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RESOLuçA0 CONJUNTA Ng 65, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 
Documento n9  02500.061910/2019-71 

Dispöe sobre condiçöes de uso dos recursos hi'dricos no 
sistema hIdrico Curema-Me D'Agua, localizado nos 

Estados da ParaIba e do Rio Grande do Norte. 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGEN CIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, no uso da 
atribuiçâo que Ihe confere o art. 112, III e XVII, do Regimento Interno, aprovado pela ResoIuco 
n2  32, de 23 de abril de 2018, torna püblico que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 7602 Reuniäo 

Ordinrja, realizada em 09 de setembro de 2019, corn fundamento no art. 12, inciso II, da Lel n2  
9.984, de 17 de julho de 2000, o DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO DAS AGUAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IGARN-RN, e o DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA 

EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA - AESA-PB, no uso das atribuiçöes que Ihes 
conferem a Lei Complementar do estado do Rio Grande do Norte n. 483, de 03 de janeiro de 
2013 e a Lel do estado da ParaIba n. 7.779, de 07 de juiho de 2005, e corn base nos elementos 
constantes do Processo n2  02501.002148/2017-10, RESOLVEM: 

Art. 12  Estabelecer as vazöes médias anuals outorgáveis no sistema hIdrico 
Curema-Mãe D'Agua, Iocalizado nos Estados da Paralba e do Rio Grande do Norte, nos termos 
do Anexo II. 

Parágrafo 6nico. 0 sistema hIdrico Curema-Mãe D'Agua, ilustrado no Anexo I, 
compreende os reservatórios Curema e We D'Agua, bern como os trechos dos rios Aguiar, 

Piancó e Piranhas a jusante dos respectivos barramentos, ate a confluéncia corn o Riacho 
Logradouro, no ponto de coordenadas 0616'44" Sul e 3715'04" Oeste. 

Art. 22  A outorga de direito de uso neste sistema hIdrico observará as seguintes 
condiçöes: 

Nâo serão emitidas outorgas preventivas de uso de recursos hIdricos. 

Outorga de direito de uso para aquicultura em tanques redes no espelho 
d'gua dos reservatórios deve ser analisada a partir da realizacäo de estudos que comprovem 
sua capacidade de suporte. 

Outorga para fins de diIuiço de efluentes provenientes de sistemas pbIicos 
de esgotamento sanitário deve observar eficiência minima de 80% na remoço da Demanda 

BioquImica de Oxigênio (DBO5,20) e nâo contemplará análise de balanço hIdrico. 

efluentes 
sanitário. 

No sero ernitidas outorgas de direito de uso para fins de diluiçäo de 
provenientes de outras finalidades que não ststemas püblicos de esgotamento 
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V. 	Renovação de outorga de direito de uso, prevista no 22 da Resolucão CNRH 
n9  16, de 08 de maio de 2001, poderá levar em consideração o histórico do uso durante o perlodo 
outorgado e o estgio de implementação do empreendimento. 

§19  No prazo de três anos contados a partir da data de publicação desta 
Resoluçäo, as captacöes no trecho do rio Piancó compreendido entre as barragens dos 
reservatórios Curema e We D'Agua e a confluência corn o rio Piranhas, que visam a aterider 

sistemas de abastecimento ptblico, devem ser possIveis diretamente no reservatório Curema, 
mantida a possibilidade de redundância no próprio rio. 

§29. As outorgas para os sistemas para abastecimento püblico deverão 
contemplar as seguintes metas para o Indice de perdas totais na distribuição: 

41%, em 2023; 

33%, em 2033. 

§32. 0 titular de outorga de direito de uso de recursos hIdricos deve informar a 
unidade consumidora de energia elétrica associada a captação de água para irrigação ou 
aquicultura no Sistema REGLA. 

Art. 32  Os usos de recursos hIdricos são condicionados aos Estados Hidrológicos - 
EH dos reservatórios Curema e Mae D'Agua, detaihados no Anexo III desta Resolução, conforme 
a seguir: 

- EH Verde: quando Os USOS outorgados são autorizados; 

II - EH Arnarelo: quando os usos devem se submeter as condicôes estabelecidas 
no Termo de Alocação de Agua; ou 

Ill - EH Vermelho - situacão de escassez hidrica: quando Os USOS devem se 
submeter a definição dos órgãos outorgantes, após realização de reunião pübiica. 

§12  As condiçöes de uso definidas pela alocação anual de agua devem respeitar as 
valores previstos para o EH observado no ültimo dia de maio, conforme estabelecido no Anexo 
ill. 

§29  Os termos de alocaçáo de agua poderão ajustar as condiçöes de uso definidas 
para as diferentes finalidades previstas no Anexo Iii desde que respeitado o limite total disponivel 
por estado hidrológico para o perlodo de vigência do respectivo Termo. 

§32 As alocaçöes de água serâo realizadas em reuniöes pübiicas, sob coordenação 

da ANA, em articulação corn a Agência Executiva de Gestão das Aguas - AESA/PB, corn o Instituto 

de Gestâo das Aguas do Estado do Rio Grande do Norte - IGARN/RN e corn o Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu. 

§42 As condiçöes de uso referenciadas no caput podem ser alteradas em caso de 
aporte de vazöes adicionais provenientes de outros manancials, a exemplo do PISF, devidamente 

prevista e aprovada no Piano de Gestäo Anual - PGA para o perIodo correspondente. 

/TAN 
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§52 As descargas dos reservatórios Curema e We D'Agua para o rio Piancó 

devero observar as observadas nos pontos de controle - PC - indicados no Anexo I conforme o 

disposto a seguir, bern como as definiçoes presentes nos Termos de Aiocaço de Agua: 

PC 1 - estacào fluviométrica Pau Ferrado (código 37380000): nIvel mInimo igual 
a 0,25 m; ou 

PC 2 - régua linimétrica instalada junto a tomada d'água do Sistema Integrado 
de Abastecimento de Agua So Bento - Brejo do Cruz - Belém do Brejo do Cruz (coordenadas 
0630'13" Sul; 3728'43" Oeste): nIvel minimo igual a 0,40 m. 

Art. 42  0 titular de outorga de direito de uso de recursos hIdricos deve realizar o 
monitoramento dos volumes captados. 

§19  Os titulares de outorga de direito de uso de recursos hIdricos para 
abastecimento póblico e para o canal da Redençäo estho sujeitos a Declaraco Anual de Uso de 
Recursos HIdricos - DAURH, conforme Resoluço ANA n2  603, de 26 de maio de 2015. 

§22  Os volumes medidos sujeitos a DAURH deverão ser registrados mensalmente 
e transmitidos a ANA entre 19 e 31 de janeiro do ano subsequente, bern como as volumes 
mensais previstos para aquele ano, por meio do Sistema REGLA, instituldo e regido pela 
Resoluço ANA n2  1938, de 30 de outubro de 2017, ou sucedânea. 

§39 Caso o titular da outorga de direito de uso sujeito a DAURH näo informe as 
volumes mensais previstos para determinado ano, serâo adotados as volumes medidos 

informados do ano anterior para fins de previso dos volumes a serem utilizados neste sistema 
hid rico no ano subsequente. 

Art. 52  A outorga de direito de uso de recursos hIdricos na agricultura irrigada deve 

contemplar eficiência minima global no empreendimento maior ou igual a 75%. 

Art. 62  Os usos de vazöes médias anuais iguais ou inferiores a 2,5 I/s independem 
de outorga de direito de uso. 

Parágrafo ünico. Os usos que independem de outorga fazem jus a DecIaraço de 
Regularidade desde que requerida por meio do Sistema REGLA. 

Art. 72  Os prestadores de serviços de abastecimento de igua devern possuir piano 

de contingéncia e de açöes emergenciais, corn acöes vinculadas a eventuais restriçöes de uso, 
conforme normas editadas pela respectiva entidade reguladora da politica de saneamento 

bsico, nos termos do inciso Xl do art. 23 da Lei n2 11445, de 05 de janeiro de 2007. 

Art. 89  A outorga para o uso de geraço de energia elétrica está submetida ao 
disposto no art. 32  desta Resoluço. 

Parágrafo tnico. As vazöes defluentes do reservatório Curema podero ser 

ajustadas diariamente para possibilitar a geraço de energia elétrica, desde que a defluência 

media diria seja compativel corn as condicöes de operaçâo estabelecidas no Termo de Alocaçao 
de Agua. 

7.. . ) 
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Art. 99  Os usos de recursos hIdricos que no estejam em acordo corn os termos 

desta Resolução devem ser adequados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua 

publicaçâo. 

Art. 102  Esta ResoIuço entra em vigor na data de sua publicacão. 

LAJ1v LO' 
Christianne Dia Fert*ira 

Diretora-Preside/te da ANA 
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ANEXO I 

Mapa e IocaIizaço do Sistema HIdrico Curema - We D'água 

Sistema HIdrico Curema - We D'Agua 
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Tabela II - Finalidades associadas aos reservatórios Curema e We D'Agua 
Va2ão 

Reservatório Finalidades Media Referenda 

Anual (us) 

Abastecimento pübiico no 

reservatório 
516 Resolucão n.2  809/2011 e Outorga n.2  2010/2018 

Demais usos no entorno12  35 Estimativa COMAR a partir do consumo de 

energia elétrica e cadastro 2018 

Abastecimento pblco no requerimento de outorga do Sistema Coremas- 

rio Piancó 
428 Sabugi (PB), Resolucöes n.9  908/2015 e 17/2010, 

Atlas de Abastecimento 

Resoiucöes n9  260/2003, 808/2011, 908/2015, 

51/2014, projeto do novo sistema integrado 
Curema Abastecimento publico no 

587 Catolé do Rocha, projeto de dupiicacäo cia 
rio Piranhas adutora Manoel Torres (RN), Piano de Recursos 

HIdricos e Boletins de Acompanhamento das 

Aiocacoes de Agua 

Demais usos a jusante 3222 Cadastro 2018 e Piano de Recursos HIdricos 

Estimativa de perdas por 6,53 i/s por km de 

Perenizaço a jusante 500 rio (Parecer Conjunto n2  5/2016/SRE/SFI) e 

Piano de Recursos F-lIdricos 

TOTAL OUTORGAVEL (4) 4360 

Canal cia Redenço 1590 Resoluco ng 1040/2013 e Piano de Recursos 

HIdricos 

Demais usos no entorno 

do reservatório We 35 Estimativa COMAR a partir do consumo de 

D'Agua (2) energia eiétrica e cadastro 2018 

Barrilete (irrigaco, 
We aquicuitura, consumo 

D'Agua humano e dessedentacão 75 Cadastro 2018 e Piano de Recursos HIdricos 
animal no Sitio We 

D'Agua 

Defiuência para o Rio 
100 ComitC de Bacia Hidrográfica (OfIcio n. 

Aguiar (2)  
014/2017-DC) 

TOTAL OUTORGAVEL 1.800 

Em conformidade com o disposto no §19  do art. 29  desta Resoiucão, vazäo media anual outorgavel de 428 L/s deverá estar 
disponivel tambcim no reservatàrio Curema como redundância ao atendimento aos sistemas cujas captacöes encontram-se 
no rio Piancó a jusante da respectiva barragem. 

Inclui usos que independem de outorga de dire(to de uso 
() Perdas em trnsito no curso d'àgua 
(4) Não considera a vazäo redundante para abastecimento pCblico no reservatório Curema. 
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ANEXO III 

Estados Hidrológicos - reservatório Curema 

Condicöes de Usa 

Esthdo Hidrológko Volume hm (malo) Cota m (maio) Finalidade 
I/s 

Mi1IT  hm3 f' tIi 

Abastrecimento pübllco no entorno 3  516 100% 

Demais usos no entomo 9 a 35 iSa 100% 

Abastecimento publko no rio Piancô 428 100% 

Amarelo Eritre 207,50 e 380,23 hm3 	
Entre 233,71 e 238,75 blico no 	o Piranhas Abastecimento po 	n 181a 587 30 a 100% 

Demals usos a jusante 706 a 2822 25 a 100% 

Usos que Indapendem de outorga 400 100% 

Perenlzaç3o a jusante 500 100% 

Abastrecirnentopübilco no entomouhi 516 100% 

18 50% Demais usos no entomo 

428 100% Abastecimento publico no rio Piancô 

Curva-Guia EH Amarelo 267,50 hm3 235,77 m Abastecimento pGbflco no rio Piranhas 181 30% 

Demais usos a jusante 1411 50% 

Usos qua Independem de outorga 400 100% 

—•-----', 

500 100% Perenisa53o ajusante 

- 23301 sticin 	no ..: . 
J 

Em conformidade corn o disposto no §19  do art. 22  desta Resolução, vazäo media anual outorgvel de 428 L/s 

dever6 estar disponIvel também no reservatório Curema como redundância ao atendimento aos sistemas cujas 

captacöes encontram-se no rio Piancó a jusante da respectiva barragem. 

I 
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Representaco Gráfica 

Estacios Hidrológicos - Curema 
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Estados Hidrológicos - reservatório We D'Agua 

Condicôes de Uso 

Estado Hidrológico Volume tim3 (maio) Cota m (maio) 	Finatidade 
Condicao de uso - 

I/s % 

CanaidaRedencao 398a 1590 25a100% 

Demais usos - 

entomb 
9 a 35 25 a 100%  

EH Amarelo 
Entre 108,6 e 201,2 

hm3 

Entre 231,78 

e 236,11m 
Barrilete 19 a 75 25 a 100% 

RioAguiar 25a 100 25a100% 

CanaldaRedencão 795 50% 

Curva-gua do EH 

Amareto 
139,6hm3 233,44m 

Demais usos - 

entomb 
18 50% 

Barrilete 38 50% 

Rio Aguiar 50 50% 

AM if —EH Vermelho 

if 
- 

' 
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Representaçâo Gráfica 

Estados Hidrológicos - Me DAgua 
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