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Secretaria do Nicio Ambietite 
e Rectirsos III(Iricos do Estado (10 PiauI 

OFICIO GAB. No 0240/19 
Teresina (P1), 29 de marco de 2019. 

Assunto: Envio do Relatório PROGESTAO 2018 - 2° Ciclo, referente ao 
atendimento das metas de cooperação federativa estabelecidas para o 
estado no ano de 2018, devidamente acompanhado de informaçôes sobre 
a aplicação dos recursos do Programa no estado ate dezembro de 2018. 

Senhor Superintendente, 

Com os flOSSOS cumprimentos e em atendimento ao Contrato 
PROGESTAO no 038/ANA!2017 e a Resolução ANA no 1485/2013, estamos 
encaminhando o Relatório PROGESTAO 2018 - 2° Ciclo, para fins de verificação 
do atendimento das metas de cooperaçâo federativa estabelecidas no anexo do contrato 
supracitado e detaihadas nos Informes PROGESTAO enviados. 

Atenciosamente, 

(—U~ . I-- 
 ROBERIO ASLAY D ARAUJO BARROS 

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos HIdricos 

A Sua Senhoria o Senhor 
H UMBER TO CARDOSO GONAL VES 
Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
HIdricos (SAS) 
Setor Policial Area 5 Quadra 3 Bloco L sala 100 
70.6 10-200 - Brasilia - DF 

SEMAR - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos HIdricos 
Rua 13 de Maio, 307,40 andar— Centro/Norte, Teresina(PI) — CEP: 64.001-150 

Fone: (86) 3221-4745/4701/4515/4773 - Linha Verde-(86)322 1-4864-email: secsemarsernar.pi.gov.br  
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Em juiho de 2013, o Estado do PiauI aderiu ao Programa de Consolidacão do Pacto Nacional 

pela Gestho das Aguas - PROGESTAO. 0 governador Wilson Martins assinou o Decreto Estadual n° 

15270/2013 que permite ao Estado participar do programa. 

0 supracitado decreto indica em art.1°, parágrafo ünico que "a Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos HIdricos do PiauI - SEMAR-PI, entidade integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos HIdricos, ficará responsável pela coordenação das açöes do Poder Executivo estadual 

inerente a implantaço do Pacto.". 

0 PiauI aderiu ao Progestho - ciclo 2 por rneio do OfIcio n2  507, de 5 de julho de 2017, e 

manteve como entidade coordenadora do Prograrna no estado a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos HIdricos - SEMAR. 

0 estado permaneceu corn a tipologia B de gestão, aprovou o Q.uadro de Metas junto ao 

Conselho Estadual de Recursos HIdricos e assinou o contrato Progestão - ciclo 2 corn a ANA em 21 

de setembro de 2017, definindo para a certificação o perIodo de 2017 a 2021. 

Decorridos 02 (dois) perIodos do segundo ciclo do PROGESTAO no estado do PiauI,a 

SRH/SEMAR-PI ainda os encontra seguintes desafios: 

- Melhorar as inserçöes dos dados de usuàrios regularizados no CNARH; 

- Realizar mais rnanutençöes das estacöes da rede de alerta; 

- Ampliar a equipe técnica da SEMAR de forma a atender a demanda; 

- Melhoria nas instalaçöes da SEMAR para funcionamento adequado da Secretaria. 

Todavia, cabe ressalvar que no final do ano de 2018, a SRH/SEMAR, mediante recursos do 

PROGESTAO, conseguiu a renovação do contrato de 03 engenheiros civis para comporem equipe 

técnica e auxiliar nas açöes de gestão de recursos hIdricos. 

Durante ano de 2018, a SRH/SEMAR deu continuidade a inserco de cadastros no sistema 

CNARH, e corn a utilizaçào de estagiarios tern ampliado substancialmente a quantidade de cadastros 

de usuários regularizados na plataforma; tern buscado a participaço do CONSELHO ESTADUAL nas 

decisöes quanto a gestho de recursos hIdricos do Estado; planejado campanhas de cadastrarnento 

de usuarios, entre outras acöes. 
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Embora ainda tenha-se dificuldade na consecução tanto das metas federals qua to 

estaduais, (a ampliaçào de equipe técnica e estrutura fIsica SO os principals percalcos) considera 

que o Estado tern conseguido curnprir suas funçöes de maneira satisfatória. 
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Metas de Cooperação Federativa 

META 1.1 - INTEGRAcAO DOS DADOS DE USUARIOS DE RECURSOS HDRICOS 

Esta meta consiste no cornpartilhamento no CNARH dos dados referentes aos usuários de 

recursos hIdricos de domInio estadual que possuarn ato de regularizacão publicado, ou tenharn sua 

soiicitaço indeferida ou que sejarn dispensados da outorga. No 22  perIodo do 22  ciclo compreende 

duas exigências (itens I e ii), cada urn correspondente a 50% da meta. Também serâo verificados os 

parâmetros de consistência dos dados cadastrados no CNARH em funco da quaiidade do dado j 

disponibiiizado a partir do 12 ciclo do Progestào, conforme orientacöes constantes do iriforme 05/2018. 

I) Disponibilizacão no CNARH dos dados cadastrais de usuários de recursos hIdricos de domInio estadual 
regularizados ao longo do perIodo, corn base na Resolucão CNRH n2  126/2011. 

Lista 1 - lista de usuários iriseridos no CNARH que forarn regularizados pelo estado em 2018 

Segue Anexo 01 (formato xis) corn a lista de usuários cadastrados e validados (corn outorgas 

emitidas) no CNARH 40, conforme modeio enviado no informe 05/2018. 

Ressaiva-se que, durante todo o ano de 2018, a SRH/SEMAR-Pi utiiizou o sistema autodeciaratório 

para a cadastro de usuários no CNARH 40 via REGLA. Porém, em Fevereiro de 2019, foi enviado Oficlo para 

o setor competente da ANA, soiicitando a encerramento da modaiidade de cadastro autodeciaratOrio via 

REGLA. Desta forma, a equipe SRH/SEMAR-Pi fará diretamente o cadastro do usurio via CNARH 40. 

Quantitativo dos usuários regularizados pelo estado em 2018 

Num ievantamento feito em Jarieiro de 2019 (tabeia abaixo), foram quantificados o nümero de 

pedidos de outorgas por ano. Nela está destacado a quantidade de processos (pedidos de outorgas), o 

nümero de pedidos anaiisados e o nCimero de outorgas ou dispensas de outorga emitidas no perlodo de 

Jan/2018 a Jan/2019.. 

Pedidos Pedidos analisados Pendentes de análise 
Outorgas e dispensas 

emitidas 
674 556 118 446 
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Lista de usuários que foram consistidos pelo estado em 2018 	 1  I 
De acordo corn Informe n2  05, de 13 de marco de 2018, em atendirnento ao subitem B - 

"Verificaçào dos parâmetros de consistência dos dados cadastrados no CNARH em funco da qualidade do 

dado j disponibilizado a partir do 19  ciclo do Progestho", segue em anexo (Anexo 02) a planilha corn os 

registros analisados e consistidos para os parâmetros de domInio do curso d'água e dados de vazão maxima 

superiores a 1000 m3/h. Esses parâmetros de consistência para o Estado do PiauI foram propostos pela area 

certificadora da ANA e aceitos pela equipe da SRH/SEMAR. 

II) Complementaçao de dados adicionais de poco para as captacöes subterrâneas de usuários regularizados 
ao longo do perlodo, agrupados na plataforma do CNARH corn a denominacão Dodos do Poco. 

Lista 1 - lista de usuários de águas subterrâneas inseridos no CNARH que foram regularizados pelo 

estado em 2018 

Segue Anexo 03 (formato xis) corn a lista de usuários de águas subterrâneas cadastrados e validados 

(corn outorga emitida) no e CNARH 40, conforrne rnodelo enviado no informe 05/2018. 

Quanto as informacOes apresentadas na planilha, algurnas colunas referentes aos dados de: profundidade, 

niveis dinâmico e estático e vazo, no foram preenchidos na sua maioria pelo fato de nào constarem todas 

essas inforrnaçOes cornpletas em alguns processos. 

Quantitativo dos usuários regularizados pelo estado em 2018 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de outorgas emitidas para os usuários de águas subterrâneas 

durante o ano de 2018. Ressalva-se que a major demanda de uso da agua no Estado do PiauI é através de 

aguas subterraneas, equivalente a cerca de 92% do total dos usos outorgados pela SRH/SEMAR. 

Pedidos Pedidos analisados Pendentes de análise 
Outorgas e dispensas 

emitidas 

660 544 116 427 

C) Lista de usuários de águas subterrâneas que foram consistidos pelo estado em 2018 

De acordo corn informe n2  05, de 13 de marco de 2018, em atendimento ao subitern B 

"Verificaço dos parâmetros de consistência dos dados cadastrados no CNARH em funco da qualidade do 

dado já disponibilizado a partir do 19  ciclo do Progestho", segue em anexo (anexo 04) a planilha corn os 

registros de aguas subterrâneas analisados e consistidos para os parâmetros de domInio do curso d'agua e 

dados de vazào maxima superiores a 1000 m3/h. Esses parâmetros de consistência para o Estado do PiauI 

foram propostos pela area certificadora da ANA e aceitos pela equipe da SRH/SEMAR. 
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META 1.2 - cAPAcITAcA0 EM RECURSOS HDRICOS 

Para certificaçäo dessa meta deve ser comprovado, em consonância corn a programação de 

atividades prevista para 2018, o cumprirnento do item IV constante do Anexo I do Contrato, referente a 
alimentaçào de dados dos participantes dos eventos de capacitaco no Sistema de informaçöes sobre 

Capacitaco para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SabeRH), mantido pela ANA: 

IV) Insercão dos dados no SabeRH comprovando a implementação das atividades previstas na 

programação anual de capacitação. 

0 PIano de Capacitacão em Recursos HIdricos do Sistema Estadual do PiauI fol elaborado, e 

posteriormente apresentado e aprovado em reunio pelo Conseiho Estadual de Recursos HIdricos - CERH/Pi 

em 25 de abrii de 2018. 

0 referido Piano foi desenvoivido corn base nos princIpios estabelecidos peio Programa 

DesenvolveRH da Agêricia Nacionai de Aguas - ANA, e de acordo corn as necessidades e competências 

elencadas peia equipe da Superintendência de Recursos HIdricos - SRH, bern como de outros setores da 

SE MAR/P I. 

Visando atender as demandas apresentadas no Piano de Capacitacão, a SEMAR/PI compreendeu a 

necessidade de buscar parcerias corn outros Orgãos, tendo em vista a formacão diversa de profissionais no 

Estado que podern colaborar para a reaiizaço das capacitacöes. 

Dentre os cursos é relevante destacar a Gesto de Aguas Subterrâneas, onde se percebe a carência 

de profissionais nessa area, apesar da dernanda crescente. 

Considerando a necessidade apresentada, a SEMAR/PI buscou parceria junto ao CREA/Pi por meio 

de urn Termo de Cooperaçäo Técnica, rnas que ate a presente data no houve a formaiizaco do acordo, 

apesar da Secretaria já ter encarninhado a documentaco necessária para referido órgo. Por esse rnotivo, 

tornou-se inviável a reaiização da programaço prevista para o ano de 2018. 
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META 1.3 - coNTRIBuIcAo PARA DIFUSAO DO CONHECIMENTO 

Corn relaco a esta meta, de acordo corn inforrne PROGESTAO N° 05/2018, a mesma consiste no 

compartilhamento de informacöes sobre a situacão da gestão das 6guas para subsidiar o Relatório 

"Conjuntura dos Recursos Hidricos". 

Portanto, tendo em vista que o Estado do Piaui através da SRH/SEMAR, enviou mediante OfIcio 

GAB/SEMAR N° 0106/19, todas as informaçöes solicitadas pela ANA referentes ao Relatório Conjuntura - 

2019, essa Meta 1.3 deve ser considerada como atendida, conforrne informe PROGESTAO. 

Segue anexo em meio digital (anexo 05) cópia do OfIclo enviado a ANA em 18/02/2019, referente ao 

envio dos dados do Estado do Piaui para o RelatOrio Conjuntura dos Recursos HIdricos 2019. 
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META 1.4 - PREvENçA0 DE EVENTOS HIDROLOGICOS CRITICOS 

Para comprovar o cumprirnento desta meta é necessário que a estado opere adequadamente os 

sistemas de prevenço de eventos crIticos, corn a funcionamento apropriado dos equipamentos automticos 
de coleta e transmissão de dados hidrológicos (correspondente a 50% do valor da meta), bern coma pela 

disponibiIizaco de inforrnaçães aos órgos campetentes (outros 50% da meta). 

I) Manutenção corretiva de forma a garantir, mensalmente, urn Indice de Transrnissão e Disponibilizacão 
de Dados Telemétricos (lID) das plataformas de coleta de dados das estacöes da Rede de Alerta, acordadas 
entre a ANA e os estados, major ou igual a 80%, extraido do Sistema Gestor PCD disponibilizado pela ANA. 

A Sala de Situaço do PiauI e sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos HIdricos (SEMAR), no ano de 2018, funcionou de acordo corn suas possibilidades, apesar do 

resurnido quadro técnico, atendendo as exigências da Agenda Nacional de Aguas (ANA), no que diz respeito 
as solicitacöes especIficas a prevenço de eventos hidrológicos crIticos. 

No ano de 2017 a Rede de Estacôes PCDs sob responsabilidade do Plaul era a seguinte: 

- 34800000 Teresina CEA 

- 34080000 Forrnosa do Urucul Preto 

- 34233000 Redençao do Gurguéia 

- 34820000 Coelho Neto 
- 34930000 Fazenda Alegria 

- 34933000 Pedra Branca 

- 34936000 Pedrin has 

- 34976000 Piracuruca 

- 34130000 Balsas 

- 34040500 Fazenda Paracati II 

- 34010000 Fazenda Uniào 

- 00946005 Morrinhos. 

Ern 2018, corno grande parte dessas estacöes integravam a Rede de Referência, a Agéncia Nacional 
de Aguas e Semar redefinirarn a rede que passou a ser: 

- 34800000 - Teresina CEA 

- 34090000 - Faz. Bandeira 

- 34471000 - Sta Cruz do Plaul I! 
-34564000-Sioäodo PiauI 

- 34070000 SItio do Velho 

- 39360000 - Pedrinhas 

A SEMAR-PI, ciente da responsabilidade e da necessidade de melhor desenvolver suas atividades 

no setor de alerta de eventos crIticos relacionados ao clirna e recursos hIdricos, jã consta corn mais urn 

técnico participando carnpanhas de manutencâo preventiva/corretiva e instalacäo de Estaçöes de Coleta de 

Dados (PCD5). As carnpanhas no atenderam a toda Rede em sua totalidade por conta de entraves 
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relacionados ao processo poiltico-administrativo de transição 2018/2019, corn interrupçäo das viage 	a 

campo. 

Foi realizada inspeco na Estaço Teresina-CEA (34800000) localizada no Parque Poticabana em 

Teresina-PI, utilizando equipamentos de nivel ótico (Niv&amento Geométrico) e notebook, corn o objetivo 

de coletar os dados e realizar manutenco corretiva da estaco Teresina-CEA (34800000). 

A metodologia do trabalho foi composta por duas etapas: 

- reconhecimento e coleta de dados; 

- aferico da réguas linirnétricas. 

A princIpio foram realizadas rnanutencOes preventivas e aferiçôes das réguas linimétricas. A ficha 

de inspecão, referente a manutenço corretiva dessa Estacão, foi devidamente preenchida e encaminha para 

a SGH/ANA por meio do endereço ftp: \\agenca\ana\SGH-ETP\PROGESTAO.  

II) Definir os seguintes nIveis de referência: cotas de atençao, alerta e inundação, preferencialmente corn 

altimetria relativa ao nIvel médio dos mares, de 30% das estacöes da rede de alerta no estado. 

Foram definidas as cotas de atenco, cotas de alerta e cotas de inundaco para as estacôes: 

Teresina-CEA e Pedrinhas, conforme os relatórios de levantarnentos de cotas de chela, que seguem em 

anexo. (Anexos 12 e 13). 

IV) Producão de boletins diários (dias üteis), mensais e/ou sobre eventos criticos. 

Em 2018 a Sata de Situaço da SEMAR-PI produziu boletins hidrometeorolOgicos diârios (Anexos 2, 

3 e 4) contendo informaçöes hidrometeorológicas, incluindo condicôes de tempo e previso diria de tempo. 

A transrnissào deu-se por meio de urna lista de e-rnails (Anexo 6) de órgãos püblicos, agricultores, imprensa 

e usuários diversos. 

Os boletins so disponibilizados na pgina WEB http://www.semar.pi.gov.br/boletim.php?id=78),  

além da divuIgaco em jornais e portais do PiauI. 

0 Boletim Hidrometeorológico muda urn pouco o seu formato conforme a época do ano e estacão 

(seca/chuvosa). Na estaco seca, insere-se também inforrnacOes sobre Indice de focos de calor. 

Em parceria corn a ANA, a SEMAR-PI faz o monitoramento dos acudes/barragens do PiauI inseridas 

no Projeto de Monitoramento de Seca bern como a manutenço dessas estacoes, atualização de celulares e 
orientaço 305 observadores. 

A Sala de Situaco esteve sempre presente na discusso e construcào dos mapas do Monitor de 
Secas, desde sua impIantaço. 
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Seguem, em meio digital, os seguintes anexos: 

- 	ANEXO 06: lista de e-mails que recebem Boletins Hidrometeorológicos 

- 	ANEXO 07: Boletim Hidrometeorológico 

- 	ANEXO 08: Boletim Hidrometeorológico 

- 	ANEXO 09: Boletim Hidrometeorológico 

- 	ANEXO 10: Previsão de Tempo 

- 	ANEXO 11: Boletim de lnformaçöes Climáticas 

- 	ANEXO 12: Cotas de alerta Teresina CEA 
- 	ANEXO 13: Cotas de alerta Pedrinhas 

- 	ANEXO 14: Ficha de lnspecão Teresina CEA 
- 	ANEXO 15: Ficha de lnspeçäo Teresina CEA 
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META 1.5 - ATuAcA0 PARA SEGURANA DE BARRAGENS 

Esta meta prevê a cumprirnento de exigências relativas a implementaço da PolItica Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB) pelos estados, a partir da Lei n9  12.334/2010 e das Resoiuçöes CNRH 

pertinentes. 

Para a certificaçäo desta meta neste perIodo deve ser corn provado o atendimento dos itens I a VIII 

constantes do Anexo I dos novos contratos, conforrne compromissos pactuados nas reuniöes realizadas par 

videoconferências corn todos as estados, enviados no inforrne 10/2018 e disponibilizados no portal 

Progesto: 

I) Acöes implementadas para obtencão de outorgas, autorizacöes ou outros instrumentos de 

regularização dos barramentos, incluindo, quando for o caso, Iicencas ambientais. 

Conforrne pactuado para a Estado do PiauI, as 02 empreendedores DNOCS e IDEPI foram oficiados 

e notificados para regularizarem de acordo corn a Portaria 19/2018, as 33 barragens, consideradas de grande 

porte, sob responsabilidade desses 02 órgos. Essa Portaria define critérios e procedirnento para Outarga de 

acurnulaçao da água nessas barragens. As cópias desses 02 ofIcios (0517 e 0567/18) enviados para esses 

órgos estao em anexo em arquiva pdf. (Anexo 16 e 17) 

II e Ill) Classificacao das barragens submetidas a Lel n2  12.334/2010 quanto ao dano potencial associado 
(DPA) e a categoria de risco (CR1). 

Coma ponto de partida para rnapearnenta das barragens de media e pequeno porte, utilizou-se as 

informaçöes constantes no Piano Estadual de Recursos HIdricos (SEMAR, 2010), que par usa vez utilizou a 

levantamento realizado pela FUNCEME através de irnagens de satélites para identificar espeihos d'gua corn 

area maior ou igual a 5,0 hac. Nesse levantamento foram mapeados tanto lagos naturais quanta artificiais, 

contudo vale ressaltar que notau-se alguns lagos classificados de maneira errônea coma a barragem 

Emparedado - classificada coma lagoa natural -, portanta preferiu-se não distinguir da coleta inicial a que 

seria lagoa natural e a que seria artificial. Essas informaçöes seriarn corroboradas em campo. 

Uma vez identiuicadas as barragens e corn suas coordenadas, procedeu-se a visita in loco para 

canfirmar as informaçöes colhidas na etapa anterior e coletar algurnas informaçöes inicials através de 

entrevistas corn as maradores. Para essa etapa escalheu-se as municIpios de Castelo do PiauI e Pio IX. 

As informag6es coletadas em campo foram: (i) rio barrado; (ii) empreendedor/responsavel pela 

barragern; (iii) ana de construcão; (iv) finalidade de usa; (v) volume de acurnulacão. Essas informaçoes 

pasteriormente foram confrontadas corn as inforrnacOes presente no banco de dados da SEMAR e ANA. 

Também nessa etapa, aproveitou-se para verificar a estado geral da barragem, corn a intuito de 

produzir urn parecer quanta a sua situação atual, porérn não foram encontrados empreendedores das 

mesmas e não houve esta identificaçào ate a presente momenta. 

Pelo levantamento acirna, nota-se que existem diversas barragens no estado do PiauI da qual a 

órgão ambiental não conhece. A situacão rnais grave é referente a falta de licenciamento dessas barragens e 

o não conhecimento dos respectivos empreendedores, o que dificulta acöes efetivas para implantaçãa da 

PNSB, especialrnente par serern barragens antigas e sern projeta algurn. Segundo informaçöes de rnaradores, 

a que se sabe 6 que são canstrucöes muita antigas. Ate par serem desconhecidas e tao antigas, algurnas 
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jamais passararn por processos de restauraco. Os acessos as mesmas também estho precarios, vistaue 

no perIodo de chuva, muitas estradas estão cortadas. 

Posto isto, nào encontramos uma maneira de classificar as barragens encontradas quanta a sua 

Categoria de Risco(CRI) e Dana Potencial Associado(DPA), vista a falta de informaço respeito das mesmas, 

no que diz respeito a projetos, empreendedor, dados cruciais para esta classificaçäo. 

A maioria das barragens estão localizadas em pequenos nUcleos populacionais na zona rural do 

municIpio. Corn excecao de Inharé (Plo IX) e Açude Varzea (Castelo do Piaui), tambérn no foram notados 

usos significantes nas barragens. A maioria é utilizada coma lazer ou dessedentaco animal. Ainda, durante 

a levantamento, boa parte das barragens estavam praticamente secas. Inharé é utilizada para situacöes de 

emergência para abastecimento humano por carros pipas, enquanta a Acude Vrzea foi notado a usa de 

piscicultura em tanque rede. 

Segue em anexo a relatOrio de reconhecimento e mapeamento das barragens de médio e pequeno 

porte (Anexo 18), localizadas nos munIcipios de Plo IX e Fronteiras. 

Insercäo dos dados das barragens regularizadas no Sistema Nacional de Informaçöes sabre Segurança 

de Barragens (SNISB). 

Conforrne já informado no item I, as 02 ernpreendedores (DNOCS e IDEPI) responsáveis pelas 33 

grandes barragens foram notificados para reguIarizaco das barragens quanta a Outorga para acumulacão 

da água. Porém, esses 02 órgos ate a momenta ainda no iniciaram a processo de regularizaço junto a 
SRH/SEMAR, portanto ainda no foi possIvel inserir dados de barragens regularizadas no SNISB. 

Regulamentacão, no âmbito do estado, da Lei n2  12.334/2010 em relaco aos seguintes itens: Piano de 
Seguranca de Barragem, Piano de Ação de Emergência (PAE), Inspeçöes Regular e Especial, e Revisão 

Periódica de Segurança de Barragem. 

Em novembro de 2018 foi concluida, pela equipe SRH/SEMAR, uma minuta de Decreto Estadual 

para reguiamentaçäo dos itens supracitados da PNSB, sendo enviada via OfIcio N 053/2019 a Secretaria de 

Governo para análise, sanço e posterior publicaco no DOE. Ate a presente momenta, estamos aguardando 

manifestaça da Secretaria de Governo quanta a publicaco do referente Decreta. Segue em anexo cópia 
do oficlo em arquivo pdf. (Anexo 19) 

Vi) Disponibiiização de informaçoes necessárias para a elaboração do Relatório de Seguranca de Barragens 
(RSB). 

A equipe técnica da SRH/SEMAR-PI disponibilizou e enviou para a Sistema Nacional de lnformaçôes 

sabre Seguranca de Barragens - SNISB, todas as informaçöes quanta a situacao das barragens no Estado do 

Piaui, necessárias para a elaboraço do RelatOrio de Segurança de Barragens - RSB. 

VII) Definicão dos procedimentos para a fiscalizaçâo de seguranca de barragens e dos critérios para 
priorizar as acöes de fiscalizacão. 

Fal elaborado, por especialistas da SRH/SEMAR-Pl, sob forma de Nota Técnica (Anexo 20), a Piano 

Anual de Fiscalização para 2019, contemplando todos as critérias para priarizaçaa das acôes de fiscaiizaço 

e dos procedimentos adotados pelo estado do Piaui para a fiscaIizaca da segurança de barragens durante a 
ano de 2019. 
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VIII) Implementação das acäes de fiscalização. 

Apresenta-se a seguir relatório/planhlha das visitas de fiscalizaco que foram executadas por 

especialistas da SRH/SEMAR durante o 22  semestre de 2018, sendo informadas as principais anomalias 

detectadas e recomendacöes aos empreendedores para correco dessas anomalias. 

RESULTADO DA PR0GRAMAcA0 DE FISCALIZAcA0 DE SEGURANA DE BARRAGENS 

Barragem Empreendedor 
Data da 

Vistoria 

Equipe de 

Vistoria 

Principals 

Anomalias 

Detectadas 
Encam

Recomendacoes e 
- 
inhamentos 

BONFIM Instituto de 16/08/2018 Luciano 1) 	Vegetaço de Recomendaçöes: 

Desenvolvimento Pessoa grande e 1) 	Proceder a limpeza da 

do PiauI— IDEPI Washington pequeno porte vegetação ao longo de 

Luis ao longo do toda a barragem e do 

talude de jusante sisterna de drenagern 

e montante; superficial, 

2) 	Sisterna de 2) Correção das erosöes 

drenagern encontradas 

superficial 3) 	Analisar situação da 

danificado e rede elétrica 

entupido corn 

sedirnento Providências: 

proven iente do 1) Encaminhamento de 

talude e da crista OfIcio corn as 

da barragern; recomendaçoes 

3) 	Processo erosivo citadas acima 

no talude de 

jusante e a 

montante. 

4) 	Rede Elétrica de 

alta tenso no 

rneio do 

coroarnento da 

Barragern  

SALGADINHO Instituto de 14/08/2018 Luciano 1) 	Drenagern corn Recornendacôes: 
Desenvolvimento Pessoa pequenos 1) 	Recuperaçáo dos 
do PiauI— IDEPI Washington defeitos pontuais pontos de 

Luis 2) 	Vegetaçao de drenagern 

grande e comprornetidos 

pequeno porte a Remoçäo e limpeza de 
jusante vegetaco ao longo da 

Moradias barragem 

próximas 3) 	Analisejunto a 

No h6 Prefeitura, sobre a 

monitoramento presença das 

de vazao rnoradias 

Pontos de 4) 	Limpeza de lixo no 
depOsito de lixo reservatório e análise 

encontrados da qualidade da agua 

Providências: 
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recornendcóes 

citadas ac 	a 

ESTREITO Instituto de 12/09/2018 Luciano 1) 	Drenagern Recornendacoes: 

Desenvolvimentdo Pessoa corn 1) 	Recuperacäo dos 

Piaui - IDEPI Washington pequenos pontos de 

Luis defeitos drenagem 

pontuais comprornetidos 

2) 	Vegetacão Rernoçào e 

de grande e limpeza de 

pequeno vegetacão ao 

porte a longo da 

jusante barragern 

Moradias 3) 	Analisejunto a 

próxirnas Prefeitura, sobre 

4) 	Pontos de a presença das 

depósito de moradias 

lixo 4) 	Limpeza de lixo 

encontrados no reservatório e 

anälise da 

qualidade da 

água 

Providéncias: 

1) 	Encaminharnento 

de OfIcio corn as 

recornendaçoes 

citadas acirna 

MESA DE Instituto de 14/09/2018 Lucia no 1) 	Tanto no Recomendaçôes: 

PEDRA Desenvolvimento Pessoa coroarnento Devern ser 
do PiauI - IDEPI Washington quanta no analisadas as 

Luis talude a fissuras nas 

jusante, juntas de 

forarn dilatacão 

notadas Rernoço e 

algurnas Iirnpeza de 

fissuras nas vegetação ao 
juntas de longo da 

diIataco. barragern 
2) 	Vegetaço 3) 	Analise junta a 

de grande e Prefeitura, sobre a 

pequeno presença das 

porte a moradias 

jusante e a 4) 	Deve ser vistoriado o 
montante reservatório para 

Comunidade saber sobre presença 

a jusante de anirnais mortos 
corn rnuitas 

casas, Providências: 

comércios, 1) 	Encarninharnento 
etc. de OfIcio corn as 

Os dispositivos recomendaçôes 
de controle de citadas acima 
vazo 



P i aui
/ 

 

G0VER40 00 ESTADO I SECRETARIA ESTADUAL 
RI AD I nr MPR AkARIPUTP R 

encontrarn-se  I RECURSOS HIDRICOS 

ciii err uj dUOS. 

5) 	Forte Odor e 

presenca de 

urubus 

sobrevoando a 

area, que pode 

mostrar a 

presenca de 

anirnais mortos 

CAJAZEIRAS Departarnento 21/11/2018 Luciano 1) 	Processos Recornendacôes: 
Nacional de Obras Pessoa erosivos, Recuperação dos 
de Combate as Washington afundarnentos taludes 

Secas - DNOCS Luis e alguns Rernoção e 

buracos corn limpeza de 

crescirnento de vegetaço ao 

vegetaço. longo da 

2) 	Defeitos no barragern 

revestirnento, 3) 	Recuperaçäo das 

fatta de canaletas 

proteço 4) Recuperação do 

granular Coroamento erodido 

3) 	Canaletas 5) 	Analise e recuperaço 
quebradas e do Sangradouro 

obstruidas 6) 	Limpeza do 

Coroarnento sem reservatório 

revestimento e 

bastante Providências: 

vegetacão, além 1) 	Recuperaçào da 

de erosôes Barrarn nos 

Sangradouro pontos 

corn rachaduras supracitados. 
e ferragern 

exposta. 

Visualmente 

poiuido corn 

forrnaço de 

espurnas 

brancas. 

oços lnstituto de 18/12/2013 Luciano 1) 	No talude a Recomendaçöes: 

MARRUA Desenvolvirnento Pessoa rnontante, Analisar o rip-rap 
do PiauI - DEPt Washington apresenta e correço. 

Luis faihas no rip- Correçào dos 
rap. pontos de 

2) 	Pontos de infiltraçào 

infiltraço no 3) 	Fazer anátise dos 
talude a sinais de eflorescência 
jusante 4) 	Limpeza no 

Manchas brancas reservatórios 

no sangradouro, Providências: 

como sinais de 1) 	Recuperaço da 
eflorescência Barrarn nos 

Muitos depósitos pontos 
de lixo nos supracitados. 
entornos das 

barragens. 
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Instituto de 20/12/2018 Luciano 1) 	Vegetaçãc '  

PORTELA ressp ue 	rdnue e 1, 	rruLeu te r 

do PiauI - IDEPI Washington pequeno limpeza d 

Luis porte ao vegetaço 	o 

longo do longo de toda a 

talude de barragem e do 
jusante e sisterna de 

montante; drenagem 

2) 	Sisterna de superficial. 
drenagem Correçâo das erosOes 
superficial encontradas 

danificado e Analisar situacäo da 

entupido corn rede elétrica 

sedi mento 

proveniente do Providências: 

talude e da crista 1) 	Encaminhamento 

da barragern; de Oficio corn as 

3) 	Processo erosivo recomendacöes 

no talude de citadas acima 

jusante e a 

montante. 

SALINAS Instituto de 19/12/2018 Luciano 1) 	Vegetaço Recornendaçöes: 
Desenvolvirnento Pessoa de grande e 1) 	Proceder a 
do PiauI - IDEPI Washington pequeno limpeza da 

Luis porte ao vegetaçäo ao 

longo do longo de toda a 

talude de barragern e do 
jusante e sisterna de 

montante; drenagem 
2) 	Sistema de superficial. 

drenagem Correção das erosOes 
superficial encontradas 
danificado e Analisar situaco da 

entupido corn rede elétrica 
sedirnento 

proveniente do Providéncias: 

talude e da crista 1) 	Encarninharnento 
da barragern; de OfIcio corn as 

3) 	Processo erosivo recornendaçöes 

no talude de citadas acirna 
jusante e a 

montante. 

PEDRA Instituto de 19/12/2018 Luciano 1) 	Vegetaço Recornendacöes: 

REDONDA Desenvolvimento Pessoa de grande e 1) 	Proceder a 
do PiauI - IDEPI Washington pequeno limpeza da 

Luis porte ao vegetação ao 
longo do longo de toda a 
talude de barragern e do 

jusante e sistema de 
montante; drenagem 

2) 	Sisterna de superficial. 
drenagem Correço das erosöes 
superficial encontradas 
danificado e Analisar situação da 
entupido corn rede elétrica 
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proven ente oo 

talude e da crista 

rrovIoer1ud: 

1) 	Encarninh mento 

da barragem; de OfIcio 	m as 

3) 	Processo erosivo recomendacôes 

no talude de citadas acima 

jusante e a 

montante. 

JENIPAPO Departamento 21/12/2018 Luciano 1) 	Vegetacào Recornendacöes: 
Nacional de Obras Pessoa de grande e 1) 	Proceder a 
de Combate as Washington pequeno limpeza da 
Secas - DNOCS Luis porte ao vegetação ao 

longo do tango de toda a 
talude de barragern e do 

jusante e sisterna de 

montante; drenagern 

2) 	Sisterna de superficial. 

drenagern Correçâo das erosöes 

superficial encontradas 

danificado e Analisar situação da 
entupido corn rede elétrica 
sedimento 

proveniente do Providências: 

talude e da crista 1) 	Encaminhamento 
da barragern; de OfIcio corn as 

3) 	Processo erosivo recornendaçoes 

no talude de citadas acima 
jusante e a 

montante. 
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Aplicacão dos Recursos do Progestão ate dezembro de 2018 

Tendo em vista cláusulas do contrato, que estabelecem que cabe a entidade estadual aplicar as 

recursos do Progestào exciusivamente em acöes de gerenciamento de recursos hidricos e de fortalecimento 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos HIdricos, solicitamos informar sobre a aplicacäo do 

saldo dos recursos do Progestão transferidos ao estado ate dezembro de 2018, especificando as valores 

gastos, transferidos e o saldo dos recursos Progestho no ano, incluindo as rendimentos, conforme planilha 

Excel anexa, sintetizada na tabela abaixo. 

APLICAcAO DOS RECURSOS PROGESTAO 2018 

RECEITA EM 2018 	(905.200,00 + 3.965,94) 909.165,94 

Saldo dos recursos Progesto transferidos ao estado ate 2018 (incluIdos rendimentos) 390.645,34 

RENDIMENTOS EXERCICIO 2018 11.390,15 

DESPESAS 

Dirias 15.435,00 

Passagens 14.012,64 

Material de consumo 0,00 

Aquisico de equipamentos e material permanente 0,00 

Coritratacäo de pessoal 332.821,73 

Contrataço de estudos e projetos 43.002,90 

Contrataço de pianos de bacias hidrográficas 0,00 

Manutençäo das estaçães da rede hidrometeoroiógica 0,00 

Despesas realizadas corn comités e CERH 0,00 

Acöes de capacitaco e treinamento 0,00 

Serviços de comunicação 0,00 

Serviços de inforrnática 0,00 

Realizaçào de eventos 0,00 

Reforma ou iocaço de imóveis 0,0 

Outras despesas 0,00 

INSCRIcOES CURSOS 3.290,00 

PLANO SEGURANA DE BARRAGENS 147.954,20 

TRANSPORTADORA 1.500,00 

TOTAL TRANSFERIDO + RENDIMENTOS 1.311.201,43 

	

TOTAL DAS DESPESAS 	558.016,47 

	

SALDO PROGESTAO 2018 	753.184,96 

TERCEIRIZADOS 

FADEX 
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r 
Critérios "b" e "d" do Anexo I dos Contratos do 22  ciclo (Fator de Reducão) 

Para as 8 Entidades Estaduais que aderiram ao segundo ciclo do Progestho no ano de 2017, deve 

ser informado, no máximo ate 30 de abril de 2019, o atendimento dos critérios "b", "c" e "d": a comprovaço 

da apresentaco do Relatório de Gestäo pelo estado na Assembeia Legislativa no ano de 2018; os gastos 

realizados corn os recursos do Progestäo no ano de 2018, devidamente apreciado pelo CERH; e o percentual 

do desembolso em 2018 de todos os recursos acumulados do programa e transferidos ao estado, 

devidamente apreciado pelo CERH. 
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ANEXOS 	
f 

Todos os arquivos anexos foram enviados a ANA em meio digital via e-mail e via OfIcio 

salvos em CD-R. Os arquivos estao separados e numerados por pasta, sendo cada pasta 

referente a uma meta federativa. 


