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GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - COORDENAÇÃO DE OUTORGAS
COMUNICADO 002/2016
Conforme reunião realizada na sede do escritório da Regional de Lagoa da Confusão, entre o
Naturatins, Associação dos Irrigantes do Rio Urubu, Associação dos Irrigantes do Rio Formoso,
Produtores do Rio Pium, Rio Douradinho e Rio Dueré, e com a presença do Comitê de Bacias do Rio
Formoso, ficou acordado que;
Serão feitos estudos de viabilidade hídrica e, para isso, será necessário ligar as bombas de irrigação
para efeito de comparação de nível e vazão do Rio Formoso e do Rio Urubu. Por isso, ficaram
delimitados os trechos: Trecho 01 (Barragem Canaã até a Barragem Ilha Verde), Trecho 02
(Barragem Ilha Verde até a Barragem Terra Negra), Trecho 03 (Barragem Terra Negra até as
Barragens Dois Rios e Tartaruga), Trecho 04 (Barragem Dois Rios a Montante), Trecho 05 (Barragem
Tartaruga até a Barragem Ponte na TO-374), Trecho 06 (Barragem Ponte na TO-374 a Montante).
Considerando que a portaria N° 300/2016 está vigente, e para um estudo técnico aprofundado em
relação à escassez hídrica no momento, somente este estudo técnico nos apresentará resultado
para servir de parâmetro.
Ficam AUTORIZADOS os irrigantes que possuem Portarias de Outorgas vigentes a ligarem seus
equipamentos de Irrigação hoje (12/12/2016), no horário compreendido das 21 horas até às 06
horas de amanhã (13/12/2016), nos Trechos 01, 02, 03, 04 e 05 e mais os Trechos do Rio
Douradinho da Fazenda Imperador até a Fazenda Pé de Limão, e os Trechos do Rio Dueré na
Fazenda Tupambaé (Sr. Mauro Dalmaso) e na Fazenda São Bento (Sr. Volmir).
Bombas em desacordo ou que não cumprirem o estabelecido, serão lacradas e embargadas.
Caso o nível do Rio Formoso se aproxime do nível critico, os técnicos do NATURATINS que estão em
campo irão avisar para o imediato desligamento dos equipamentos de irrigação. Informamos que
isto poderá acontecer a qualquer hora da noite ou madrugada.
Certos da compreensão de todos, contamos com o apoio dos irrigantes para juntos realizar o uso
racional de nossos mananciais hídricos.
Lagoa da Confusão – TO, 12/12/2016.

