
Avanços e Desafios do Comitê das 
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte



Área de atuação do CBH/LN

• Bacias Mamanguape, Miriri e Camaratuba;
• Área de 4.597,1 km;
• O CBH-Litoral Norte foi criado através do Decreto nº

27.561 (2006);
• Órgão colegiado, de caráter normativo, consultivo e

deliberativo;
• É parte do Sistema Integrado de Planejamento e

Gerenciamento de Recursos Hídricos da Paraíba;
• Comitê de bacia estadual;
• O CBH-Litoral Norte é composto por 26 membros;
• O mandato dos membros tem duração de 3 anos de

acordo com seu regimento interno;
• Reuniões bimestrais;



 Ações pós-pandemia:
• Retorno às atividades presenciais;
• Processo eleitoral;
• Renovação dos membros do CBH-LN 

(gestão 2021-2024);
• Eleição de Diretoria Colegiada;

Avanços – CBH/LN



 Execução do Plano de Capacitação
• Realizações de cursos/oficinas AESA/CBH-LN/CBH-LS/CBH-PB/CERH/Sociedade

 Execução do Plano de Comunicação
• Atualizações das informações do portal Águas da Paraíba;
• Manutenção de redes sociais
• Reestruturação do site Águas da Paraíba (AESA) – projeto básico ok

 Programa Procomitês
• Procomitês (AESA executa as metas pactuadas entre ANA-AESA-CBHs);
• Inserção de documentos no Portal-Doc e Sistema CINCO;
• Acompanhamento das ações do Procomitês;
• Em 2021: 92,4% das metas atendidas (vai receber 100% do recurso)

Avanços – CBH/LN



 Planos de recursos hídricos
• Participação das oficinas de atualização do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos;
• Participação nas audiências públicas do 

PERH;
• Acompanhamento da Elaboração do Plano 

de Recursos das Bacias Hidrográficas

Avanços – CBH/LN



 Protocolo OGA de Governança da Água 
• Reuniões para aplicação do Protocolo OGA de Governança da Água
• Governança da água CBH-LN atingiu 7,45 (médio/estágio de consulta)

Avanços – CBH/LN

 Câmaras Técnicas e Grupos de Acompanhamento
• Participação nas Reuniões das Câmaras Técnicas do CERH
• Participação no GET-PRHBHL
• Participação no GAP-PERH

 Eventos
• Participação na Semana Estadual de Meio Ambiente da 

Paraíba;
• Semana de Mobilização em Defesa da Água;
• ENCOB 2022;



 Qualidade das águas nas Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
• Qualiáguas (70 pontos distribuídos na Paraíba, BH Mamanguape são 2 pontos de rios e 3 

reservatórios (Araçagi, Nova Camará e Saulo Maia), BH Camaratuba 1 ponto de rio e BH 
Miriri 1 ponto de rio) 

 Cobrança pelo uso da água
• Discussão e deliberação sobre o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança – 2023;

 Fiscalização/regularização
• Relatório de fiscalização do Rio Curralinho;

 Discussão sobre as ações na Voçoroca em Rio Tinto;

Avanços – CBH/LN



 Visitas Técnicas
• Voçoroca (Rio Tinto)

Avanços – CBH/LN



 Visitas Técnicas
• Barragem Nova Camará

Avanços – CBH/LN



 Visitas Técnicas
• Barragem Araçagi e Lagoa do Jacaré (Itapororoca)

Avanços – CBH/LN



 Conhecemos o Projeto “Águas Potiguara: limpeza de Rios no Território Potiguara”

Avanços – CBH/LN



Avanços Gerais
 Canal de comunicação AESA – CBHs bem mais aberto na gestão atual;

Manutenção da mobilização social para participação nos CBHs;

 Resiliência dos CBHs mesmo diante da pandemia;



 Plano de recursos hídricos da bacia
• Acompanhamento da elaboração do Plano de recursos hídricos da bacia
• Finalização e aprovação;
• Execução dos programas;

 Execução do Projeto Comitês nas Escolas – etapa presencial nas Escolas Indígenas;

Enquadramento dos corpos hídricos da bacia;
Revisão da deliberação sobre cobrança pelo uso da água;
Execução do plano de aplicação dos recursos da cobrança 2023;

Desafios CBH/LN



 Criação de outros CBHs federais;
 Divulgação e capacitação sobre a Política de Recursos Hídricos;
 Instalação da Secretaria Executiva dos CBHS dentro da AESA;
 Orçamento para o Sistema além do Procomitês e da cobrança;
 Manutenção do Custeio administrativo dos CBHs pela AESA;
 Acompanhamento da elaboração dos planos de bacias;
 Acompanhamento da execução dos planos (programas, projetos e obras);
 Continuidade das ações (independente de governo);
 Concurso AESA;
 Capacitar mais pessoas para atuar nos CBHs (cursos presenciais e Ead, 

capacitações, etc);
 Execução do Projeto Comitês nas Escolas no CBH-PB e CBH-PPA;
 Que outros desafios podem ser identificados?

Desafios Gerais



Muito obrigada!!

E-mail: 
cbhlitoralnorte@yahoo.com.br
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