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AJUDA MEMÓRIA - GT SEMIÁRIDO/CTPPP 

 

1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

1 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes CTPPP/ABES 

3 Johann Gnadlinger CTPPP/IRPAA 

4 George Gurgel CTPPP 

5 José Roberto da Fonseca Instituto Ecoengenho 

6 Luiz Roberto Porto Farias CTIL - OAB/AL 

7 Renato Scalco Siqueira OAB/AL 

8 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

9 Juliana Sheila de Araújo Agência Peixe Vivo 

10 Manoel Vieira de Araujo Junior Agência Peixe Vivo 

11 Delane Barros Tanto Expresso - Comunicação CBHSF 

 

O Presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, agradeceu a presença de todos e posteriormente a Sra. Ana 

Catarina Lopes fez um breve histórico do eixo sobre o Semiárido destacado no Plano de Recursos Hídricos 

do São Francisco (PRH-SF 2016-2025) e falou sobre a necessidade de alinhamento das informações. A 

mesma falou da necessidade de um olhar mais empreendedor, uma vez que a região do semiárido perfaz um 

total de 54% da totalidade da bacia do São Francisco, e da importância da disponibilização de ativos. Após 

algumas discussões, o Sr. José Roberto Fonseca falou sobre sua experiência ao longo de dez anos 

trabalhando no semiárido e após debates, o Sr. Johann Gnadlinger fez uma apresentação powerpoint com 

uma abordagem histórica da região semiárida na bacia do São Francisco, passando da visão do “Polígono da 

Seca” para uma região em que é possível viver em harmonia com o clima semiárido. Ele mostrou o potencial 

do semiárido a partir de seus recursos naturais e apresentou propostas mais concretas para as atividades da 

Meta IV do Plano: Manejo de água, matriz energética alternativa e adaptação às mudanças climáticas. No 

final propôs a elaboração de uma apostila de fichas de atividades para a Meta IV (começando com projetos 

piloto). 

Após a apresentação, o Sr. George Gurgel disse que as discussões eram importantes para que fossem 

verificadas lacunas para a identificação de possíveis projetos pilotos e sugeriu que se faça contato com 

representantes do projeto Água Doce para a proposição de parcerias, uma vez que este é um caso de sucesso, 

falou também da importância de existir um programa continuado na região do Semiárido. A Sra. Ana 

Catarina Lopes sugeriu que se faça uma minuta desse programa continuado, a ser trabalhado e apresentado 
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no mês de março. O Sr. George Gurgel sugeriu que na próxima reunião do GT Semiárido fossem convidados 

representantes da CODEVASF, SUDENE e outros atores que são importantes dentro do contexto. O Sr. 

Anivaldo Miranda ponderou que a CODEVASF ainda não tem nenhum projeto em parceria com o CBHSF. 

Disse também que existem mais desafios a serem enfrentados, que existem diferenças entre pensar o 

semiárido brasileiro e a convivência com o semiárido e que, dentro desse contexto, é fundamental a inclusão 

dos rios intermitentes. Por fim, o Sr. Anivaldo Miranda disse que não existe um projeto nacional para o 

semiárido e sugeriu a criação de um seminário sobre a temática, a ser realizado no mês de agosto de 2018, 

além de uma Feira de Experiências. Após outras discussões, foi sugerido que na próxima reunião da CTAI, a 

Sra. Ana Catarina Lopes apresente o Plano de Recursos Hídricos do São Francisco (PRH-SF 2016-2025). A 

Sra. Ana Catarina Lopes sugeriu temas para os projetos pilotos que serão realizados: (1) Energia, (2) Rios 

Intermitentes e (3) Recatingamento e Recuperação de Áreas Degradadas. Além disso, o Sr. George Gurgel 

falou sobre a importância da internacionalização da questão do semiárido e o Sr. Anivaldo Miranda sugeriu 

que fosse criada uma mesa redonda sobre o semiárido no II SBHSF. Após mais alguns debates e não 

havendo mais assuntos a tratar o Sr. Anivaldo Miranda agradeceu mais uma vez a presença de todos e 

encerrou a reunião. 

 

   

 

Maceió/AL, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

Anivaldo Miranda 

Presidente do CBHSF 

 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 

Coordenadora da CTPPP 


