, Defesa Civil de Umarizal/RN, 
UERN, COOPAU, CAERN e a Associação Municipal de Desenv. Comuntário de 
Umarizal. Os nomes dos representantes da alocação de água constam no termo de 
alocação que fará parte integrante dessa ata. Encaminhamento: 1. Articular reunião 
com os entes envolvidos na fiscalização e manutenção da barragem; 2. Implementar 
o acordado no termo de alocação e deliberado pelo comitê. O presidente do comitê 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Ruan Otavio Teixeira, 
lavrei a presente ata, tendo os membros presentes subscritos a lista de presença que 
segue como parte integrante desta. 

_Rodrigo Gti?marães de Carvalho 
Presidente 

Natal/RN, 06 de dezembro de 2019. 

~erra da Silva 
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