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RESUMO 

 

 

A água é um dos recursos naturais vitais para a sobrevivência humana, como também da flora 

e fauna existente no planeta. Sua utilização, preservação e qualidade estão no bojo das mais 

diversas discussões científicas. A região semiárida do nordeste brasileiro enfrenta dificuldades 

com a falta desse importante recurso, por apresentar condições climáticas e hidrogeológicas 

desfavoráveis para a abundância desse recurso natural. Nesse sentido, a integração do Rio São 

Francisco com bacias hidrográficas do nordeste setentrional, vem sendo vislumbrada como uma 

das soluções para essa problemática. É importante, porém pensar sobre as perspectivas dessa 

obra hídrica na gestão das águas nessas bacias receptoras da integração. As áreas que 

compreendem as bacias hidrográficas se apresentam como a porção territorial ideal para se 

pensar a gestão da água. Busca se neste trabalho analisar a gestão da água na região sedimentar 

da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró e as perspectivas com a integração do Rio São 

Francisco. Possuindo como objetivos específicos a construção de um Banco de Dados 

Geográficos – BDG, o qual foi possível a elaboração de mapas temáticos referente às 

características socioeconômicas e a descrição ambiental da área em estudo; Analisar os 

principais usos dos recursos hídricos, origem do abastecimento e infraestrutura hídrica instalada 

nos municípios; Diagnosticar ações e estratégias voltadas para a gestão da água da Integração 

do Rio São Francisco, que venham a ser tomadas pelos órgãos públicos Municipais e Estaduais; 

assim como analisar as perspectivas dos usos, beneficiados ou não pelas águas da integração 

do Rio São Francisco. A pesquisa se classifica quanto sua abordagem qualitativa, de natureza 

aplicada e como procedimentos metodológicos, inicialmente realizou-se o levantamento 

bibliográfico e aquisição de dados secundários, em diversos órgãos governamentais. A 

aplicação das técnicas do geoprocessamento, empregando o uso de Sistema de Informação 

Geográfica –SIG, para a construção de mapas temáticos será imprescindível, assim como a 

construção de dados primários que se deu a partir de realização de entrevistas de caráter 

semiestruturada, com os órgãos gestores da água, de caráter municipal e estadual 14 entrevistas. 

Resultados se configuram evidenciando um crescimento populacional na região, assim como 

uma econômica dinâmica, a principal fonte de abastecimento vem das águas subterrâneas, assim 

como as formas de abastecimento serem as mais diversas possíveis, se destacando o 

abastecimento pela CAERN nas zonas urbanas, adutoras municipais e carros pipas 

principalmente na zona rural. Alguns problemas no abastecimento de água dos municípios 

foram apontados, bem como os conflitos existentes suas possíveis soluções. As perspectivas 

com a integração do Rio São Francisco também foram compreendidas pelos gestores 

municipais, sendo apontado por eles os principais problemas e soluções da integração. O 

aumento de conflitos, problemas com empresas de fruticultura irrigado e uso exacerbado da 

água, foram os principais problemas. As soluções que essa obra poderá trazer está voltado ao 

desenvolvimento econômico, rural e de abastecimento. Com isso evidencia-se um panorama da 

gestão atual dos recursos hídricos nessa região bem como foi possível traçar as principais 

perspectivas com a chegada das águas do Rio São Francisco.  

 

 

Palavras-chave: Rio Apodi-Mossoró; Recursos hídricos; Bacia hidrográfica; Gestão da água.   

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Water is one of the vital natural resources for human survival, as well as flora and fauna on the 

planet. Its utilization, preservation and quality are in the midst of the most diverse scientific 

discussions. The semi-arid regions of the Brazilian northeast faces difficulties with the lack of 

this resource, for presenting adverse climatic conditions and hydrogeological for abundance of 

this natural resource. In this regard, the integration of Rio São Francisco with water basins of 

the Northern Northeast, it has been seen as one of the solutions for this problematic. It is 

important, to think about the perspectives of this waterworks in the water management on these 

integration basins. The areas which comprise the river basins are presented as the ideal 

territorial portion to think about the water management. In this study we tried to analyze the 

water management in the sedimentary region of the Apodi-Mossoró river and the perspective 

with the integration of São Francisco river. We have as our specific objective the construction 

of a geographic database – GDB, which was possible to draw thematic maps referring to the 

socioeconomical characteristics and the environment description of the study area; Analyze the 

main use of the water resources, source of water supply and infrastructure installed in the 

municipality.  Diagnoses actions and strategies directed to the water management of the São 

Francisco River, which may be taken by municipal and state public bodies; as well as analyze 

the perspectives of use, benefited or not by the waters of integrations of São Francisco River. 

The research is classified in its quantitative approach, of an applied nature and as 

methodological procedures, initially it was realized the bibliographic survey and acquisition of 

secondary data in various governmental bodies. The application of the geoprocessing 

techniques, using the use of the geometric information system – GIS, for the construction of 

thematic maps will be essential, as the construction of primary data that was obtained from 

semi-structured interviews, such as water management bodies, of municipal and state nature 14 

interviews. The results are shown a population growth in the region, such as a dynamic 

economic, the main source of supply comes from groundwater, as well as the forms of supply 

being the most diverse possible, emerging the supply by CAERN in the rural area, municipal 

water pipeline and kite cars, mainly in the rural area. Some of the water supply problems of 

municipalities were appointed, as well as existing conflicts and its possible solutions. The 

perspective with the integration of São Francisco River were also understood by the municipal 

managers, being pointed out by them the main problems and solutions of integration. The 

increasing of the conflicts, problems with companies irrigated fruit farms and exacerbated use 

of water were the main problems. The solutions that this work can bring is focused on the 

economic development, rural and supply. Therewith it is evident an overview of current 

management of the water resources on this region as was possible to trace the main perspectives 

with the arrival of the São Francisco River’s water.  

Key-Words: Apodi-Mossoró River; Water resources; Hydrographic basins; Water 

management.  

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Principais vetores (dimensões) nos quais pode ser definido o desenvolvimento 

sustentável.................................................................................................................................18 

 

Figura 2: Esquema de Modelo de Bacia Hidrográfica.............................................................22 

 

Figura 3: Localização dos eixos (em vermelho) da transposição do Rio São Francisco.........31 

 

Figura 4: Bacias receptoras das águas da transposição do Rio São Francisco........................32 

 

Figura 5: Áreas de influência, indireta, direta e afetada pela transposição do Rio São 

Francisco.............................................................................................................................................................33 

 

Figura 6: Fases da técnica de análise de conteúdo................................................................................48 

 

Figura 7: Adutora Mossoró (azul escuro) ...............................................................................63 

 

Figura 8: Adutora Médio Oeste (azul escuro) .........................................................................64 

 

Figura 9: Marketing da transposição do São Francisco...........................................................82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Evolução populacional – Médio inferior e baixo curso da BHRAM.....................50 

 

Gráfico 2: Evolução populacional rural – Médio inferior e baixo curso da BHRAM............52 

 

Gráfico 3: Evolução populacional urbana – Médio inferior e baixo curso da BHRAM.........52 

 

Gráfico 4: Índice de Gini dos municípios do médio inferior e baixo curso da BHRAM........53 

 

Gráfico 5: Renda per capta por município do médio inferior e baixo curso da BHRAM......54 

 

Gráfico 6: Evolução do PIB, agropecuária – 2000, 2010, 2014..............................................55 

 

Gráfico 7: Evolução do PIB, indústrias – 2000, 2010, 2014..............................................................56 

 

Gráfico 8: Evolução do PIB, serviços – 2000, 2010, 2014.................................................................56 

 

Gráfico 9: Municípios que possuem secretarias municipais de Recursos Hídricos.................59 

 

Gráfico 10: Tempo na função do responsável pelos Recursos Hídricos municipais...............60 

 

Gráfico 11: Nível de escolarização dos entrevistados.............................................................61 

 

Gráfico 12: Porcentagem da população em domicílio com água encanada.............................66 

 

Gráfico 13: Fontes alternativas de abastecimento de água citadas pelos entrevistados...........67 

 

Gráfico 14: Municípios com conflitos pela água.....................................................................72 

 

Gráfico 15: Participação nas reuniões do CBHRAM, segundo os municípios........................75 

 

Gráfico 16: Participação em reuniões que discutiram o PISF..................................................79 

 

Gráfico 17: Finalidade das águas da transposição...................................................................80 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA – Agência Nacional de Águas 

BHRAM – Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró 

CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

CBHRAM – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró  

CEEIB – Comitê Especial de Estudos Integrados de bacias Hidrográficas 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos  

CONERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

DHN – Divisão Hidrográfica Nacional 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

IGARN – Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte 

IOCS – inspetoria de Obras Contra as Secas 

ONU – Organização das Nações Unidas 

LECAP – Laboratório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas 

PERH – Política Estadual de Recursos Hídricos 

PIRHN – Plano Integrado de Recursos Hídricos do Nordeste 

PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco 

PNCS – Programa Nacional de Conservação dos Solos 

PNMH – Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas 

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos 

RH – Recursos Hídricos  

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 

SEMARH – Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 

SNGRH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 



 
 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Marcos jurídicos que envolvem a gestão dos recursos hídricos no Rio Grande do 

Norte..........................................................................................................................................28 

Quadro 2: Marcos jurídicos de criação dos comitês de Bacias Hidrográficas no Rio Grande do 

Norte..........................................................................................................................................29 

Quadro 3: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero cristalino...................40 
 

Quadro 4: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Açu...........................41 

 

Quadro 5: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Jandaíra....................42 

 

Quadro 6: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Barreiras...................42 

Quadro 7: Média histórica de chuvas......................................................................................43 

Quadro 8: Fontes e formas de abastecimento de água nos municípios...................................62 

Quadro 9: Municípios beneficiados pelo kit PAC 2................................................................65 

Quadro 10: Principais ações de gestão desenvolvidas pela SEMARH e IGARN...................69 

 

Quadro 11: Panorama do sistema de abastecimento segundo os gestores municipais............70 

 

Quadro 12: Principais conflitos pela água elencados pelos gestores municipais....................73 

Quadro 13: Principais ações do poder público municipal para melhorias da gestão da 

água...........................................................................................................................................76 

Quadro 14: Poços perfurados, segundo os municípios............................................................77 

Quadro 15: Perspectivas com a integração do Rio São Francisco – IGARN/SEMARH........78 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1: Estado do Rio Grande do Norte, divisão segundo as mesorregiões...........................34 

Mapa 2: Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró...............................................................35 

Mapa 3: Unidades de análise da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró e seus 

municípios.................................................................................................................................36 

Mapa 4: Localização da área de estudo....................................................................................36  
 

Mapa 5: Geologia simplificada da área em estudo..................................................................38 

Mapa 6: Hidrogeologia da área em estudo...............................................................................39 

Mapa 7: Solos simplificado da área em estudo........................................................................44 

Mapa 8: Localização da área de estudo...................................................................................45 

Mapa 9: Evolução populacional – Médio inferior e baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró, RN, por município.........................................................................................51  
 

Mapa 10: Evolução do PIB – Médio inferior e baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró, RN por município......................................................................................................57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................15 

1 REVISÃO DA LITERATURA...........................................................................................17 

1.1 Água como recurso: Importância e uso...............................................................................17 

1.2 Bacias hidrográficas: Unidades territoriais de planejamento e gestão da água..................20 

1.3 Principais legislações da água e a formação dos comitês de bacias hidrográficas: do Brasil 

ao Rio Grande do Norte............................................................................................................23 

1.4 A integração do Rio São Francisco: um entendimento necessário.....................................30 

2 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................................34 

2.1 Médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Localização e caracterização 

ambiental...................................................................................................................................34 

2.1.1 Identificação e localização da área em estudo.................................................................34 

2.1.2 Caracterização ambiental.................................................................................................37 

2.2 Coleta e análise dos dados da pesquisa...............................................................................46 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................50 

3.1 Diagnóstico socioeconômico do médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Uma 

análise necessária......................................................................................................................51 

3.2 Recursos Hídricos no médio curso inferior e baixo curso da BHRAM..............................59 

3.2.1 Caracterização da amostra: Os municípios......................................................................59 

3.2.2 Caracterização da amostra: Os órgãos gestores Estaduais...............................................61 

3.2.3 Cenários e análises: Recursos Hídricos em pauta............................................................62 

3.3 Gestão da água no médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Uma análise 

necessária..................................................................................................................................68 

3.4 Perspectivas dos gestores com a integração das águas do Rio São Francisco....................78 

4 CONIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................84 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................87 

APENDICES............................................................................................................................91 

ANEXOS..................................................................................................................................95 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

A água como recurso natural vem se tornando cada vez mais escasso, tal fato se 

intensificou desde meados do século XX, com o desenvolvimento de máquinas e a revolução 

industrial e tecnológica, a demanda por esse recurso aumentou exacerbadamente 

principalmente pelo setor industrial, que não conseguiu vislumbrar a necessidade de se 

preservar este recurso. Para Luchini; Souza; Pinto (2003, p.90) “esse comportamento irracional 

em relação à água foi fruto da inexistência de uma política de gestão integrada desse recurso, 

onde objetivos, estratégias e instrumentos fossem coordenados e articulados”. 

É primordial, portanto, pensar a questão da gestão dos recursos hídricos disponíveis na 

região semiárida, localizada precisamente no nordeste brasileiro. Essa região apresenta um 

clima semiárido, que condiciona a uma precipitação pluviométrica baixa e concentrada 

espacialmente e temporalmente. Além disso, essa região apresenta condições hídricas 

desfavoráveis que combinam: evapotranspiração alta durante todo ano, subsolo desfavorável 

em muitas regiões (água salobra ou formação cristalino) e baixo desenvolvimento econômico 

social. A falta de água em grande parte do ano compromete seriamente as condições de vida da 

população em áreas extensas do semiárido (TUCCI; HESPANHOL; NETTO; 2000, p. 33). 

O Rio Grande do Norte está inserido na região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, 

conforme Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH nº32, de 15 de 

outubro de 2003, que define 12 regiões hidrográficas para o Brasil, e segundo a Secretária 

Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARN, sua malha hídrica está 

dividida em 16 bacias hidrográficas, onde destacamos na mesorregião Oeste Potiguar, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, essa que por sua vez apresenta condições geológicas 

únicas e peculiares, sendo em sua porção norte uma área sedimentar, e no sul uma 

predominância do cristalino, evidenciando uma diversidade na paisagem natural, o que propicia 

condições diferentes de se pensar a gestão das águas assim como sua disponibilidade. 

A integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional 

Brasileiro é um projeto antigo, mas que aos poucos vem sendo executado pela união em parceria 

com os Estados. Essa obra de infraestrutura hídrica já teve seu Eixo Leste de integração 

concluído, beneficiando principalmente os Estados de Pernambuco e Paraíba. O Eixo Norte de 

integração irá se ligar através do ramal Apodi com a Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, 

RN. 
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Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a gestão da água na região 

sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró e as perspectivas com a integração 

do Rio São Francisco. Já os objetivos específicos se dão com a construção de um Banco de 

Dados Geográficos – BDG, o qual foi possível a elaboração de mapas temáticos referente às 

características socioeconômicas e a descrição ambiental da área em estudo; Analisar os 

principais usos dos recursos hídricos, origem do abastecimento e infraestrutura hídrica instalada 

nos municípios; Diagnosticar ações e estratégias voltadas para a gestão da água da Integração 

do Rio São Francisco, que venham a ser tomadas pelos órgãos públicos Municipais e Estaduais; 

assim como analisar as perspectivas dos usos, beneficiados ou não pelas águas da integração 

do Rio São Francisco. 

Esses objetivos buscam responder questionamentos, como por exemplo; como acontece 

atualmente a gestão da água na região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró? Quais os principais problemas enfrentados? Que perspectivas pode-se ter com a 

integração do Rio São Francisco? Que municípios serão beneficiados? Que estratégias estão 

sendo desenvolvidas pelos órgãos gestores da água para receber as águas da integração? 

Mediante a isso, destaca-se a relevância da referida pesquisa, uma vez que não há estudos 

aprofundados sobre a temática proposta nesta região, podendo com a mesma a partir dos dados 

apresentados e analisados, proporcionar uma base para se pensar em estratégias que venham a 

melhorar o gerenciamento da água, além de evidenciar as perspectivas com a chegada da 

integração do Rio São Francisco, nessa importante região do semiárido potiguar. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Água como recurso: Importância e uso 

 

As questões ambientais vêm sendo pautadas em discussões desde meados da década de 

1970, o que revela uma preocupação para com a gestão dos recursos naturais, pela sociedade. 

Foram realizados eventos importantes em escala global como a Conferência de Estocolmo em 

1972, onde se abriu espaço em nível global para tais discussões, assim como outros encontros 

que viriam a acontecer, dentre eles a Conferência das Nações Unidas sobre a Água em 1977, 

que mostrou uma preocupação com a questão da água no mundo, entre outros encontros, como 

a Rio 92, a Rio +10 e a Rio +20. 

Nessa direção, é possível afirmar que a inquietação com as questões ambientais, surge 

como um novo paradigma mediante o modelo de desenvolvimento capitalista enraizado na 

sociedade. Novo paradigma ambiental que preconiza um desenvolvimento sustentável, onde os 

recursos naturais sejam utilizados sem comprometer sua disponibilidade para as gerações 

futuras, tal modelo surge a partir do que Enrique Leff (2004) denomina de crise ambiental. O 

conceito de crise aqui entendido é o mesmo mencionado por Pinto-Coelho; Havens (2016, p.02) 

como sendo, uma mudança brusca ou uma alteração importante em um processo ou estrutura 

organizada da sociedade. A crise pode ser analisada tanto em termos de alterações estruturais 

como simbólicas. Uma crise também pode estar associada a algum tipo de escassez. 

A partir desse entendimento, compreende-se que as crises estão sempre acompanhando o 

homem ao longo de sua existência, estando ela presente das mais diversas formas e ligada a 

processos diferentes na história, como por exemplo a crise do petróleo em 1973. Assim, a crise 

ambiental que envolve o desenvolvimento do homem, a partir de consequências do uso dos 

recursos naturais de forma irracional a partir da lógica do desenvolvimento capitalista, chama 

a atenção até os dias atuais, preconizando novos conceitos e modelando novas técnicas e formas 

de desenvolvimento a partir desse novo paradigma, o desenvolvimento sustentável.   

Os recursos naturais então vitais a sobrevivência, são intimamente discutidos a partir de 

uma nova perspectiva, denominada pela Comissão Brundtland no relatório denominado “Nosso 

Futuro Comum”, como Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito procura estabelecer uma 

relação harmônica do homem com a natureza, como centro de um processo de desenvolvimento 

que deve satisfazer às necessidades e às aspirações humanas. Enfatiza que a pobreza é 

incompatível com o desenvolvimento sustentável e indica a necessidade de que a política 
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ambiental deve ser parte integrante do processo de desenvolvimento e não mais uma 

responsabilidade setorial fragmentada (DIAS, 2009, p.31). 

Podemos, contudo, encontrar diferentes definições desse conceito na literatura, assim 

como afirma Pinto-Coelho; Havens (2016), em que o mais simples invoca a união das 

dimensões ambiental, social, econômica e cultural (figura 01). 

Figura 01: Principais vetores (dimensões) nos quais pode ser definido o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Pinto-Coelho; Havens (2016, p.06) 

 

Portanto, o entendimento de desenvolvimento sustentável ganhou espaço, adquirindo 

importância a nível global, tornando-se o modelo de desenvolvimento ideal para a sociedade 

humana desde então, buscando resguardar a disponibilidade o direito e o uso dos recursos 

naturais por gerações futuras. Para Pinto-Coelho; Havens (2016, p.06) “a questão do 

desenvolvimento sustentável, aparece como o fundamento novo para manter um crescimento 

saudável da humanidade”. 

A água, por sua vez é um dos recursos indispensáveis a existência de vida no planeta, e 

vêm sendo objeto de estudos e discussões no meio científico, estando no bojo das questões 

ambientais que envolvem o desenvolvimento sustentável, pois sua escassez vem sendo notada 

em várias partes do planeta. Os dados estatísticos apresentados por Rebouças (2006) vêm nos 

alertar sobre sua disponibilidade. Segundo o autor, 97,5% da água existente no planeta é salgada 

e imprópria para o consumo humano, e apenas 2,5% é doce, sendo que destes, cerca de 68,9% 

estão concentradas nas calotas polares se tornando inacessível, e apenas 29,9% que se concentra 

principalmente no subterrâneo e não mais que 0,3% nos rios e lagos, estão disponíveis para o 

consumo humano. 

Nesse sentido, sabe-se ainda que esse volume de água disponível para consumo humano 

está distribuído de forma desigual sobre a superfície do planeta, onde por sua vez teremos países 

com grande abundância e outros com pouca disponibilidade. Pinto-Coelho; Havens (2016, 

p.15) corrobora enfatizando que “as diferenças na oferta de água, quando somadas às mudanças 
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climáticas, à crescente destruição de hábitats e à pressão por novos usos da água, formam um 

cenário sombrio que moldura a atual ‘crise das águas’”. 

Associado sua disponibilidade e distribuição na superfície, o uso deste recurso natural 

intensificou se desde meados do século XX, com o desenvolvimento de máquinas e a revolução 

industrial e tecnológica, a demanda por esse recurso aumentou exacerbadamente 

principalmente pelo setor industrial, que não conseguiu vislumbrar a necessidade de se conserva 

este recurso. Para Luchini; Souza & Pinto (2003, p.90) esse comportamento irracional em 

relação à água foi fruto da inexistência de uma política de gestão integrada desse recurso, onde 

objetivos, estratégias e instrumentos fossem coordenados e articulados. 

Para tanto, é necessário se pensar no modelo de planejamento e gestão desse precioso 

recurso natural, tornando seu uso sustentável, garantindo sua existência e qualidade para as 

gerações futuras, além de garantir sua disponibilidade para as atuais populações, pois afirmar a 

existência de um cenário de crise não deve ser considerado algo utópico em várias regiões do 

planeta. Evidencia-se nesse sentido, um cenário de falta de água para algumas regiões do 

planeta, como firma Camargo (2003, p.40) que, 

 

 

Segundo a ONU, em menos de cinqüenta anos, mais de quatro bilhões de 

pessoas, ou 45% da população mundial, estarão sofrendo com a falta de água. 

Esse alerta foi dado em um relatório apresentado na 7a. Conferência das Partes 

da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada no final de 

2001, em Marrocos. Afirma, ainda, que antes mesmo de chegarmos à metade 

do século, muitos países não atingirão os cinqüenta litros de água por dia, 

necessários para atender às necessidades humanas. Os países que correm 

maior risco são aqueles em desenvolvimento, uma vez que a quase totalidade 

do crescimento populacional, previsto para os próximos cinqüenta anos, 

acontecerá nessas regiões. A entidade aponta a poluição, o desperdício e os 

desmatamentos, que fragilizam o ecossistema nas regiões dos mananciais e 

impedem que a água fique retida nas bacias – principais motivos para a causa 

da escassez da água. 

 

 

Ainda é importante enfatizar a qualidade da água como sendo primordial para a 

manutenção, da saúde humana, afim de evitar doenças de cunho hídrico. Além disso outro 

problema que se verifica principalmente nos centros urbanos, é o desperdício desse importante 

recursos, através das mais diversas formas, mas principalmente através de vazamentos. Os 

vazamentos e o uso inadequado da água tratada chegam a consumir perdulariamente cerca de 

40% da água disponível (LUCHINI; SOUZA; PINTO, 2003, p.90). 

No que se refere ao cenário internacional, ao se falar de recursos hídricos, o Brasil é 

considerado um país que dispõe de grandes reservas, devido a sua extensão territorial e sua 
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diversidade climática. Ainda segundo Rebouças (2006), o Brasil apresenta um índice 

pluviométrico abundante em 90% de sua extensão territorial, índice que chega a ser de 1.000 

(mil) a 3.000 (três mil) milímetros por ano (mm/ano). Os 10% restantes de seu território não 

apresentam esses níveis por se individualizarem em região com predominância de clima 

semiárido, o qual não apresenta chuvas regulares, ou seja, irregularidades pluviométricas. 

Os referidos dados nos revelam uma preocupação com a questão dos recursos hídricos 

disponíveis na região semiárida, localizada precisamente no nordeste brasileiro. Essa região 

apresenta um clima semiárido, que condiciona a uma precipitação pluviométrica baixa e 

concentrada. Além disso essa região apresenta condições hídricas desfavoráveis que combinam: 

evapotranspiração alta durante todo ano, subsolo desfavorável em muitas regiões (água salobra 

ou formação cristalino) e baixo desenvolvimento econômico social. A falta de água em grande 

parte do ano compromete seriamente as condições de vida da população em áreas extensas do 

semiárido (TUCCI; HESPANHOL; NETTO; 2000, p. 33). 

Pensarmos em estratégias de gestão da água que venham a garantir seu gerenciamento de 

forma adequada sem comprometer sua disponibilidade, torna se algo fundamental para 

manutenção dos sistemas ambientais e a qualidade de vida das populações humanas, 

principalmente no semiárido brasileiro. Destaca-se intrinsecamente ligado a essa perspectiva 

pensar sobre as bacias hidrográficas como principais ferramentas de gestão da água, sendo estas 

inseridas e pensadas a partir de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

 

1.2 Bacias hidrográficas: Unidades territoriais de planejamento e gestão da água 

 

De perspectiva emergente no cenário global, o desenvolvimento sustentável, faze nos 

pensar cada vez mais sobre a gestão, uso e qualidade da água mediante o atual modelo de 

produção, o que se torna algo desafiador, principalmente em um país em desenvolvimento, com 

grande demanda industrial desse recurso, além de possuir dimensões continentais tornando-se 

assim, seu gerenciamento uma tarefa árdua. Nesse sentido, é de extrema importância garantir 

para as gerações futuras a conservação e qualidade da água, e para isso uma unidade territorial 

torna-se ferramenta preponderante estando ela no bojo das discussões sobre a gestão da água, a 

bacia hidrográfica. 

Pensar a gestão da água na perspectiva das bacias hidrográficas é algo que deve ser 

priorizado quando falamos sobre gerenciamento, conservação e qualidade da água. Araújo; 

Pinese (2006, p.1) afirmam que “a bacia hidrográfica como unidade de recorte espacial do 
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planejamento constitui-se em elemento fundamental do manejo e gestão ambiental dos recursos 

naturais, por integrar o solo e a água, essenciais para sustentação e manutenção da vida”. 

Viegas Filho (2006, p.2) acrescenta que “as razões pelas quais as bacias hidrográficas são 

consideradas como os espaços territoriais mais adequados para a gestão dos recursos hídricos 

decorrem do fato de que, através da água, estes vêm a ser espaços integradores de diferentes 

processos naturais e/ou antrópicos que ali ocorrem. ” 

Estas áreas se destacam como espaços naturais da paisagem, se tornando objeto de estudo 

mais frequentemente utilizado quando se fala em recursos hídricos. Neste entendimento é de 

primordial importância compreender este conceito assim como afirma Teodoro et. al. (2007, p. 

138) “é de grande importância para gestores e pesquisadores a compreensão do conceito de 

bacia hidrográfica e de suas subdivisões”. 

Nesta perspectiva, segundo Christofoletti (1980, p.102), “uma bacia hidrográfica ou bacia 

de drenagem, é formada por um conjunto de canais de escoamento inter-relacionados que se 

caracteriza por apresentar uma área drenada por um determinado rio ou ainda, por um sistema 

fluvial”. 

O conceito de bacia hidrográfica não se limita apenas ao exposto, já que alguns autores 

defendem uma outra concepção, tais como os conceitos de microbacia e sub-bacia. Para Botelho 

(2010, p.269) o conceito de bacia hidrográfica inibe a construção de um conceito próprio e 

formal para as microbacias, entendendo que uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem se 

caracteriza como uma área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, 

sendo limitada pelos divisores de água, independente do seu tamanho e/ou forma. 

Batista (2011, p.23) contribui com o conceito acrescentando que “a bacia hidrográfica é 

fonte de abastecimento de água para: o lazer, indústria, agricultura, dessedentação dos animais, 

para a sobrevivência e equilíbrio da flora e fauna entre outros”. Ele ainda acrescenta que: “desse 

modo, é importante estudar as bacias hidrográficas de forma integrada em que as teorias 

científicas e as tecnologias, estejam voltadas para a construção de sociedades sustentáveis”. 

No que concerne a legislação brasileira, há distinção dos conceitos. Segundo Araújo; 

Pinese (2006, p.2) o Programa Nacional de Microbacia Hidrográfica - PNMH, criado através 

do decreto nº 94.076 de 05 de março de 1987, que extinguiu o Programa Nacional de 

Conservação dos Solos – PNCS, instituído pelo Decreto n° 76.470, de 16 de outubro de 1975, 

conceituou microbacia como uma área drenada por um curso d’água e seus afluentes, a 

montante de uma determinada seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam a 

área considerada. 
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Já a lei federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, em seu título II, capítulo III, Art. 37, 

incisos I, II e III apontam diferenças conceituais, apresentando distinções diferentes para 

conceitos como bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica, grupo de bacias ou sub-bacias. 

Para Machado e Torres (2012, p.42),  

 

 

usualmente, uma diferenciação entre esses conceitos é feita segundo o grau de 

hierarquização, de modo que a bacia hidrográfica refere-se à área de drenagem 

do rio principal; a sub-bacia abrange a área de drenagem de um tributário do 

rio principal e a microbacia abrange a área de drenagem de um tributário de 

um tributário do rio principal. 

 

 

Destaca-se ainda na lei n. 9.433 em seu título I, capítulo I, Art. 1º, inciso V, “a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. 

Dessa maneira fica evidente como o conceito de bacia hidrográfica (figura 02) é 

importante, para se pensar sobre o planejamento sustentável dos recursos hídricos se 

classificando como a unidade territorial preponderante para que aconteçam as referidas 

atividades ligadas ao planejamento e gestão da água, independente das escalas apresentadas, 

podendo apresentar se em micro bacias, sub-bacias, bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02: Esquema de Modelo de Bacia Hidrográfica 

Fonte: < https://www.researchgate.net/publication/259575661_Os_Ecossistemas_Ribeirinhos> 

 

 Um outro conceito importante para análises de bacias hidrográficas, é o conceito de 

regiões hidrográficas. Tal proposição foi implementada pelo Conselho Nacional de Recursos 
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Hídricos – CNRH, através da resolução nº 32, de 15 de outubro de 2003 que considera em seu 

parágrafo único, 

 

 

Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial brasileiro 

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou 

similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos 

hídricos. (CNRH, resolução no 32, de 15 de outubro de 2003). 

 

 

A totalização das regiões hidrográfica são, doze unidades que compreendem territórios 

de várias bacias, comumente tratado, quando há análises de caráter mais regionais, sendo 

utilizado principalmente pela Agencia Nacional de Águas – ANA. As bacias hidrográficas, 

portanto, apresentam-se na ótica de Hollanda; Campanharo; Cecílio (2012, p.58) como 

unidades devem ser analisadas dentro de uma perspectiva múltipla e diversificada, destacando-

se suas essencialidades como assim dependência das necessidades humanas frentes aos seus 

diversos usos, e uma das formas de se operacionalizar esta tarefa é a realização do manejo 

integrado de bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica como unidade geográfica é ideal para 

se caracterizar, diagnosticar, avaliar e planejar o uso dos recursos naturais. 

 

1.3 Principais legislações da água e a formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas: do 

Brasil ao Rio Grande do Norte 

 

É notória importância das bacias hidrográficas para o planejamento e gestão da água, 

principalmente em um país como o Brasil, que tem uma variedade de climas e biomas que 

interagem diretamente, influenciando-os uns aos outros, havendo uma relação muito forte, onde 

quando um sofre uma degradação ambiental intensa (principalmente o bioma da Amazônia que 

influencia a dispersão de vapor d’água pelo país), os outros são diretamente influenciados, o 

que interfere diametralmente na manutenção da disponibilidade da água nas outras regiões do 

país, interferindo nas populações humanas, flora e fauna. Nessa perspectiva Tucci; Hespanhol; 

Cordeiro Netto (2000, p.36), enfatizam a necessidade de estudos que busquem a conservação 

desses espaços: 

 

 

Devido às características continentais do país e à grave variabilidade dos 

ambientes, é necessário um maior enfoque na especialização de conhecimento 

interdisciplinar em regiões do país como a Amazônia, o cerrado, o Pantanal e 

o Semiárido (entre outros), onde as características e os problemas são diversos 

exigindo pesquisas e médio a longo prazo que apoiem o desenvolvimento e a 
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conservação ambiental dessas regiões. (TUCCI; HESPANHOL; CORDEIRO 

NETTO, 2000, p.36). 

 

 

A ausência de iniciativa, que possa fornecer subsídios de conhecimentos que permitam a 

ampliação do leque de pesquisas sobre essa diversidade de ecossistemas brasileiros, e suas 

interações pode comprometer por exemplo a disponibilidade de água em algumas regiões do 

país. Portanto, preservar esses biomas tomando a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

gestão da água seria uma importante decisão, uma vez que nas bacias hidrográficas existem 

sistemas que interagem diretamente um com o outro, o meio biótico e abiótico. 

Com entendimento do debate até agora realizado, cabe pensarmos sobre as políticas 

regulamentadoras que o país vem adotando ao longo da história, afim de regulamentar, conserva 

e proteger a água como recurso natural. 

Destaca-se aqui de forma geral o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 decreta o 

código de águas; a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH; 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 

ANA; decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003 regulamenta o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH, e a resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003 institui a Divisão 

Hidrográfica Nacional - DHN.  

Com características do modelo de gestão da água Frances, o código das águas instituído 

pelo Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934, foi a primeira lei brasileira que buscou se 

preocupar com as questões que envolvem discussões referentes a gestão desse recurso natural. 

Para Luchini, Souza e Pinto (2003, p.90) “o referido código é considerado uma das leis de água 

mais completas do planeta, pois diversos princípios e instrumentos de gestão adotados 

recentemente nos países que mais avançaram na gestão de suas águas já eram previstos em 

alguns de seus artigos”. 

O código das águas, portanto, teve sua importância na perspectiva de ser a primeira 

legislação brasileira a se importar com as questões da água no país, tornando-se segundo 

Nascimento (2006, p.15) “ponto de partida técnico e jurídico na apropriação e conservação dos 

recursos hídricos do Brasil”. Mas, vale salientar que a referida lei não contemplava 

instrumentos de gestão descentralizada da água. 

No contexto nacional, ao se falar sobre gestão ou gerenciamento dos recursos hídricos 

presentes em bacias hidrográficas, verifica se que tais processos tiveram sua ascendência com 

a criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas - CEEIB. Segundo 
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Machado e Torres (2012, p.164), “a bacia hidrográfica foi eleita como unidade territorial para 

a gestão de recursos hídricos no país, com a criação, em 1978, do CEEIB”. Cabia ao órgão 

executar tarefas de classificação dos cursos de água da União. 

Na Constituição Federal de 1988, quando se refere aos bens da União e do Estado 

encontra-se referência aos recursos hídricos. Todas as menções sobre água ou corpos hídricos 

encontram-se no título III. No capítulo II, no artigo 20, inciso III, que fala disserta sobre os bens 

da união, define: “os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais”. 

No que se refere aos bens do Estado, no capítulo III do mesmo título anterior, em seu 

artigo 26, define: “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”. 

Ainda nesse mesmo título da Constituição Federal, no capítulo VII, seção IV, em seu 

artigo 43, parágrafo 2º, inciso IV, define “prioridade para o aproveitamento econômico e social 

dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 

secas periódicas”. Evidenciando assim, uma visão regional e econômica para fins dos recursos 

hídricos. 

Alguns avanços ocorreram nos períodos posteriores a criação do código das águas em 

1934, a criação da CEEIB em 1978 e da Constituição Federal em 1988, mas pode-se afirmar 

que o grande progresso para a gestão das águas no Brasil foi a criação da lei federal nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, que Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, e que 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH. 

Para Jacobi; Francalanza (2005, p.42), “um dos fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos determina que o gerenciamento deste recurso deve ser realizado de forma 

descentralizada, participativa e integrada”. 

No que se refere aos comitês de Bacias Hidrográficas, a PNRH, em seu título II, capítulo 

I, artigo 33, Inciso III, já insere os comitês como sendo parte integrante do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Porém, importante destacar que a legislação maior 

sobre os recursos hídricos só país, dedica um capítulo inteiro para as definições que competem 

ao Comitê de Bacias Hidrográficas. Definindo em seu artigo 37: 

 

 

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:  

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;  

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, 

ou de tributário desse tributário; ou  
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III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.  

Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de 

domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República.  

(Brasil, lei nº 9.433/97). 

 

 

Entre outros direcionamento a legislação de recursos hídricos reserva à sociedade civil 

uma responsabilidade central na condução da política e da gestão dos recursos hídricos. Os 

usuários da água, fundamentalmente, terão de se organizar e participar ativamente por meio dos 

comitês de bacias hidrográficas, defender seus interesses quanto aos preços a serem cobrados 

pelo uso, assim como sobre a aplicação dos recursos arrecadados e sobre a concessão justa das 

outorgas dos direitos de uso (JACOBI; FRANCALANZA, 2005, p.44). 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica então, se configuram como uma ferramenta 

importante, nas ações que envolvem a deliberação de atividades que envolvam a gestão dos 

recursos hídricos em determinada bacia hidrográfica. Assim, para Luchini; Souza; Pinto (2003, 

p.91), “os Comitês de Bacia, que representam o fórum de decisão no âmbito de cada bacia 

hidrográfica, constituídos por representantes dos usuários de recursos hídricos, da sociedade 

civil organizada e dos três níveis de governo”. 

Os comitês, instituídos no âmbito das bacias hidrográficas, se constituem como uma 

importante participação da ação da sociedade civil sobre a questão da gestão da água, 

garantindo assim, que haja uma democratização na perspectiva do acesso, qualidade e gestão 

da água. O comitê reduz riscos de que o aparato público seja apropriado por interesses 

imediatistas e amplia as possibilidades de uma prática orientada pela negociação sociotécnica. 

(JACOBI; FRANCALANZA, 2005, p.46). 

Na perspectiva da região nordeste, destaca se algumas ações e estratégias especificas 

voltadas para a gestão das águas. Vieira & Gondim Filho (2006, p.481) contribuem nesse 

sentido, enfatizando “a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, 

em 1909, sob a denominação de Inspetoria de Obras Contra as Secas”, ainda segundo eles 

“merece menção especial a elaboração, no início da década de 1980, do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos do Nordeste – PIRHN, que se constituiu no primeiro diagnóstico abrangente 

da situação dos recursos hídricos da região”. 

Esse referido plano foi elaborado após quase 30 anos de criação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, que tinha objetivos grandiosos na perspectiva de 

desenvolvimento regional no Brasil, presente muito forte na década de 1950, meados da década 

de 1960, com a criação dessas superintendências em várias regiões do país. Para Rebouças 

(1997, p. 138): 
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SUDENE representava uma forma de abordagem técnico-econômica, à 

medida que a solução hidráulica, perseguida desde a Colônia, consistindo em 

construir açudes e perfurar poços, tornou-se luta perdida devido ao seu manejo 

político clientelista, atendendo interesse específico de grupos dominantes. 

 

 

Contudo, um olhar para a legislação dos recursos hídricos no Estado do Rio Grande do 

Norte se faz necessário, no qual entender os processos, normas e leis que estabelecem e dão 

forma aos cenários da gestão da água no espaço desse Estado, é primordial para o entendimento 

aos estudos ora aqui propostos. 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 03 de outubro de 1989, surge como 

primeiro marco regulatório, que aborda as questões ambientais e a água no Estado, porém sem 

dar grande ênfase as questões que envolvem seu gerenciamento. Pompeu (2006, p.697) afirma 

que: 

embora dedique capítulo ao meio ambiente e aos recursos hídricos, a 

constituição do Rio Grande do Norte não aborda a gestão das águas. Ao tratar 

dos princípios gerais da atividade econômica, apenas declara que o Estado, 

por intermédio de órgão especializado, elaborará, nos termos da lei, o “plano 

estadual de recursos hídricos”, de modo a garantir a racional utilização de tais 

recursos a preservação do meio ambiente. 

 

 

 A lei maior que rege a questão da água no RN, é a Política Estadual de Recursos Hídricos 

- PERH, fundamentada pela lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996, alterada pela lei complementar 

nº 481, de 03 de janeiro de 2013, essa que por sua vez é fundamental, pois assim como afirma 

Silva (2005, p.153) “para ser bem planejada, toda gestão de recursos hídricos deve contar om 

uma política que a oriente, bem como com instrumentos que a ponham em prática de modo 

eficaz”. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos é o marco legal que norteia a tomada de decisões 

e estabelece o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGRH. Essa importante 

estrutura compreende, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, cada um com suas respectivas atribuições. 

As alterações dadas na lei complementar nº 481, de 03 de janeiro de 2013, se resumem a 

alterações de nomenclatura de alguns órgãos, como é caso da SEMARH, que antes se chamava 

Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Projetos Especiais, além da inserção de alguns 

textos que passaram a fazer parte desse marco regulatório. 
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Em sentido geral e resumindo as legislações e decretos regulatórios dos órgãos condutores 

da Política Estadual de Recursos Hídricos, (quadro 1) apresentado nos estudos de Marín, et. al. 

(2016, p.255), resumem a legislação Potiguar, referente aos recursos hídricos.  

Vejamos o quadro a seguir: 

 

Quadro 01: Marcos jurídicos que envolvem a gestão dos recursos hídricos no Rio Grande do Norte. 

Fonte: Marín et. al. 2016, p.255. 

 

No que concerne aos instrumentos, destaca-se o Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

elaborado em novembro 1998 que traz uma série de informações acerca dos recursos hídricos 

superficial e subterrâneo do Estado, porém apresenta a necessidade de uma atualização, uma 

vez que passados quase 20 anos desde sua elaboração. Nesse sentido, segundo Hunka (2006, 

p.44): 

 

 

o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH foi um instrumento criado 

para a implantação da Gestão dos Recursos Hídricos no Estado. Este Plano 

teve como finalidade principal fornecer dados e informações que 

possibilitassem desenvolver a política da gestão dos recursos hídricos no Rio 

Grande do Norte. No que se refere às ações do sistema de gestão, estas são 

realizadas através da divisão das 14 bacias e duas faixas litorâneas de 

escoamento difuso que o Estado apresenta em seu território. 
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A autora ainda acrescenta que no Estado, verifica-se um processo lento, quando se fala 

em ações que busquem um gerenciamento adequado dos recursos hídricos, e que o número dos 

Comitês de Bacias criados é insuficiente para se realizar tal ação. 

Isso ocorre porque, apesar da PERH, dedicar o artigo 25, do capítulo III, especialmente 

as atribuições dos Comitês de Bacias Hidrográficas, e da resolução nº 2 do CONERH, de 15 de 

dezembro de 2003 que regulamentou a instalação dos comitês de bacias no Estado, atualmente 

existem apenas três comitês estabelecidos (quadro 02). 

 

Marcos Jurídico de Criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Rio Grande do Norte 

DECRETOS DESCRIÇÃO 

Decreto nº 21.510, de 20 de dezembro de 

2009. 

Reconhece o Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Piranhas Açu como parte integrante 

do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e 

dá outras providências. 

Decreto nº 21.779, de 7 de julho de 2010. Cria o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ceará-Mirim e dá outras providências. 

Decreto nº 21.881, de 10 de setembro de 

2010. 

Cria o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró e dá outras providências. 
Quadro 02: Marcos jurídicos de criação dos comitês de Bacias Hidrográficas no Rio Grande do Norte 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com as legislações vigentes. 

 

A existência de apenas três comitês de Bacias Hidrográficas no Estado do Rio Grande do 

Norte, pode ser compreendido como um reflexo da falta de interesse da população de participar 

e articular as questões que envolvem a água, ou ainda um reflexo do gerenciamento que agrade 

as populações que habitam as Bacias Hidrográficas que ainda não possuem tal órgão gestor 

deliberativo, porém, vale salientar que dois desses comitês instalados são nas maiores bacias 

hidrográficas do Estado, compreendendo um universo de mais 50% do território potiguar, o que 

torna-se algo relevante. 

 

1.4 A integração do Rio São Francisco: um entendimento necessário 

 

Diversos pesquisadores, professores, engenheiros e profissionais das mais diversas áreas, 

já se dedicaram em estudar a integração do Rio São Francisco ou mais comumente conhecida 

transposição. Aqui podemos citar os trabalhos de Lima (2005), Alves Filho (2008), Quintiere 

(2010), Segundo Neto (2016), dentre tantos outros. 

Com a finalidade de suprir a demanda de água na região do semiárido nordestino, que 

desde meados do século XIX, se fala na transposição das águas do Rio São Francisco para as 

regiões mais secas do Nordeste setentrional. Para Alves Filho (2008, p.37): 
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A ideia da transposição de águas do Rio São Francisco remonta ao 

diagnóstico, como visto feito ainda na época do Império, no século XIX, como 

uma proposta então tecnicamente impossível de se realizar, por conta da 

grande adução necessária, para a qual não havia bombas com tamanha 

potência. (Alves Filho, 2008, p. 37) 

 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, do projeto de integração do Rio 

São Francisco (2004, p.09): 

 

 

O objetivo principal do Projeto de Integração do Rio São Francisco com 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional é assegurar a oferta de água 

para uma população e uma região que sofrem com a escassez e a irregularidade 

das chuvas. Não raro, ações emergenciais são aplicadas para atenuar a 

situação, mas não atingem os pontos centrais do problema: a pouca 

disponibilidade e a má distribuição de água na região. 

 

 

Essa integração de Bacias Hidrográficas, proporcionaria as populações que em sua 

maioria padecem com a escassez de água, pré-estabelecida por uma condição climática, 

hidrogeológica e de má gestão desses recursos, uma disponibilidade hídrica confortável. 

Esse projeto de caráter e infraestrutura hídrica, têm como base dois sistemas 

independentes de funcionamento. Esses sistemas, chamados de Eixo Norte e Eixo Leste (figura 

03), captarão água no rio São Francisco entre as barragens de Sobradinho e Itaparica, no Estado 

de Pernambuco. Compostos de canais, estações de bombeamento de água, pequenos 

reservatórios e usinas hidrelétricas para auto suprimento, esses sistemas atenderão às 

necessidades de abastecimento de municípios do Semiárido, do Agreste Pernambucano e da 

Região Metropolitana de Fortaleza (BRASIL, 2004). 
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Figura 03: Localização dos eixos (em vermelho) de transposição do Rio São Francisco 

Fonte: Brasil (2004, p.5). 

 

O primeiro ponto de captação (Eixo Norte) está nas proximidades da cidade de Cabrobó 

(PE) e percorrerá cerca de 402 km conduzindo água aos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará; 

Apodi, no Rio Grande do Norte; Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte (HENKES, 

2014). Para Segundo Neto (2014, p. 38) “O Eixo Norte foi projetado para operar com vazão 

máxima, em seu trecho inicial, de 99 m3/s e uma vazão contínua de 16,4 m3/s, destinado para 

o consumo humano. O Eixo Norte está dividido em cinco trechos - I, II, III, IV e VI”. 

O segundo ponto de captação (Eixo Leste) fica em Itaparica (PE), terá cerca de 220 km, 

caracterizando por ser o eixo menos extenso. Esse eixo levará água ao rio Paraíba na Paraiba-

PB, transportando em média 18,3 m³ de água por segundo, aos açudes Poço da Cruz (PE) e 

Epitácio Pessoa (PE). Compõe-se de cinco estações de bombeamento, cinco aquedutos, dois 

túneis e nove reservatórios de pequeno porte (Brasil, 2004). 

Ainda segundo o RIMA (Brasil, 2004) a referida obra irá levar água para seis Bacias 

Hidrográficas receptoras (figura 04) da transposição, que receberão essas por meio de 

aproximadamente 720 km de condutores, compondo todo o sistema por casas de bombas, 

túneis, aquedutos e pequenos reservatórios. As bacias beneficiadas são: Rio Jaguaribe (CE), 

Apodi (RN), Piranhas-Açu (PB-RN), Paraíba (PB), Moxotó (PE) e Brígida (PE). 
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Figura 04: Bacias receptoras das águas da transposição do Rio São Francisco. 

Fonte: Brasil (2004), adaptado pelo autor. 

 

Áreas de influência também foram denominadas no referido projeto. A Área de influência 

indireta deverá compreender a bacia fornecedora e as bacias dos rios Piranhas-Açu, Apodi, 

Jaguaribe e Paraíba. A área de influência direta, deverá abranger o conjunto das áreas dos 

municípios atravessados pelos Eixos de condução da água. A Área Diretamente Afetada optou-

se por definir como como uma faixa ao longo das estruturas do Projeto, com 5 km de largura 

para cada lado. Nessa área serão efetuadas as principais intervenções para o transporte da água, 

como a construção de canais, estações de bombeamento, túneis, aquedutos e reservatórios, além 

de edificações temporárias, como canteiros de obras, alojamentos de trabalhadores e vias de 

acesso de veículos e maquinário (Brasil, 2004). 
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Figura 05: Áreas de influência, indireta, direta e afetada pela transposição do Rio São Francisco. 

Fonte: Brasil (2004), adaptado pelo autor. 

  

Nesse sentido, verifica-se que uma das Bacias Hidrográficas a qual receberá as águas da 

transposição em seu eixo Norte será a do Apodi-Mossoró, de grande extensão e importância 

para a região Oeste Potiguar, compreendendo em sua totalidade quase todos os municípios desta 

região. 

Diante do que foi exposto até o momento, evidencia-se a necessidade de estudos sobre a 

gestão da água voltados para a região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi- 

Mossoró, uma vez que essa região irá receber as águas da transposição do Rio São Francisco, 

e busca-se compreender quais impactos tal obra hídrica poderá ocasionar nessa região, 

tornando-se assim objeto de estudo e de investigação científica acerca de questões que a 

envolva, principalmente na perspectiva da gestão da água. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Localização e caracterização 

ambiental 

 

2.1.1 identificação e localização da área em estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, localiza-se na mesorregião Oeste Potiguar, 

no Estado do Rio Grande do Norte (mapa 01). Abrange quase todos os municípios dessa 

mesorregião, em uma área aproximada de 14.276 km², configurando-se assim como uma 

importante área para se planejar a gestão dos recursos hídricos, com a finalidade de se conseguir 

a sustentabilidade desse importante recurso natural. 

 

Mapa 01: Estado do Rio Grande do Norte, divisão segundo as mesorregiões 

Fonte: IDEMA (2016). 
 

Constitui-se como a maior Bacia Hidrográfica inserida totalmente em território Potiguar 

(Mapa 02), compreendendo área dos municípios de Assu, Água Nova, Alexandria, Almino 

Afonso, Antônio Martins, Apodi, Areia Branca, Baraúna, Campo Grande, Caraúbas, Cel. João 

Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Gov. 

Dix-Sept Rosado, Grossos, Itaú, Janduís, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luiz Gomes, 
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Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Mossoró, Olho d’Água dos Borges, 

Paraná, Paraú, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, 

Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, 

Serra do Mel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, 

Umarizal, Upanema, Venha Ver e Viçosa. Importante lembra que alguns municípios têm apenas 

pequenas faixas territórios na Bacia.  

Mapa 02: Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró 

Fonte: IGARN (2009). 

 

A referida bacia foi dividida em unidades de análise na pesquisa de Carvalho¹ (2011, 

p.48). Essa divisão levou em consideração aspectos como condições topográficas da referida 

Bacia e os limites políticos municipais. A perspectiva de facilitar a interpretação sobre a 

espacialização das informações dos municípios que compreendem a área de estudo também 

torna-se pertinente, bem como definir possíveis áreas de estudos futuros. 

Nesta perspectiva, a pesquisa aqui proposta concentrar-se nos municípios que 

compreendem o Médio Curso Inferior e Baixo Curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró (mapa 03). 
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Mapa 03: Unidades de análise da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró e seus municípios. 

Fonte: CARVALHO, R.G. (2011). 

 

A área em estudo, portanto, compreende o território dos municípios de Apodi, Caraúbas, 

Janduís, Campo Grande, Upanema, Felipe Guerra, Governador Dix. Sept. Rosado, Baraúna, 

Mossoró, Serra do Mel, Areai Branca, Grossos e Tibau, totalizando assim 13 municípios (Mapa 

04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 04: Localização da área de estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor e Damasio (2018). 
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Importante destacar que será adotado o mesmo critério para os limites da região em estudo 

que foi adotado no estudo de Carvalho1 (2011, p.36) para o médio curso inferior e baixo curso 

da bacia hidrográfica, onde este incluí os municípios de Tibau, Baraúnas e Areia Branca, 

justificando que “o uso rigoroso da delimitação topográfica da bacia isolaria as áreas desses 

municípios, dificultando o planejamento desses espaços, principalmente no que concerne aos 

recursos hídricos”, ainda segundo o autor esses limites devem servir de base para a delimitação 

de unidades de planejamento, além de que esses mantêm relações estreitas com os demais 

municípios que estão com sua porção territorial totalmente inseridos dentro da área de 

drenagem que compõe a referida bacia em estudo. 

 

2.1.2 Caracterização ambiental 

 

A caracterização ambiental aqui apresentada busca evidenciar características importantes 

e centrais as quais a pesquisa busca dar ênfase. Nesse sentido, destaca-se de modo evidente as 

questões que envolvem os aspectos geológicos, hidrogeológico, clima, solos e hidrografia da 

área objeto de investigação, uma vez que os mesmos foram levados em consideração no 

momento do recorte espacial para o desenvolvimento da pesquisa. 

No que concerne aos aspectos geológicos (mapa 05), busca-se apresentar características 

de uma geologia simplificada, com a finalidade de facilitar o entendimento da espacialização 

dos tipos de rocha presentes na área em Estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tese de Doutorado intitulada, Análise de Sistemas Ambientais Aplicadas ao Planejamento: Estudo em macro e 

mesoescala na região da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, RN/Brasil. Submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará – UFC, defendida em 27 de Outubro de 2011. 
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Mapa 05: Geologia simplificada da área em estudo. 

Fonte: Base de dados CPRM 2010; IBGE 2015. 

  

A geologia da área em estudo apresenta assim como em grande parte do Estado três 

grandes grupos de rochas, onde podemos classificar, de acordo com suas idades. As formações 

sedimentares, Jandaíra e Açu (grupo Apodi) do Cretáceo, formação barreiras, sedimentos de 

praia e aluviões do Cenozóico, essas que por sua vez fazem parte da denominada bacia 

sedimentar Potiguar e o Embasamento cristalino do pré-cambriano. 

Majoritariamente toda região centro norte da área em estudo apresenta rochas 

sedimentares da bacia sedimentar Potiguar. Medeiros et. al (2010), destaca que essas rochas são 

as responsáveis pela existência de petróleo no Rio Grande do Norte, por serem grandes 

armazenadoras de hidrocarbonetos. 

Na formação Jandaíra temos a predominância de rochas calcária, de onde são exploradas 

matérias primas para a fabricação do cimento, cal, ração animal, além de alcários, margas, 

siltitos, argilitos e dolomitos. Na formação Açu a predominância do arenito a qual possui grande 

capacidade de armazenamento de água, argilitos arenosos e siltitos. O calcário Jandaíra está 

sobre o arenito Açu (Nunes, 2006). 

 A Formação Barreiras, sedimentos de praia e aluviões do Cenozóico, apresentam rochas 

com sedimentos de areia, silte, argila, conglomerados e seixos arredondados de quartzo e 

limonita, granulometricamente mal selecionados com certo grau de compactação e oxidação, o 

qual tendem a aumentar nas proximidades do litoral (Nunes, 2006).  
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Na parte sul do município de Apodi, centro sul de Caraúbas, Janduís, Campo Grande e 

uma pequena porção sul de Upanema está a formação do Embasamento Cristalino. Nunes 

(2006, p.20) define que ‘entre as rochas cristalinas do pré-cambriano destaca-se, os granitos, 

migmatitos, gnaisses com intercalações de anfibolitos, quartzitos e mármores. Ocorre ainda 

micaxistos, paragnaises e pegmatitos’. 

Quando falamos na disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo 

apresenta peculiares, uma vez que suas estruturas geológicas anteriormente vistas, 

proporcionam o armazenamento de grandes quantidades de água, nesse sentido, observa-se o 

mapa hidrogeológico (mapa 06) da área em Estudo com a finalidade de melhor compreensão a 

respeito destes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 06: Hidrogeologia da área em estudo. 

Fonte: Base de dados CPRM 2010; IBGE 2015. 

  

Para Medeiros et. al. (2010), duas são as províncias hidrogeológicas do Rio Grande do 

Norte, a de embasamento cristalino e a de estrutura sedimentar. O embasamento cristalino ou 

aquífero cristalino, constitui-se principalmente de rochas fraturadas/diaclasadas, incluindo 

gnaisses, migmatitos, micaxistos entre outras. 

Por apresentar rochas pouco porosas e permeáveis, a forma em que água consegue se 

infiltrar é por meio de fraturas e/ou falhas nessas rochas, que por sua vez estão conectadas 

proporcionando assim uma rede de condutos os quais formam o aquífero fissural (Medeiros et. 

al. 2010). 
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Assim, o aquífero do cristalino ou aquífero fissural, não demanda de grandes quantidades 

de água, pois depende exclusivamente do armazenamento de água nas fissuras presentes na 

rocha e do ciclo irregular de chuvas, característica típica do clima semiárido. Analisando os 

padrões do aquífero cristalino, verifica-se os tipos de água e suas características, onde 

identifica-se águas cloretadas sódicas, águas salobras e salgadas (Quadro 03). Os municípios 

de Apodi, Caraúbas e Upanema tem partes dos seus territórios nesse aquífero, já o município 

de Campo Grande possui quase 100% de seu território nessa área, e Janduís está totalmente 

inserido. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 03: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero cristalino. 

Fonte: SEMARH 1998. 

 

Nas estruturas sedimentares que compõe a bacia potiguar temos a presença de três 

sistemas de aquíferos muito importantes para a região, tanto na perspectiva de exploração para 

uso humano quanto para a atividades econômicas, como irá se verificar nos resultados e 

discussões deste trabalho a fonte principal de abastecimento de quase todos os municípios 

objeto em estudo são águas subterrâneas.  

O aquífero Açu, segundo Medeiros et. al. (2010), é um sistema de aquífero do tipo 

predominantemente confinado, porém, em algumas áreas se apresenta como um aquífero do 

tipo livre. Segundo o mesmo autor, ainda poderá existir uma tendência de esgotamento ou 

rebaixamento do seu nível, devido ao regime de bombeamento dessa reserva. Importante 

destacar que esse aquífero tem um risco alto de contaminação devido as proximidades com os 

poços de petróleo de exploração da Petrobras. Apresenta águas do tipo cloretadas, sódicas e 

bicarbonatadas, águas doces (Quadro 04). Esse aquífero está presente na parte central do 
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município de Apodi, parte sul de Felipe Guerra, centro norte de Caraúbas, noroeste de Campo 

Grande e centro sul de Upanema.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 04: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Açu. 

Fonte: SEMARH 1998. 

 

Outro importante sistema de aquífero presente na área de estudo é o aquífero Jandaíra. 

Com predominância de rochas calcárias, possui caráter de aquífero livre, cujo substrato 

impermeável/semipermeável é formado pelos aquitardes da base da formação Jandaíra. 

Apresenta espessuras que variam, em geral, entre 50 e 250 metros (Medeiros et. al. 2010). Os 

tipos de água presentes são as cloretadas mistas, águas salobras, águas muito duras, ou seja, 

contém sais de cálcio e de magnésio em concentrações relativamente elevadas (Quadro 05). 

Esse aquífero também apresenta risco de contaminação devido a exploração de petróleo na 

região. 

Está presente na porção norte do município de Apodi, centro norte de Felipe Guerra, 

pequena faixa ao norte no município de Caraúbas, parte norte de Upanema, em todo o município 

de Governador Dix-sept Rosado, Baraúna e Mossoró, chegando a uma pequena área em Areia 

Branca e Grossos. 
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Quadro 05: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Jandaíra. 

Fonte: SEMARH 1998. 

 

O aquífero Barreiras está mais concentrado ao norte do Estado do Rio Grande do Norte, 

estando presente nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, e faixas de 

cobertura em Mossoró e Baraúna. Segundo Medeiros et. al. (2010), esse aquífero está 

sobrejacente ao aquífero Jandaíra, apresenta baixo potencial hidrogeológico em função da 

descontinuidade do pacote e suas pequenas dimensões espaciais, principalmente em regiões 

norte do estado e das ocorrências existentes na região do embasamento cristalino. Caracteriza-

se por ser um aquífero semiconfinado. Com relação aos tipos de água que apresenta, verifica-

se as cloretadas, sódicas e águas doces (Quadro 06).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 06: Valores médios dos parâmetros hidroquímicos do aquífero Barreiras. 

Fonte: SEMARH 1998. 
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Segundo Pinheiro, et. al. (2010), o clima predominante em todo o nordeste brasileiro é o 

semiárido, isso ocorre devido a vários sistemas meteorológicos que atuam nesta área. A 

precipitação média anual na mesorregião oeste potiguar, onde está localizada a área em estudo 

sofre variações entre 400 a 800 mm, sendo que o período de chuvas ocorre de janeiro a junho, 

tendo suas chuvas mal distribuídas neste espaço conforme se apresentado no quadro abaixo 

(quadro 07). Dados Referentes ao período de 1963 a 2006, correspondendo a um mínimo de 30 

anos para cada município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 07: Média histórica de chuvas. 

Fonte: EMPARN, adaptado pelo autor. 

 

Outro aspecto caracterizado da área foram os solos, onde estes se apresentam bem 

variados assim como em toda região Nordeste. Buscou-se, portanto, realizar uma explanação 

simplificada desses, tendo como base o levantamento de solos da EMBRAPA, e o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos - SIBCS. 

Nesse sentido evidenciou-se como principais ocorrências dos tipos de solos encontrado 

na área em estudo foram, Neossolos, Cambissolos, Latossolos, Luvissolos, Argissolos, 

Organossolos, Chernossolos, Gleissolos, Planossolos e Vertissolos (mapa 07).  

 

 

 

 

 

 

MÉDIA HISTÓRICA DE CHUVAS - (1963 - 2006) 

MUNICÍPIO MÉDIA HISTÓRICA (mm) 

Apodi 736,9 

Areia Branca 546,5 

Baraúna 794,7 

Campo Grande 806,4 

Caraubas 717 

Felipe Guerra 725,4* 

Gov.Dix.Sept.Ros. 629,3 

Grossos 576,2 

Janduis 802,0* 

Mossoro 695,7 

Serra do Mel 630,3* 

Tibau 622,1* 

Upanema 803 
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Mapa 07: Solos simplificado da área em estudo. 

Fonte: Base de dados EMBRAPA/SINCS; IBGE 2015. 

 

Essa distribuição e tipologia de solos trás para área em estudo algumas características 

peculiares, dentre elas podemos destacar: os Neossolos que são solos minerais pouco 

desenvolvidos, constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20cm 

de espessura; Cambissolos são solos constituídos por material mineral, podendo apresentar 

argila, apresenta boa reserva de nutrientes e capacidade de armazenamento de água, bom 

potencial para agricultura irrigada, especialmente aqueles desenvolvidos de rochas calcárias; 

Latossolos são solos constituídos por material mineral, apresenta boa capacidade de 

armazenamento de água e efluentes, bom potencial para uso com mecanização agrícola e 

agricultura irrigada (MARQUES, et. al. 2014). 

Os  Luvissolos também presentes nessa área, esses solos são rasos pouco profundo típico 

do ambiente semiárido, rico em bases e com argila e como limitações ao uso, pois, apresentam 

alta suscetibilidade à erosão, pedregosidade superficial comum e com risco de salinização e de 

solonização; os Argissolos apresentam acúmulo de argila, solos minerais bem desenvolvidos e 

drenados, apresenta boa capacidade de armazenamento de água e efluentes, com potencial para 

agricultura irrigada; Organossolos solos pouco desenvolvidos com elevado teor de matéria 

orgânica, apresenta alta capacidade de retenção de água (MARQUES, et. al. 2014). 

O Chernossolo é um solo rico em bases e com argila de atividade alta, com reação 

moderadamente ácida a fortemente alcalina, apresenta fertilidade natural lata, potencial médio 

e alto para agricultura irrigada; o Gleissolo se desenvolve a partir de sedimentos colúvio-
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aluvionares, apresenta fertilidade natural média a alta; Planossolo é um solo com acúmulo 

significativo de argila, seu potencial agrícola depende da espessura dos horizontes A e E, 

apresenta alta suscebilidade à erosão; Vertissolo é um solo muito argiloso com alto teor de 

argilas expansivas e de bases trocáveis, possui alta fertilidade natural e alta disponibilidade de 

nutrientes, potencial médio para agricultura irrigada (MARQUES, et. al. 2014). 

 Com relação aos aspectos da hidrografia da região verifica-se que a Bacia hidrográfica 

do Rio Apodi-Mossoró, nesse trecho é drenada por dois principais rios o Rio Apodi-Mossoró e 

o Rio do Carmo. Apresenta grande quantidade de afluentes na área do embasamento cristalino 

e poucos canais nas estruturas sedimentares (mapa 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 08: Hidrografia da área em estudo. 

Fonte: Base de dados CPRM 2010; IBGE 2015; SEMARH 2017. 

  

No que concerne aos aspectos de armazenamento de água superficial, a área conta com 

dois grandes reservatórios, a barragem de Santa Cruz com capacidade de armazenamento de 

599.712.000 m³ no município de Apodi e a barragem de Umari entre os municípios de Upanema 

e Campo Grande com capacidade de 292.813.650 m³.  

Para classificar a rede de drenagem da área de estudo, utilizamos a classificação proposta 

por Christofoletti, (1980), onde é possível verificar que o padrão apresentado na área é o 

dendrítica ou arborescente, porque em todo seu desenvolvimento tem uma forte aparência com 

uma árvore, sendo que o riacho principal corresponde ao tronco e os seus afluentes aos ramos 

da árvore. 
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2.2 Coleta e análise dos dados da pesquisa. 

 

Para construção e consolidação deste trabalho na intenção de formatação de dissertação 

acadêmica, é importante caracterizar a pesquisa, ressaltando que a mesma apresenta uma 

abordagem qualitativa, de natureza aplicada. 

Pesquisas de abordagem qualitativa são abordadas e definidas por diversos autores como; 

Deslauriers (1991), Goldenberg (1997), Silveira; Córdova (2009). Para Minayo (2009, p. 21): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ele trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 

de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois 

o ser humano se distingui não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e 

por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. 

 

 

Por ser de natureza aplicada, busca responder ou trazer solução prática, assim como 

afirma Silveria; Córdova (2009, p. 35) ela “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 

Nesse sentindo foi realizado as seguintes etapas; inicialmente foi realizado um 

levantamento bibliográfico em diversas fontes sobre a temática ora proposta, afim de 

fundamentar a revisão de literatura, formando o referencial teórico. 

A aquisição de dados secundários como socioeconômicos, ambientais, bases 

cartográficas, que foram  obtidos em órgãos públicos de diferentes instancias (Municipal, 

Estadual e Federal) onde se pode citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

Ministério da Integração Nacional – MIN, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM, Agência Nacional de Águas – ANA, Companhia de Águas e 

Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte – CAERN, Secretárias Municipais das Prefeituras 

da área em estudo, Secretária Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, 

Empresa de Pesquisa Agropecuária – EMPARN, Instituto de Gestão das Águas do Estado do 

Rio Grande do Norte – IGARN, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte – IDEMA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA. Esses dados foram utilizados para a elaboração da descrição e diagnóstico da área 

em estudo nos aspectos ambientais e socioeconômicos que resultaram na obtenção de parte dos 

resultados da pesquisa. 
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Utilizou-se das técnicas do geoprocessamento, empregando Sistema de Informação 

Geográfica – SIG, Qgis versão 2.14, para a construção do Banco de Dados Geográficos – BDG 

e elaboração dos produtos cartográficos. 

Outro procedimento adotado refere-se à realização da construção de dados primários, que 

foram coletados por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas. A respeito Silveria; 

Códova (2009, p.72) define: 

 

 

O pesquisador organiza um conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que 

está sendo estudado, mas permite, e às vezes até incentiva, que o entrevistado 

fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos do 

tema principal (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.72). 

 

 

A entrevista torna-se, portanto, uma fonte de dados importantes na perspectiva de atingir 

os objetivos ora aqui expostos. Para Bogdan e Biklen (2010), “uma entrevista é utilizada para 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do 

mundo”. 

As referidas entrevistas (roteiros de entrevista apêndices A, B) foram realizadas com os 

órgãos públicos governamentais responsáveis pelo gerenciamento da água na área em estudo. 

De caráter municipal foram entrevistados treze secretários municipais, os quais são 

responsáveis pela pasta que trata da gestão da água nos respectivos municípios. A nível Estadual 

foram realizadas duas entrevistas, uma com o responsável pelo Instituto de Gestão das Águas 

do Rio Grande do Norte – IGARN, outra com o responsável pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. 

No decorrer da pesquisa, foram realizados trabalhos em campo ou verdades de campo, a 

fim de averiguar informações obtidas por meio da coleta de dados secundários ou da construção 

dos dados primários, constituindo-se visita aos municípios. 

O recrutamento/realização da entrevista com os participantes que envolvem os órgãos 

gestores da água com sede em Natal, capital do Rio Grande do Norte, ocorreu por meio de visita 

nas respectivas sedes desses órgãos, essas que foram previamente agendadas por meio de 

contato por telefone com data e horário pré-estabelecidos. 

Com os órgãos gestores da água a nível de município não foi diferente, portanto, essas se 

deram por meio de visita nas sedes das respectivas secretárias municipais responsáveis pela 

gestão da água em cada município, essas que também foram previamente agendadas por meio 
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de contato por telefone com data e horário pré-estabelecidos. Vale salientar que as entrevistas 

foram agendadas de acordo com a disponibilidade de tempo do participante. 

Ao concluir a etapa de coleta das entrevistas, buscou-se uma técnica a qual fosse eficaz 

na perspectiva da construção de dados primários e interpretação. Para isso, adotou-se a técnica 

de análise de conteúdo. Ao conceituar sua técnica Bardin (2011, p.48) define análise de 

conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 
 

Nessa perspectiva, verifica-se, portanto, que essa técnica ainda segundo Bardin (2011), 

constitui-se das fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (Figura 

06). Importante enfatizar que a coleta dos dados deve ser obtida por instrumento de coleta iguais 

e de preferência pelo mesmo individuo, para posteriormente serem comparadas e agrupadas 

afim de se aferir as informações na busca de resultados que respondam os objetivos da pesquisa. 

 

 

Figura 06: Fases da técnica de análise de conteúdo. 

Fonte: Câmara (2013, p.183). 

 

Com relação aos procedimentos éticos da pesquisa, foi seguido o recomendado na 

resolução 466/12, que trata das questões que envolvem as pesquisas com seres humanos e que 

devem ser submetidas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP por meio da Plataforma 

Brasil. Esta pesquisa, portanto, foi submetida ao CEP da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, por meio da referida plataforma, registrada sob nº CAEE 

80487917.3.0000.5294, a qual por meio do parecer consubstanciado nº 2.476.166, emitido no 

dia 28 de janeiro de 2018, aprovou a realização da pesquisa (anexo A). 

Os dados coletados serão, armazenados no disco rígido em computador, guardado por no mínimo 

cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável Alcigerio Pereira de Queiroz e do 
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orientador Profº Dr. Rodrigo Guimarães de Carvalho no Laboratório Estudos Costeiros e Áreas 

Protegidas – LECAP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Diagnóstico socioeconômico do médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Uma 

análise necessária 

 

O diagnóstico socioeconômico, é uma das importantes ferramentas para que exista um 

manejo da bacia hidrográfica, assim bem como se pensar nas questões que envolvem o uso e 

gestão da água dentro desta importante unidade territorial, onde diferentes atores interagem 

diretamente neste sistema complexo, caracterizado por amplos processos de relações e ações. 

Para Hollanda; Campanharo; Cecílio (2012, p.62), um dos diagnósticos necessários ao 

manejo de bacias hidrográficas é o diagnóstico socioeconômico, o qual possibilita conhecer as 

relações econômicas e das populações que habitam essas importantes áreas, territórios outrora 

da gestão dos recursos hídricos. 

Neste sentido, a seguir evidenciam-se análises acerca de dados socioeconômicos dos 

municípios que compreendem o médio inferior e baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi/Mossoró, onde considerou-se os dados referentes a evolução populacional total; 

população rural; população urbana; índice de Gini e renda percapta. 

Os dados pesquisados sobre a população da área em estudo, mostram que em 1991, 

residiam nessa área cerca de 338.353 habitantes, 370.878 em 2000 passando para quase 433.000 

em 2010, evidenciando um crescimento populacional expressivo nas últimas três décadas, em 

torno de 27,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Evolução populacional – Médio inferior e baixo curso da BHRAM 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 
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Essa evolução populacional indica também um aumento pela demanda de água na região, 

uma vez que mais pessoas necessitam de quantidades maiores de água em seu dia a dia, 

provocando uma maior demanda no sistema hídrico desses municípios.  

Ao analisarmos essa evolução por município, destaca se os municípios de Apodí, Areia 

Branca e Mossoró como os que apresentaram maior crescimento populacional e os mais 

populosos das últimas três décadas (mapa 09). Destaca se de forma hegemônica, o município 

de Mossoró, sendo o que concentra maior população, evidenciando assim, como um importante 

município com quase 300 mil habitantes segundo o último censo do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 09: Evolução populacional – Médio inferior e baixo curso da BHRAM, por município. 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

Verificou se também uma dinâmica da população entre a zona rural e urbana nesses 

municípios, onde Apodí e Mossoró, se destacam com o maior contingente de pessoas habitando 

a zona rural de todos os municípios analisados (gráfico 02). A maioria dos municípios 

apresentaram crescimento de sua população em área rural. Caraúbas, Janduís e Felipe Guerra 

apresentaram uma queda acentuada de sua população rural. 
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Gráfico 02: Evolução populacional rural – Médio inferior e baixo curso da BHRAM 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

Na zona rural verificamos uma dinâmica intensa e irregular, onde alguns municípios 

cresceram sua população rural, outros tiveram uma queda nos números. Mas, ao falarmos de 

população urbana, verifica se que praticamente todos os municípios, com exceção de Serra do 

Mel, apresentaram crescimento da sua população em área urbana (gráfico 03). 

Mossoró destaca se como o município com maior população residente em área urbana na 

área em estudo, se firmando assim, como a cidade de importância singular para os demais 

municípios, o que se evidencia a partir dos dados coletados sobre população. 

Vejamos o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Evolução populacional urbana – Médio inferior e baixo curso da BHRAM 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 
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O índice de Gini, é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. 

Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, 

varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém 

toda a renda do lugar (ADHB, 2016). 

Com relação ao referido índice, verificou se que os dados apresentados variam de 0,4 à 

quase 0,7, porém e importante enfatizar que a maioria dos municípios apresentaram acentuada 

queda do índice, o que evidencia uma pequena redução na concentração de renda (gráfico 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Índice de Gini dos municípios do médio inferior e baixo curso da BHRAM 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

O índice de gini apontou essa pequena redução na concentração de renda na maioria dos 

municípios localizados na área de estudo, e que tem uma estreita relação com a renda percapta 

dessa população que habita a mesma. Os dados coletados mostram que houve nas últimas três 

décadas um aumento considerável na renda per capta dessa população. 

Na perspectiva da renda percapta, que trata da renda média por pessoa mensalmente em 

cada município, obtivemos os seguintes resultados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 05: Renda per capta por município do médio inferior e baixo curso da BHRAM 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

Todos os municípios sem exceção mostram o aumento na renda percapta de um período 

para outro, a maioria teve aumento em quase 50% nesse período de tempo, o que pode indicar 

uma redução significativa no número de pessoas/famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, o que mostra uma condição de melhora na renda dessa população, o que 

consideravelmente tem a ver com a garantia de direitos básicos como a alimentação. 

Mediante os dados populacionais apresentados até aqui, cabe, portanto, pensarmos sobre 

os dados relacionados ao Produto Interno Bruto – PIB, dos municípios ora estudados, pois 

entender os processos que envolvem a economia sobre o suporte natural, pode ser indicador da 

demanda de uso dos recursos naturais, como a água. 

A economia na região do médio inferior e baixo curso da BHRAM, é bem dinâmica, 

apresentando como principais atividades produtivas a extração de minerais como o petróleo, 

calcário na produção de cimento, a exploração do sal marinho e a fruticultura irrigada. Todas 

essas atividades compõem basicamente o cenário econômico nessa região, porém, vale destacar 

os serviços, onde o município de Mossoró se destaca perante os demais, tornando-se uma área 

de atração no que caracteriza o setor de serviços. 

Analisando setor por setor da economia tomando como base os dados dos últimos anos 

apresentados pelo IBGE, observaremos dados referentes ao setor da agropecuária, industrias e 

serviços, podendo posteriormente analisar o todo, o que permitirá uma visão conjunto e 

expressiva de cada município com seu PIB. 

Na agropecuária desde os anos 2000, que os municípios vêm apresentando melhoras em 

seus PIB, destacando-se os mais expressivos Mossoró, Baraúna e Apodi. O município de 

Mossoró de modo especial, apresenta um crescimento muito alto nesse setor da economia, tendo 
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em 1991 um PIB de R$9.935.000,00, passando à R$133.257.000,00 no de 2014, um aumento 

superior a 1.000%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06: Evolução do PIB, agropecuária – 2000, 2010, 2014. 

Fonte: IBGE 

 

Municípios como Apodi, Baraúna, Areia Branca e Serra do Mel apresentaram aumentos 

significativos em seus valores do PIB da agropecuária. Os menos expressivos foram Janduís e 

Grossos, permanecendo os valores quase inalterados. Vale chamar a tenção para a queda do 

PIB nesse setor no município de Baraúna nos de 2010 para 2014, passando de R$90.160.000,00 

em 2010, para R$48.816.000,00 em 2014, uma queda de mais de 40%. 

No PIB relacionado as industrias é possível perceber uma concentração dos maiores 

valores desse setor em municípios como Mossoró, Areia Branca e Apodi. Porém, cabe ressaltar 

que Mossoró se destaca no cenário, apresentando crescimento nos três períodos de tempo aqui 

analisados. 

Outros municípios que não possuem o mesmo porte de Mossoró, apresentam crescimento 

acentuado e com valores inferiores aos municípios anteriormente citados. Evidencia-se assim, 

que esse setor é pouco expressivo para esses municípios, porém, de importância significativa 

para Mossoró, Apodi e Areia Branca. 
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Gráfico 07: Evolução do PIB, indústrias – 2000, 2010, 2014. 

Fonte: IBGE 

 

Sobre o setor de serviços a região em estudo não apresenta grandes disparidades entre 

maior parte dos municípios. A maioria dos municípios apresentam valores baixos em seus PIB. 

Vale dar destaque ao município de Mossoró mais uma vez, que apresenta um PIB com uma 

grande diferença se comparado com os demais, se destacando como um município que 

concentra a grande parcela desse setor, polarizando a região em seu entorno, principalmente no 

setor de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 08: Evolução do PIB, serviços – 2000, 2010, 2014. 

Fonte: IBGE 
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Nos três setores da economia, verifica-se a hegemonia do município de Mossoró perante 

os demais, mostrando sua importância no contexto regional do Rio Grande do Norte, tornando-

se um município que centraliza os setores da economia aqui analisados, destacando-se como o 

município com maior dinâmica econômica (mapa 10) e populacional. Cabe agora analisarmos 

como se dá os dados referentes aos valores totais do PIB de cada município, sendo possível 

observar o todo, enfatizando os dados que chamarem a atenção. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10: Evolução do PIB – Médio inferior e baixo curso da BHRAM, por município. 

Fonte: IBGE – Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

Ao analisarmos o crescimento do PIB total nos municípios objetos de estudos, fica 

evidente um aumento dos valores em quase todos os municípios, se compararmos os anos de 

2000 a 2014, com exceção do município de Grossos que nos anos de 2010 para 2014 apresentou 

redução significativa em seu PIB, de R$163.104.000,00 para R$138.536.000,00. 

O grande destaque no geral é o Município de Mossoró, que por sua vez apresenta um PIB 

relativamente discrepante se comprado aos outros municípios, destacando-se perante os outros 

municípios. Dos anos de 2000 a 2014, o município passou de R$818.311.000,00 para 

R$6.221.099.000,00 em seu Produto Interno Bruto. 



58 
 

 

A dinâmica socioeconômica da área em estudo, apresenta ser diversificada apresentando 

municípios com cenários diferentes um dos outros, tendo como destaque o município de 

Mossoró concentrando o maior contingente populacional e destacando-se nos setores da 

economia, polarizando toda a região em seu entorno. 

O município possui uma dinâmica populacional e dos setores da economia bem 

diferenciada dos demais, o que mostra sua importância no contexto de sua localização 

geográfica, estando, portanto, no interior do Estado, dinamizando toda essa região que não 

consegue ser tão fortemente influencia por Natal em virtude da distância geográfica. 

  

3.2 Recursos Hídricos no médio curso inferior e baixo curso da BHRAM 

 

3.2.1 Caracterização da amostra: Os municípios 

 

Analisar o perfil dos entrevistados e a que secretarias municipais estão vinculadas, é 

indispensável uma vez que é necessário pensar como está organizada essas instituições 

responsáveis pelos Recursos Hídricos a nível local, buscando a compreensão dos instrumentos 

locais de gerenciamento da água. 

No tocante ao perfil dos entrevistados nove estão secretários municipais e apenas três não 

respondem diretamente como secretários, tendo função específica de responder pelas questões 

da água no município como gerente, coordenador ou responsável. 

Sobre as secretárias responsáveis pela gestão da água, foi possível identificar que nenhum 

dos municípios analisados apresenta uma pasta exclusiva para a gestão dos recursos hídricos 

(gráfico 09), apresentando, portanto, secretarias mistas, ou seja, aquelas em que apresentam 

outras atribuições somadas as questões dos Recursos Hídricos, como por exemplo: Secretaria 

Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, ficando assim evidente a responsabilidade 

múltipla desta pasta, não sendo dada atenção exclusiva a essas questões. 

Ainda foi possível identificar aquelas secretárias que não apresentam nenhuma ligação 

com os recursos hídricos, porém, foram indicadas a responder por esse tema no munícipio, 

como por exemplo: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.  

 



59 
 

 

 

Gráfico 09: Municípios que possuem secretarias municipais de Recursos Hídricos. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados coletados. 

 

Dos doze municípios analisados, seis apresentaram secretarias mistas que tratam das 

questões dos recursos hídricos, ou seja, a secretaria de recursos hídricos está vinculada com 

outras secretarias, principalmente com as pastas de meio ambiente, agricultura, pecuária, 

abastecimento e irrigação. Porém, cabe toda via enfatizar que os outros seis municípios 

analisados não apresentam pasta específica que trate dos recursos hídricos, ficando essa função 

a critérios de outras secretárias, como por exemplo; secretarias de agricultura, meio ambiente e 

pesca, sem a expressão recursos hídricos ficar clara e evidente na referida pasta. 

É enfatizado por Santos (2011, p.121) ‘A gestão das águas é, sim, também de interesse 

local, fundada tal interesse na própria sobrevivência e na qualidade de vida da população’. 

Nota-se, mediante a isso uma falta de atenção com as questões que envolvem os recursos 

hídricos, pois ter uma pasta ou equipe responsável especificamente pelo assunto a nível 

municipal seria o ideal, o que poderia proporcionar uma gestão mais adequada e condizente 

com a realidade local, atuando diretamente no município. 

Para Mello (2000), o interesse local é primordial para a solução de questões que envolvam 

os municípios. Quando interessa ao município trata-se de uma matéria que envolve o coletivo 

municipal, ou seja, toda a população e não mais peculiaridades de cada um.  

 Outro fato que chama a atenção é a ocorrência nos municípios onde não existe secretaria 

de recursos hídricos, sendo atribuído a responsabilidade a secretárias de agricultura, o que 

muitas vezes deixa subentendido que é como se o homem da cidade não utilizasse a água e sim 

apenas o homem do campo, o que pode levar a considerar que o agricultor realiza processos 

que envolvem a agricultura irrigada, demandando, portanto, grandes quantidades de água. 
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Segundo Santos (2013), não é por que na constituição ou nas legislações que gerem os 

recursos hídricos atribuírem diretamente um papel aos gestores municipais, que estes devem se 

eximir de suas responsabilidades locais. É pertinente lembrar que cabe aos municípios zelar 

pelos elementos e recursos naturais que compreendem os seus limites territoriais. Desta forma 

os recursos hídricos devem sim ter a atenção dos municípios, onde estes devem buscar efetivar 

as legislações em vigor respeitando as competências legais dos Estados e da União. 

Ao tratarmos do tempo em que os entrevistados estão no exercício de suas respectivas 

funções, observa-se que os mesmos sempre estão vinculados a cargos comissionados, esses que 

são indicados diretamente pelos prefeitos municipais, o que significa dizer que dependendo do 

gestor municipal eleito nos pleitos que ocorrem de quatro em quatro anos, pode haver mudanças 

nessas funções, evidenciando um comprometimento muitas vezes de projetos e estratégias ou 

políticas que venham sendo tomadas pelos antigos gestores. 

 

 

Gráfico 10: Tempo na função do responsável pelos Recursos Hídricos municipais. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados coletados. 

 

Essa rotatividade de secretários/responsáveis pelos recursos hídricos nos municípios, fica 

evidente, uma vez que 75% dos entrevistados está à frente de suas respectivas funções entre um 

e dois anos e apenas 25% está à frente entre três e seis anos, sendo que dois estão entre três e 

quatro anos e apenas um está na função entre cinco e seis anos.  

Já no que concerne ao nível de escolarização destes, percebe-se que há uma 

diversificação, onde é possível encontrar cenários desde responsáveis com apenas ensino 

fundamental até pós-graduação. 
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Evidentemente por se tratar na maioria (quase sempre) das vezes cargos comissionados, 

não se nota critérios que possam qualificar os respectivos responsáveis para o desenvolvimento 

das atividades nas respectivas pastas, ora aqui responsáveis, como por exemplo: graduação 

específica ou que seja em área afim. 

 

 

Gráfico 11: Nível de escolarização dos entrevistados. 

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados coletados. 

 

Importante, enfatizar que 75% dos entrevistados possuem nível superior e um com pós-

graduação. Formação essa, nas mais diversas áreas de conhecimento, vale salientar que não se 

buscou identificar a área de formação. Ainda se apresenta um dos entrevistados possuindo 

apenas nível fundamental, e um nível médio/técnico representando um universo de 25% dos 

entrevistados. 

 

3.2.2 Caracterização da amostra: Os órgãos gestores Estaduais 

 

As entrevistas foram realizadas com os responsáveis dos dois órgãos gestores da água a 

nível Estadual, esses que por sua vez trata-se do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande 

do Norte – IGARN e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – 

SEMARH. Vale salientar que os roteiros norteadores das entrevistas foram os mesmos. 

No que se refere ao perfil destes, os entrevistados foram o presidente do IGARN e o 

secretário adjunto da SEMARH. Ambos estão em suas funções há pouco tempo, média de três 

anos, possuem formações de nível superior com pós-graduação. Vale salientar que o IGARN, 

é uma autarquia vinculada a SEMARH. 
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3.2.3 Cenários e análises: Recursos Hídricos em pauta 

 

No sentido de compreender a conjuntura dos recursos hídricos de cada município buscou-

se entender como ocorre processos como: formas de abastecimento, a fonte de abastecimento, 

capacidade da fonte de abastecimento, e outras questões que envolvem os recursos hídricos na 

área objeto de estudo, verificando junto aos municípios objetos de investigação. 

Constatou-se por meio das entrevistas com os gestores responsáveis a nível municipal, 

uma diversidade de informações, demostrando cenários diversos nas formas de abastecimento, 

porém, ao se tratar das fontes, praticamente todos os municípios utilizam da mesma. Cabe 

incialmente a análise do quadro abaixo para a compreensão do cenário de abastecimento dos 

municípios. 

 

FONTES E FORMAS DE BASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIO 
ZONA URBANA  ZONA RURAL 

FONTE DE 

ABASTECIMENTO 

FORMA DE 

ABASTECIMENTO  

FONTE DE 

ABASTECIMENTO   FORMA DE ABASTECIMENTO  

APODI Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Carro Pipa do município 

AREIA BRANCA Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea 

Carros Pipas alugados pelo município/ Adutora 

Municipal 

BARAÚNA Subterrânea  

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Pequenas adutoras particulares e municipais 

CAMPO 

GRANDE 

Superficial-Arm. Rib. 

Gonçalves 

Rede de distribuição - 

CAERN 

Subterrânea e 

Pequenos Açudes Carro Pipa do exército e do município 

CARAUBAS Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea 

Carro Pipa do município e do exército/ rede de 

distribuição-CAERN/Adutora municipal 

FELIPE GUERRA Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea 

Carro Pipa do município e do exército/rede de 

distribuição -CAERN/Adutora municipal 

GOV. DIX. SEPT. 

ROSADO Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea/Rio 

Carro Pipa do município e alugado e exército/ Adutoras 

municipais 

GROSSOS Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Carro Pipa/ Rede de distribuição -CAERN 

JANDUÍS 

Superficial-Arm. Rib. 

Gonçalves 

Rede de distribuição - 

CAERN 

Pequenos 

açudes/Apodi e 

Upanema  Carro Pipa do município e do exército. 

MOSSORÓ 

Subterrânea/Superficial-

Arm.Rib.Gon. 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Carro Pipa/Adutoras municipais  

TIBAU Subterrânea 

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Carro Pipa/ rede de distribuição - CAERN 

UPANEMA Subterrânea  

Rede de distribuição - 

CAERN Subterrânea Carro pipa do município e do exército. 

Quadro 08: Fontes e formas de abastecimento de água nos municípios 

Fonte: Coleta de dados primários nas entrevistas. 

 

 Ao realizar análise dos dados obtidos por meio das entrevistas, foi possível a construção 

de dados primários, nos quais foi presumível diagnosticar os seguintes cenários: dos municípios 

analisados 84% deles têm como fonte de abastecimento da área urbana, água subterrânea por 

meio de poços, com exceção do Município de Mossoró, que além de ter esse tipo de 

abastecimento ainda recebe água através da adutora Mossoró (adutora Jerônimo Rosado),  que 

tem segundo a SEMARH seu ponto de captação no rio Piranhas-Açu na confluência com o Rio 

Paraú, nas mediações da barragem Armando Ribeiro Gonçalves no município de Açu. Com 
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uma vazão total de 1.013 m³/h e extensão de 123 km, essa adutora corresponde a cerca de 30% 

do abastecimento de água da área urbana do referido município (figura 07). A rede de 

distribuição de água nos municípios na área urbana está 100% sobre competência da CAERN, 

hegemonicamente em todos os municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Adutora Mossoró (azul escuro). 

Fonte: SEMARH 2012, adaptado pelo autor. 

 

Os municípios de Campo Grande e Janduís, tem seu abastecimento na área urbana 100% 

pela adutora Médio Oeste (adutora Amóbio Abreu), que tem segundo dados da SEMARH, seu 

ponto de captação na barragem Armando Ribeiro Gonçalves no município de Triunfo Potiguar 

(figura 08). Com uma extensão de 151 km e uma vasão de 322 m³/h, essa adutora abastece além 

dos municípios já mencionados, outros como Almino Afonso, Messias Targino, Paraú, Patu e 

Triunfo Potiguar. 

O que chama a atenção nesse cenário é que a barragem de Umarí, um reservatório com 

capacidade de 292.813.650,00 m³, fica mais próximo desses municípios do que a Armando 

Ribeiro Gonçalves de onde a água é captada por meio da adutora Médio Oeste para 

abastecimento desses municípios, não é utilizada como forma de abastecimento. 

O fato desses municípios não terem abastecimento por poços, pode ser justificado 

mediante os aspectos hidrogeológico anteriormente mencionados. O território desses está 
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localizado no aquífero fissural do cristalino, não dispondo de grandes reservas hídricas 

subterrâneas, diferentemente dos demais municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 08: Adutora Médio Oeste (azul escuro). 

Fonte: SEMARH, 2012, adaptado pelo autor. 

 

Cenário diversos se configuram na zona rural desses municípios. No que se refere como 

fonte de abastecimento, a maioria dos municípios tem seu abastecimento provindo de fonte 

subterrânea, com exceção dos municípios de Campo Grande e Janduís, que além de utilizarem 

água subterrânea de outros municípios para abastecimento na zona rural, também utilizam água 

de pequenos açudes da região. O município de Governador Dix-sept. Rosado, em algumas 

comunidades rurais também fazem uso do abastecimento da água do Rio Apodi-Mossoró. 

As formas como essa água chega na zona rural são diversas. Todos os municípios utilizam 

de carros pipas (caminhões cisternas) para abastecimento, sejam eles da operação pipa 

distribuída pelo exército, seja caminhão próprio ou ainda alugado, como acontece nos 

municípios de Gov. Dix-Sept Rosado e Areia Branca. Cabe, todavia, ressaltar que dos 

municípios aqui estudados, apenas o município de Tibau não foi beneficiado por meio do 

recebimento do kit do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2, entregue pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário aos municípios no ano de 2010 (Quadro 10). 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, doou maquinas e equipamentos com 

a finalidade de fomentar a infraestrutura desses municípios. Dentre os maquinários estava 

destinado um caminhão pipa o qual os municípios receberam, e que vieram para auxiliar o 
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abastecimento de água nos municípios, principalmente nas zonas rurais, como foi 

diagnosticado. 

 

KIT PAC 2 

MUNICÍPIO RETROESCAVADEIRA CAMINHÃO CAÇAMBA  CAMINHÃO PIPA 

APODI 1 1 1 

AREIA BRANCA 1 1 1 

BARAUNA 1 1 1 

CAMPO GRANDE 1 1 1 

CARAUBAS 1 1 1 

FELIPE GUERRA 1 1 1 

GOV. DIX. SEPT. ROSADO 1 1 1 

GROSSOS  1 1 1 

JANDUÍS 1 1 1 

MOSSORÓ 1 1 1 

SERRA DO MEL 1 1 1 

TIBAU - - - 

UPANEMA 1 1 1 

Quadro 09: Municípios beneficiados pelo kit PAC 2. 

Fonte: http://www.mda.gov.br/pac2 

 

 A água transportada pelos caminhões pipa, segundo os gestores é comprada a CAERN e 

paga com recursos próprios pelas prefeituras municipais, porém, nada é cobrado de quem 

recebe. Ao chegar no destino ela é normalmente armazenada em cisternas na casa das famílias 

abastecidas. A rede de distribuição da CAERN, também atende parte de comunidades rurais 

dos municípios de Caraúbas, Felipe Guerra, Grossos e Tibau. Verifica-se, portanto, juntos aos 

municípios pesquisados que, nem toda a população tem acesso a água canalizada. 

Mediante isso cabe aqui comparar como se comportou nas últimas décadas o acesso a 

água canalizada, pois, essas diversas formas de abastecimento nos municípios evoluíram com 

o tempo. 

Ao observamos os dados referentes a porcentagem da população em domicílios com água 

encanada, verifica-se que nas últimas três décadas, essa forma de abastecimento mudou 

significativamente, atendendo cada vez mais famílias, proporcionando acesso a água, o que 

pode representar ao longo do tempo uma condição de melhoria na qualidade de vida dessa 

população. 
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Gráfico 12: Porcentagem da população em domicílio com água encanada. 

Fonte: ADHB, PNUD, Ipea e FJP – Adaptado e elaborado pelo autor.  

 

É notório que o quadro evoluiu significativamente, porém, cabe ressaltar que não há 

nenhum município na área de estudo com 100% da população com água encanada, e que o 

percentual que falta para chegar nos 100% está relativamente ligado as populações da zona 

rural, que como foi possível analisar, recebem em sua maioria abastecimento por carro pipa, 

uma vez que a distância dessas comunidades rurais dos centros urbanos ou dos mananciais 

dificulta seu acesso.  

Adutoras municipais também são utilizadas para abastecer a zona rural dos municípios 

de Areia Branca, Caraúbas, Gov. Dix-Sept. Rosado e o município de Mossoró. Quando 

questionados sobre as adutoras municipais, todos relataram que os municípios são quem arcam 

com a manutenção dessas adutoras, com concertos de bombas, energia elétrica e etc. Algumas 

comunidades no município de Mossoró são organizadas em associações, as quais elas mesmo 

determinaram um valor pela cobrança da água, sendo o valor revertido totalmente na 

manutenção do sistema, não existindo, portanto, nem um valor repassado ao município. 

Sobre ser ou não suficientes no abastecimento apenas, três municípios relataram que tal 

fonte atual não seja suficiente ou não atenda a demanda, sendo esses, Felipe Guerra, Gov. Dix-

Sept. Rosado e Grossos. Sobre a manutenção dos poços, todos os municípios relataram que os 

a área urbana é de total responsabilidade da CAERN, e os da zona rural os municípios realizam 

a manutenção, com exceção aqueles que são diretamente administrados por associações. 

Quando questionados sobre a quantidade de água disponível no manancial, ou seja, sobre 

quanto tempo aquela fonte irá suprir as necessidades, todos os municípios não tinham essa 
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informação, onde segundo eles, não há estudo de viabilidade técnica que possa responder tal 

questionamento, apontando que supostamente a CAERN tenha esses dados técnicos. 

Os dados coletados junto ao IGARN e a SEMARH, também evidenciam a falta de estudos 

sobre as águas subterrâneas, onde os entrevistados apontam a necessidade de estudos 

compartilhados entre os Estado do Ceará e Rio Grande do Norte, uma vez que estes partilham 

de uma mesma formação hidrogeológica. 

Pensar sobre novas fontes e estratégias de abastecimento de água alternativas em caso de 

colapso total no abastecimento, foi uma situação hipotética coloca aos entrevistados, no qual 

suas respostas estão expressas no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 13: Fontes alternativas de abastecimento de água citadas pelos entrevistados. 

Fonte: Coleta de dados primários nas entrevistas 

 

O processo de dessalinização da água do mar ou de salinas foi a resposta dada por quatro 

dos entrevistados, sendo que dois responderam recorrer a barragem de Santa Cruz, quatro ao 

município de Apodi e dois a barragem de Umari. A maioria dos gestores também enfatizou que 

a maior demanda por água nos municípios é o abastecimento humano, seguido pela demanda 

de irrigação, dessedentação animal e das industrias. 

Essas respostas são diretamente influenciadas por alguns aspectos. A dessalinização da 

água do mar ou das salinas torna-se possível, mediante a proximidade de alguns municípios 

com o mar, além de alguns municípios da região em estudo serem grande produtoras de sal 

marinho. Não é diferente com os municípios que ficam próximos a barragem de Santa cruz em 

Apodi bem como o próprio município. O fato se repete com a barragem de Umari. Nesse 
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sentido, fica evidente que a relação da distância da população com os corpos hídricos é fator 

preponderante na tomada de estratégias que venham a serem tomadas futuramente.   

Quando tratamos de que melhorias poderiam serem realizadas na perspectiva dos recursos 

hídricos nos municípios, houveram significativas contribuições do gestores, como por exemplo: 

A chegada das águas do Rio São Francisco, a extinção do abastecimento da zona rural por carro 

pipa, o saneamento básico adequado, manutenção na rede de distribuição da CAERN, 

reestruturação da infraestrutura hídrica, construção de novos reservatório e processos/leis que 

visem regular a quantidade de água destinada as irrigações, foram as respostas mais citadas 

pelos gestores. 

  

3.3 Gestão da água no médio curso inferior e baixo curso da BHRAM: Uma análise 

necessária 

 

O Rio Grande do Norte possui dois principais órgãos gestores da água. A SEMARH que 

tem como missão ‘formular, promover e supervisionar a implementação de políticas de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, de forma integrada, descentralizada e participativa, visando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população do Rio Grande do 

Norte’ (Missão/SEMARH). O IGARN ‘é o órgão estadual responsável pela gestão técnica e 

operacional dos recursos hídricos em todo o território norte-rio-grandense’ (Missão/IGARN). 

Nesse sentido, vejamos abaixo as principais ações desenvolvidas para o gerenciamento da água 

na região em Estudo. 
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PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO DESENVOLVIDAS PELA SEMARH E IGARN 

ORGÃOS AÇÕES 
PRINCIPAIS 

DIFICULDADES 

SEMARH 

 

1. Controle da vazão da barragem de Santa Cruz; 

2. Acompanhamento das discussões dos comitês na Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró; 

3. Acompanhamento da vazão dos poços junto a CAERN. 

 

A falta de estudos sobre a 

capacidade hídrica 

subterrânea; 

 

O IGARN não tem receita, 

isso dificulta o seu 

principal trabalho que é a 

fiscalização e 

monitoramento dos 

Recursos Hídricos; 

 

Até a data da coleta dos 

dados o IGARN não estava 

autorizado a emitir multas, 

mas, o processo estava em 

andamento. 

IGARN 

 

1. Reuniões com usuários de água, principalmente com 

questões que envolvam conflitos; 

2. IGARN itinerante, visita aos municípios em busca de 

regularizar a situação de uso dos recursos hídricos; 

3. Água nossa, programa de estratégias educacionais com o 

objetivo de diminuir os conflitos. 

 

Quadro 10: Principais ações de gestão desenvolvidas pela SEMARH e IGARN. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas. Elaboração do autor. 

 

Verifica-se que as principais atividades desenvolvidas por estes órgãos gestores na área 

de estudo, buscando de fato o desenvolvimento de uma gestão participativa e atuante, porém, 

dificuldades são elencadas principalmente no víeis de falta de Estudos da capacidade do 

manancial e dificuldade nas ações de fiscalização pelo IGARN, onde se justifica o fato do 

IGARN não possuir receita, dificultando, portanto, seus trabalhos. 

Algumas atividades de parceria com os municípios foram identificadas. Como foi o caso 

de Tibau, onde o responsável citou um trabalho realizado em parceria com o IGARN para 

cadastrar e regularizar todos os poços perfurados no município, e em Campo Grande uma 

parceria foi realizada com a SEMARH, com a finalidade de perfuração de dez poços, porém 

com contrapartida dos possíveis beneficiados, o que poderá dificultar o acesso a água pelos 

munícipes mais carentes.     

Entender as localidades também se torna importante, para assim pensar nos problemas do 

sistema de abastecimento, solução desses problemas, regularidade no abastecimento, ordem do 

problema e eficiência do sistema, bem como a existência de conflitos pela água, são questões 

importantes para observar a qualidade do serviço, assim como nas estratégias de gestão 

pensadas por cada município, proporcionando assim um diagnóstico da situação de cada um 

deles. Mediante isso, elaborou-se a partir dos dados coletados uma tabela representativa das 

referidas informações acima supracitadas, afim de aferir-se mais questões sobre os cenários da 

água nesta região. 
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PANORAMA SOBRE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E GESTÃO DA ÁGUA  

MUNICÍPIO 
PROBLEMAS COM 

ABASTECIMENTO 
ORDEM DO PROBLEMA SOLUÇÃO APONTADA 

EFICIÊNCIA DO 

SISTEMA 

APODI Sim 

 

1. Comunidades na zona rural, distantes da 

cidade, que estão na região do cristalino. 

 

2. Comunidades na chapada do Apodi, 

poços profundos e com manutenção cara. 

 

3. Qualidade da água sem controle. 

1.Sistema de tratamento pela CAERN. 

  

2. Expansão do serviço de abastecimento 

pela CAERN. 

Sistema Ineficiente. 

AREIA 

BRANCA 
Sim 

1. Falta de manutenção na bomba. 

Problemas constantes para a zona urbana. 

 

2. A falta de regularidade no abastecimento 

na zona rural. 

 

1. Ter uma bomba reserva. 

  

2. Implantação de adutora para 

abastecimento. 

  

Sistema Eficiente 

BARAÚNA Sim 
1. Colapso total pela falta de água na zona 

rural. 

 

1. O uso racional da água.  

2. catalogar a quantidade de uso de água 

pelos produtores. 

 

Sistema deficitário 

CAMPO 

GRANDE 

 

Sim 

 

 

1. Falta de água no período de estiagem. 1. Adutora da barragem de Umari Sistema Deficitário 

CARAUBAS Sim 

1. Quebra da adutora, prejudicando o 

abastecimento urbano e algumas 

comunidades rurais. 

  

1.Substituição de canos da adutora, ou seja, 

manutenção na infraestrutura hídrica. 

  

Sistema Deficitário   

FELIPE 

GUERRA 
Sim 

 

1. Quebra da adutora, quebra na bomba. 

 

1.Transposição do Rio São Francisco. Sistema Deficitário 

GOV. DIX. 

SEPT. 

ROSADO 

Sim 

 

1. Falta de agilidade no atendimento as 

famílias da zona rural, município extenso 

territorialmente. 

 

1. Ativar poços inativos. Sistema Deficitário 

 

GROSSOS 

 

Sim 

 

1.Quantidade de água liberada pela 

CAERN, é insuficiente. 

 

1. Aumentar a vazão da água liberada. 

 

Sistema Deficitário 

JANDUÍS Sim 
1. falta de água na zona urbana. 

(Fator associado a disponibilidade hídrica) 

 

1. atualmente o município não sofre mais 

com esse problema 

. 

Sistema Deficitário 

MOSSORÓ Sim  

  

1. Falta de pessoal capacitado para operar os 

poços na zona rural e quem queira ser 

responsável. 

  

1. Capacitar e contratar ou delegar essa 

função nas comunidades. 
Sistema Deficitário 

TIBAU  Não - - Sistema Eficiente 

UPANEMA Sim 

 

1. Na zona urbana quebra da adutora e falta 

de pressão na água. 

 2. abastecimento na zona rural insuficiente, 

poucos carros 

 

1. Manutenção dos canos da adutora. 

2. Perfuração de poços nas comunidades 

rurais. 

Sistema sustentável 

Quadro 11: Panorama do sistema de abastecimento segundo os gestores municipais. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018. 

 

Acerca das questões que envolvem o sistema de abastecimento e gestão da água, podemos 

perceber que quase todos os municípios apresentam problemas em seu abastecimento, sendo 

que apenas um deles não destacou nenhum, o que mostra uma infraestrutura hídrica 

necessitando de adequações ou melhorias em todo o município. 

A maioria dos problemas estão associados ao órgão responsável pelo abastecimento, no 

caso a CAERN, onde surgiram resposta que levam a conclusão que a falta de manutenção nas 

bombas e nos canos é o principal problema encontrado, e que compromete diretamente o 
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abastecimento das populações atendidas por este órgão. Outro relato está associado a 

deficiência no abastecimento das comunidades rurais. Os municípios enfatizam que as essas 

comunidades normalmente localizadas distantes dos centros urbanos, sofrem com a questão 

d’água, uma vez que o município não consegue muitas vezes atender a demanda em todo o 

território da zona rural como é o caso do município de Governador Dix. Sept. Rosado, Apodi e 

Upanema, onde a distância das comunidades prejudica a agilidade e a eficiência do serviço. 

No município de Mossoró, o que chamou a atenção, foi a falta de pessoal para operar os 

poços na zona rural. Faltam pessoas capacitadas para operar, e ainda há falta de interesse das 

pessoas em prestar o serviço, o que está diretamente ligado a responsabilidade da função, pois 

as pessoas têm receio quanto a controlar a questão da água, evitando ser alvo de conflitos e 

problemas. 

As principais soluções apontadas estão na expansão do sistema de abastecimento da 

CAERN, podendo assim atender a zona rural, bem como a realização de manutenção das 

bombas e da encanação das adutoras de forma preventiva, ter bomba reserva para garantir o 

abastecimento nos momentos de manutenção, a transposição do Rio São Francisco, o qual iria 

aumentar a disponibilidade hídrica, foram algumas respostas citadas pelos entrevistados, além 

de construção de novas adutoras, afim de se viabilizar novas fontes de abastecimento como é o 

caso do município de Campo Grande.  

Quando questionados sobre a eficiência do sistema, mais de 66% responderam que o 

sistema é deficitário, ou seja, atende em partes a demanda do referido município, porém 

apresenta falhas que compromete o abastecimento dos munícipes. Um dos municípios 

respondeu que o sistema é eficiente, apresentando problemas pontuais e que rapidamente são 

resolvidos, e um dos municípios considerou o sistema ineficiente, e um dos entrevistados ainda 

considerou o sistema sustentável. O município de Tibau foi o único a firmar que não tem 

problemas com abastecimento, considerando o sistema totalmente eficiente. 

Em linhas gerais, percebe-se que a gestão e distribuição de água realizada pela CAERN 

é mencionado por quase todos os municípios, por apresentar problemas no abastecimento, que 

estão associados quase sempre a questão de bombas quebradas e falta de manutenção nos canos 

e demora na resolução de problemas. A zona rural também foi lembrada em virtude de não ter 

seu sistema próprio, dependendo de carros pipas e de adutoras municipais, sendo que a solução 

apontada pelos gestores é expansão da rede da CAERN a essas comunidades. Verifica-se, 

portanto, um quadro semelhante entre os municípios, bem como a perfuração de poços. 

Diante desse cenário coube necessariamente a investigação da existência de conflitos pela 

água. Evidenciou-se pelos entrevistados a existência de conflitos, esses que por sua vez, se 
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configuram nos municípios objetos de estudo das mais diversas formas, o que cabe uma análise 

desses por cada município, ou seja, pontual. Importante destacar que os gestores municipais 

enfatizaram os mais importantes ou os mais alarmantes que necessitam de soluções viáveis. 

Nesse sentido, quase todos os municípios apresentaram situações de disputa ou conflitos pela 

água. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Municípios com conflitos pela água. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018. 

 

Essa diversidade de conflitos apresentada em oito dos doze municípios investigados, está 

associada a diversos fatores, como as questões de infraestrutura, como questões de 

conscientização dos atores envolvidos no uso da água. Interesses diversos pelo uso da água e 

outros motivos são inseridos nessa temática. 

As formas de exploração e uso da água na área objeto de estudo também é responsável 

pela existência desses conflitos, que na ótica dos gestores entrevistados piorou com a questão 

da seca enfrentada nos últimos anos, essa que foi apontada por eles como a principal causa para 

a escassez de água encontrada em alguns municípios. Dessa maneira para uma análise mais 

detalhada e pontual, elaborou-se um quadro onde identifica-se o município do conflito, os atores 

envolvidos, os interesses dos conflitos e possíveis soluções para os mesmos, observando a ótica 

dos gestores municipais sobre seus respectivos municípios, ora objeto de discussão. 

Vejamos o quadro a seguir: 
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PRINCIPAIS CONFLITOS PELA ÁGUA SEGUNDO OS GESTORES MUNICIPAIS 
MUN. DO CONLFITO ENVOLVIDOS MOTIVO SOLUÇÃO 

Apodi 

1. Governador Dix. Sept. 

Rosado e Felipe Guerra x 

Apodi 

 

1.Irrigação exacerbada sem controle 

na utilização da água; 

2. A água do rio não chega aos 

municípios envolvidos. 

 

1. A transposição do Rio São 

Francisco, garantindo uma 

maior disponibilidade de água. 

 

Baraúna 

 

1.Entre as populações de 
algumas comunidades rurais. 

1. Algumas populações se dizem 

donas dos poços e reclamam do 

excesso do uso. 

1.Controle da quantidade de 

água consumida. (Legislação 

que determinasse isso) 

Caraúbas 
1. População x Empresas de 

irrigação. 

 

1. Exploração dos recursos hídricos 

subterrâneos pelas empresas sem 

nenhum controle. 

2. Compra de terrenos e perfuração 

de poços sem controle efetivo. 

1.Regulamentação da 

exploração da água pelas 

empresas. 

Felipe Guerra 

1. CAERN x Furto de água. 

 

2. Felipe Guerra x Apodi 

 

1. Há registros de furtos de água para 

a irrigação, prejudicando a tubulação 

que leva água para o município, 

comprometendo o abastecimento. 

2. Barramento do rio em Apodi, o 

que não permite a água continuar o 

percurso, prejudicando comunidades 

rurais que utilizam essa água. 

1. Fiscalização dos órgãos 

gestores responsáveis. 

2. Consenso entre as prefeituras 

municipais envolvidas no 

conflito, afim de uma solução 

que atendesse o interesse de 

ambas as partes. 

Governador Dix. Sept. 

Rosado 

1. Município x Empresas de 

irrigação 

 

1. Exploração de água do rio de 

forma exacerbada, sem controle ou 

limite algum, o que prejudica 

comunidades rurais que utilizam esse 

manancial. 

1. Estabelecer limite ou 

controle de retirada de água 

pelas empresas. 

Grossos 1.Município x População 

 

1. População de comunidades rurais 

alegam não receber água suficiente. 

2.População em comunidades rurais 

abastecidas pela CAERN, desligando 

a água para receber de forma gratuita 

pela prefeitura. 

1. Utilização de poços 

perfurados pela Petrobrás, que 

deu água e não petróleo, 

instando bombas e ampliando o 

sistema de abastecimento. 

 

2. Conscientização da 

população. 

Mossoró 1. Município x População 

 

1. Agressão física ao responsável 

pelo controle de funcionamento de 

bomba em um poço da zona rural, 

por não ter ligado a bomba fora do 

horário estabelecido para 

funcionamento. 

2. Desvio de água para diversos fins, 

das adutoras municipais que 

abastecem determinadas 

comunidades. 

3.Loteamentos particulares mais 

distantes da cidade, impõe que 

devem ser abastecidos pelo 

município 

1. Interligar as adutoras 

municipais ao sistema de 

abastecimento da CAERN, 

assim cada um pagaria pelo 

consumo individual da água. 

 

2. Intensificação da fiscalização 

pelo município. 

 

3. Expansão da rede de 

distribuição da CAERN. 

Tibau 1. Município x População 

 

1. População quer ter abastecimento 

pela prefeitura para criação de 

animais. 

1. Conscientização da 

população em pagar por seu 

consumo de água. 

Quadro 12: Principais conflitos pela água elencados pelos gestores municipais. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018.  
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Dos doze municípios quatro, conforme quadro acima, não apresentaram nenhum conflito 

pelo uso da água. Os demais apresentaram quase sempre envolvendo os gestores municipais e 

a população da zona rural. Porém, conflitos entre os próprios municípios foi percebido, como é 

o caso da relação de Apodi com outros municípios, onde um barramento construído nas 

mediações da “lagoa do Apodi” não permite que a água siga o percurso do rio, prejudicando as 

comunidades rurais dos municípios que estão a jusante. 

Conflitos acerca da instalação de empresas de fruticultura irrigada é bem forte na região, 

pois essas, exploram de forma exacerbada os recursos hídricos, sem nem uma espécie de 

controle ou limite, estabelecendo-se assim um conflito destas com a população do município, 

que por sua vez se sente prejudicada. Essas empresas se instalam nos municípios comprando 

terras de pequenos agricultores, onde começam suas atividades explorando os recursos naturais 

da área. 

A transposição do Rio São Francisco, expansão da rede de abastecimento da CAERN, 

conscientização da população, intensificação dos órgãos gestores na fiscalização da rede de 

distribuição, integração dos sistemas de adutoras municipais com o sistema da CAERN, e até 

utilização de poços que foram perfurados pela Petrobrás e que não proporcionaram a exploração 

de petróleo e sim de água, foram as respostas mais dadas para a solução desses conflitos, por 

parte dos gestores municipais. 

Não se sabe se todos esses conflitos foram discutidos em reuniões do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, final são nessas reuniões desse importante órgão 

colegiado e deliberativo dos recursos hídricos que o debate, discussão e possíveis soluções são 

diagnosticadas desde de que esses cheguem até esse espaço de diálogo e tomada de decisão 

sobre a água da bacia. 

A questão da observação da participação dos municípios nas reuniões do comitê de bacias 

é algo também preponderante na análise ora aqui proposta, uma vez que esse órgão colegiado 

delibera sobre questões que envolvem inclusive os conflitos pelo uso da água. Quando 

questionados os entrevistados acerca da participação em reuniões do comitê de bacias, 

houveram respostas diversas, inclusive da falta de conhecimento da existência do comitê, o que 

pode evidenciar que esses problemas não são levados até o presente órgão, que poderia 

fomentar as discussões com a finalidade de resolução destes. 

Vejamos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 15: Participação nas reuniões do CBHRAM, segundo os municípios 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018. 

 

A participação dos representantes responsáveis pela gestão da água em nível municipal 

nas reuniões do comitê de bacia hidrografia é de suma importância para os diálogos que podem 

levar a solução dos conflitos, porém, o que se verifica é um desconhecimento sobre as 

atividades do comitê, ou ainda de sua importância, evidenciado na pouca participação dos 

municípios. Dos doze municípios objetos de estudo, 50% relataram terem participado ou 

encaminhado representante para alguma reunião. Um dos municípios declarou não participar e 

os outros cinco declaram não ter conhecimento. 

Um dos fatores que impacta nessa informação é o fato da mudança de gestores 

municipais, como foi mencionado anteriormente, esse pouco tempo a frente dos gestores 

responsáveis pela gestão da água a nível local, pode ser entendido como um processo de 

adaptação, até a familiarização com as ações desenvolvidas em gestões anteriormente.  

Um outro ponto sobre o entendimento da gestão da água a nível municipal, é sobre as 

melhorias ou ações que estão sendo desenvolvidas pelo poder público, com a finalidade de 

garantir a disponibilidade da água para a população dos referidos municípios. Essas 

informações estão expressas no quadro a seguir, onde são apresentadas as principais. 

Vejamos: 
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PRINCIPAIS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA A MELHORIA DA GESTÃO DA ÁGUA 

Município Principais ações 

Apodi 

 

1. Melhorias no sistema de abastecimento da zona rural, entregando novos poços e sistemas de adutora as 

associações de agricultores de cada comunidade 

 

Areia Branca 

 

1.Melhorias no sistema de abastecimento da zona rural com a implantação de adutora municipal, projeto já 

aprovado. 

 

 

Baraúna 

 

1.Trabalho de catalogação da quantidade de água utilizada pelos pequenos produtores e pelos grandes 
produtores. 

 

Campo Grande  

 

1. Perfuração de poços na zona rural em parceria com a SEMARH. 

Caraúbas 

 

1. Melhorias no sistema de abastecimento da zona rural com a implantação de adutoras municipais que está 

em fase final. 

 

2. Perfuração de poços em outras comunidades rurais. 

 

Felipe Guerra 
 

1. Perfuração de um novo poço, parceria município CAERN, para melhorias no abastecimento urbano. 

 

Governador Dix. Sept. 

Rosado 

 

1. Projeto de reativação de poços nas comunidades rurais, com a finalidade de suprir a demanda nas 

comunidades. 

 

Grossos. 
 

Não foi citado. 

 

 

Janduís  

 

1. Perfuração de poços para melhorar o abastecimento da zona rural. 

Mossoró 

 

1. Interligar os sistemas de adutoras municipais ao sistema de abastecimento da CAERN, passando essa a 

gerenciar esse sistema. 

 

Tibau 
 

1.Cadastramento e legalização dos poços particulares perfurados no município, em parceria com o IGARN. 

 

 

Upanema  

 

1. Melhorar o sistema de abastecimento da zona rural perfurando poços em comunidades distantes. 

Quadro 13: Principais ações do poder público municipal para melhorias da gestão da água. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018.  
  

 As ações desenvolvidas pelos gestores públicos municipais em sua maioria, estão 

voltados para a melhoria dos sistemas de abastecimento, principalmente nas zonas rurais de 

seus respectivos municípios. Mas, importante destacar que alguns municípios buscam passar a 
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responsabilidade de pequenas adutoras municipais instaladas em algumas zonas rurais para as 

associações de agricultores, como é o caso do município de Apodi. 

Já o município de Mossoró, busca integrar os sistemas municipais com a CAERN, que 

assim passaria a gerir o abastecimento da zona rural, sendo responsável inclusive pelos valores 

cobrados. Parcerias também podem ser observadas com órgãos gestores estaduais como é o 

caso do município de Tibau e o IGARN, que buscam realizar cadastro e regularizar a situação 

de poços particulares naquele município (anexo B). 

Esse controle da quantidade de poços perfurados é algo que merece atenção assim como 

os procedimentos legais que regem legalmente a exploração dos recursos hídricos subterrâneos. 

Para se perfurar e explorar os Recursos Hídricos subterrâneos ou até mesmo os superficiais, 

existem alguns instrumentos necessários que buscam garantir uma gestão eficaz. Para toda e 

qualquer forma de exploração da água se faz necessário a ‘outorga’, documento esse emitido 

pelo IGARN. Assim, não é diferente com a perfuração dos poços, com exceção aos poços 

perfurados nas estruturas geológicas do cristalino que necessitam de outro documento, 

denominado de ‘dispensa’. Vale salientar que outros documentos são necessários como é o caso 

da licença de obra hidráulica, todos esses fornecidos pelo IGARN de forma gratuita. Nesse 

sentido, cabe analisarmos a quantidade poços perfurados por município (quadro 14). 

 

POÇOS PERFURADOS SEGUNDO OS MUNICÍPIOS - 2015 

MUNICÍPIOS 
POÇOS PERFURADOS 

TOTAL (de 1980 a 2015) QUANTIDADE EM 2015 

Apodi 221 13 

Areia Branca  27 1 

Baraúna 57 Sem informação 

Campo Grande 87 Sem informação 

Caraúbas  127 Sem informação 

Felipe Guerra  27 Sem informação 

Governador  36 Sem informação 

Grossos  21 Sem informação 

Janduís  75 12 

Mossoró 200 Sem informação 

Tibau 4 Sem informação 

Upanema  39 Sem informação 
Quadro 14: Poços perfurados, segundo os municípios. 

Fonte: SEMARH, adaptado pelo autor. 

 

A perfuração de poços também se constitui como estratégias e ação de melhoria no 

abastecimento e disponibilidade de água, por parte de alguns municípios. Todavia, cabe 
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ressaltar a importância de se haver um controle sobre essas perfurações, afim de garantir 

disponibilidade hídrica a todos. A regularização e busca por usuários que não estão 

regularmente autorizados a explorar os recursos hídricos, bem como outorga, licença hidráulica 

ou o documento de dispensa, torna-se um dos desafios para a gestão da água nessa região, uma 

vez que nem todos os usuários estão com seus poços regularizados ou cadastrados junto ao 

IGARN. 

 

3.4 Perspectivas dos gestores com a integração das águas do Rio São Francisco 

 

Com o entendimento que de acordo com o Projeto de Integração do Rio São Francisco - 

PISF com Bacias Hidrográficas do Nordeste setentrional, a bacia hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró será receptora dessas águas, cabe pensarmos e tentarmos traçar perspectivas a respeito 

dessa grande obra de infraestrutura hídrica, e seus impactos na região objeto em estudo. No que 

refere aos órgãos gestores a nível estadual verificamos algumas informações no quadro abaixo. 

 

PERSPECTIVAS COM INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO – IGARN, SEMARH 

ORGÃOS 
FUNÇÃO NO 

PROJETO 
PRINCIPAIS USOS CONFLITOS BENEFÍCIADOS 

SEMARH 

1. Membro do 

conselho gestor do 

PISF. 

2. Planejar como 

essa água será 

custeada. 

1. Complementar a 

reserva hídrica da 

região. 

2. Produção agrícola e 

agricultura familiar. 

1. Não irá resolver 

os conflitos. 

1. Toda a região será 

beneficiada. 

IGARN 

1. Operador das 

águas após entrada 

na Bacia, uma vez 

que essa é 

totalmente estadual. 

1. Priorização do 

abastecimento humano 

e dessedentação 

animal. 

2. Desenvolvimento 

regional. 

1. Poderá resolver 

os conflitos 

relacionados as 

demandas 

reprimidas. 

2. novos conflitos 

poderão surgir. 

1. Todo o estado será 

beneficiado com o 

desenvolvimento 

regional. 

Quadro 15: Perspectivas com a integração do Rio São Francisco – IGARN/SEMARH. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018. 

 

No que concerne as perspectivas dos órgãos gestores Estaduais, verifica-se que ambos 

estão com atribuições muito bem estabelecidas, a SEMARH como membro do conselho gestor 

da integração e planejador dos custos, e o IGARN como orgão operador das águas.  

Os entrevistados ainda responderam acerca dos principais usos dessas águas ao entrarem 

na bacia, onde a complementação da reserva hídrica, produção agrícola e da agricultura familiar 
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foram citados. Priorização do abastecimento humano, dessedentação animal e para o 

desenvolvimento regional também foram citados. 

Ao associarmos a transposição aos conflitos pela água na região, um dos entrevistados 

foi enfático em responder que não irá resolver nenhum conflito, diferentemente de outra 

resposta onde o representante do IGARN destaca que os conflitos de ordem de demanda 

reprimida poderão sim serem sanados, e que novos conflitos poderão também surgir, por fim, 

o desenvolvimento regional será o principal benefício dessa obra na concepção destes. 

As questões que envolvem a transposição do Rio São Francisco também são inerentes aos 

municípios outrora em estudo, uma vez que esses estão inseridos na área territorial da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, essa que como já foi mencionada anteriormente será 

receptora das águas da transposição a partir do eixo norte. 

Contudo buscou-se analisar questões pontuais acerca dessa importante obra de 

infraestrutura hídrica, que promete modificar a paisagem do semiárido nordestino, a partir da 

inserção de grandes volumes d’água, outrora pensados originalmente para melhorar as 

condições de convivência das populações com o semiárido. 

Ao analisarmos as indagações que envolvem as questões de conhecimento sobre a 

transposição apenas um município respondeu não ter conhecimento sobre a transposição, assim 

como quando questionados sobre a participação de alguma reunião de discussão da referida 

obra, cinco responderam não ter conhecimento, dois preferiram não responder e cinco 

responderam ter participado de alguma reunião onde o tema era a transposição. 

 

 

Gráfico 16: Participação em reuniões que discutiram o PISF 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018. 
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 Esses dados mostram a pouca participação dos municípios em reuniões o quais foram 

debatidos as questões da transposição, evidenciando a maior participação dos órgãos gestores 

a nível Estadual e Federal, assim como também pode mostrar a falta de conhecimento dos 

gestores que estão a pouco tempo como responsáveis pela gestão da água a nível de município, 

ocasionado provavelmente por mudanças de gestores, assim como já foi discutido neste 

trabalho. 

Sobre a possibilidade de os municípios receberem a águas da transposição, sete dos doze 

municípios acreditam que irão receber sim as águas do PISF, dois não responderam e três 

acreditam que não. Um dos prontos principais foi a questão do destino dessas águas, onde 

predominantemente o termo irrigação apareceu, mas, vale salientar que era possível mencionar 

mais de uma resposta, vejamos no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 17: Finalidade das águas da transposição. 

Fonte: Dados coletados nas entrevistas, elaboração do autor, 2018.  

 

É notório que três dos municípios citou acreditar que a finalidade da água será o consumo 

humano, dois dessedentação animal, prevalecendo a irrigação como o mais citado, três 

municípios não responderam. Essa tendência a finalidade de irrigação, demostra um pouco 

sobre a percepção e a compreensão sobre a obra na região sedimentar da bacia, evidenciando 

perspectivas de usos diversos na área receptora das águas, o que desencadeará futuramente 

interesses diferentes, podendo, portanto, haver a instalação de novos conflitos pelo uso da água. 

Importante nesse contexto, foi saber que ações esses municípios estavam fazendo para 

receberem as águas do rio São Francisco, ou seja, para que a obra seja concluída. Quatro dos 

municípios preferiram não responder, outros três responderam não ter conhecimento sobre 
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nenhuma ação, os outros cinco foram unânimes em citar participação em reuniões dos mais 

diversos víeis, que abordem ou tenham como tema a transposição do Rio São Francisco. 

 A preocupação acerca das instalações de infraestrutura hídrica municipal, também foi 

outro questionamento. Estariam os municípios com estrutura suficiente para garantir uma 

gestão adequada dessas águas? Três municípios mais uma vez ficaram sem resposta, os demais 

responderam não estarem preparados, e padeceriam com questões como a falta de saneamento 

básico, o que poderia ocasionar a poluição dessas águas, uma vez que a partir do reservatório 

açude Angicos no município de José da Penha, a água irá seguir o percurso do Rio Apodi-

Mossoró por gravidade. 

 A transposição do Rio São Francisco em seu “marketing”, sempre pregou-se como a 

solução para a questão da seca (figura 09), a salvação do Nordeste, porém, aparentemente não 

se observou as particularidades nos espaços os quais essa água será inserida na paisagem, 

evidenciando-se um cenário de generalização, outrora esse sempre pregado pela indústria da 

seca. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Marketing da transposição do São Francisco. 

Fonte: http://oiramsemog.blogspot.com.br/2012/03/transposicao-do-rio-sao-francisco.html 

 

Nessa perspectiva, quando questionados sobre os problemas que a chegada dessas águas 

poderia ocasionar, obteve-se respostas diversas, mas entre as mais citadas estão os problemas 

relacionados a aumento dos conflitos pelo uso da água e o uso irracional da água.  

De forma mais preocupante foi citado a instalação de grandes empresas de irrigação e 

fruticultura, por quase todos os municípios, principalmente situados na região do médio curso 

inferior da bacia, assim como o descontrole no uso dos agrotóxicos e a possibilidade de poluir 

o sistema de aquíferos presentes na região, assim como a redução do significado do pequeno 

produtor rural, gerando o que alguns gestores chamaram de conflitos sociais. 
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Vale salientar que essas empresas, estão praticando uma antecipação na perspectiva das 

águas do Rio São Francisco, foi relatado por parte dos gestores, que os grandes 

empreendimentos estão aos poucos comprando vários lotes de terra de pequenos agricultores, 

principalmente na região dos municípios que compreende o médio curso inferior da bacia, afim 

de expandirem seus empreendimentos que posteriormente poderão ser beneficiados com a 

chegada das águas do Rio São Francisco. 

Outras questões devem ser pensadas a respeito da instalação dessas empresas de 

fruticultura irrigada nessa região, como por exemplo: o uso irracional da água, a exploração dos 

solos, o que poderá causar seu empobrecimento, e como já foi citado a questão dos agrotóxicos 

e as licenças ambientais, essas que por sua vez muitas vezes são descartadas pelos grandes 

empreendedores, como foi um caso registrado no município de Caraúbas no ano de 2015, 

realidade bem distante ainda da transposição, mas que já é o suficiente para se pensar nessa 

nuances, pode-se analisar no anexo C. 

Mencionando ainda nas questões que envolvem a transposição, relacionou-se ainda as 

questões referente aos benefícios que a obra poderia trazer para os municípios. Três municípios 

sem resposta, e os demais foram unanimes em responder que as águas advindas da transposição 

iriam trazer muitos benefícios para a economia dos municípios, principalmente relacionada as 

questões da agricultura irrigada assim como a fruticultura.  
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4 CONIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos todos as discussões realizadas até aqui, cabe refletirmos algumas 

considerações sobre a gestão da água e as perspectivas da Integração do Rio São Francisco, 

para o médio curso inferior e baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, no 

oeste Potiguar. 

Evidentemente que os dados populacionais chamam a atenção, uma vez que esses vem 

apresentando um crescimento da população de forma significativa, pois, aumento de população 

é sinônimo de uma maior demanda por água, além disso destaca-se o município de Mossoró 

como o mais populoso da região. O fato é tão expressivo que conforme constatou-se, esse 

município não tem sua demanda atendida por apenas abastecimento de água subterrânea, 

necessitando recorrer a um sistema de adutora, captando por sua vez água no reservatório de 

outra bacia hidrográfica, no caso o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves que fica na bacia 

do Rio Piranhas-Açu. 

O desenvolvimento de atividades econômicas também envolve as questões de 

disponibilidade de água. Na região aqui estudada, configura-se uma economia expressiva nos 

mais diversos setores. A agropecuária apresenta um PIB relevante, destacando-se os municípios 

de Mossoró, Baraúna e Apodi. Esse setor demanda grandes volumes de água, pelo fato da região 

estar associado principalmente a fruticultura irrigada, prova disso foi a queda do PIB 

agropecuária de Baraúna entre os anos de 2010 e 2014, o qual relacionou-se fortemente com 

um período de estiagem, o que ocasionou o rebaixamento do aquífero, principal fonte de 

abastecimento e da agricultura irrigada do município. 

No setor industrial os destaques vão para Mossoró, Areia Branca e Apodi, vale destacar 

o município de Areia Branca como grande produtor de sal marinho. E no setor de serviços 

Mossoró concentra o maior PIB, evidenciando uma polarização em relação aos outros 

municípios. Acredita-se que a disponibilidade ou a falta de água nesses municípios afete 

diretamente a produtividade e a economia, principalmente nos municípios de menores PIB e 

menores contingentes populacionais, como foi evidenciado em Baraúna, uma vez que esses não 

disponibilizam de tantas ferramentas com a convivência com os períodos de estiagem, como é 

o caso de Mossoró, que demostrou não ser impactado nos últimos anos com a seca, pelo menos 

nos valores referentes aos setores da economia. 

A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró por estar totalmente em território Potiguar é 

uma bacia estadual, portanto, está sobre as legislações da água a nível Federal e Estadual, 

estando sobre responsabilidade de órgãos como a SEMARH e o IGARN. Evidenciou-se que a 
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nível local há uma falta de setores responsáveis pela gestão da água e nos municípios em que 

essa função é delegada, constatou-se uma rotatividade de pessoal muito grande, mostrando um 

quadro de cargos comissionados que podem comprometer uma gestão de maior qualidade nos 

recursos hídricos. 

A heterogeneidade nas formas de abastecimento se apresentam principalmente nas áreas 

rurais dos municípios, sendo que em área urbana todos os esses são abastecidos pela CAERN. 

Importante enfatizar que na zona rural dos municípios se verificaram formas diversas de 

abastecimento, carro pipa, adutoras municipais, poços de água subterrâneos. Alguns municípios 

utilizam fontes superficiais, porém, a grande fonte de abastecimento desses são águas 

subterrâneas, onde as condições hidrogeológicas favorecem completamente. Esse 

abastecimento apresenta problemas em quase todos os municípios, evidenciando um sistema de 

infraestrutura que necessita de manutenção ou até troca. 

A quantidade de poços perfurados é significativa, porém, destaca-se que nem todos são 

regularizados perante o IGARN. Essa exploração subterrânea tem sua gestão dificultada 

também pelo fato de não haver estudos suficientes sobre a capacidade e quantidade dessas 

reservas hídricas.  

Conflitos se configuram na área em estudo, esses que poderiam ser sanados ou discutidos 

se houvesse mais parcerias entre os órgãos gestores estaduais e municipais, partindo 

principalmente dos municípios, que teoricamente são os mais interessados, pois são nesses que 

os conflitos ocorrem, assim como a participação destes em reuniões do Comitê da Bacia 

Hidrográfica, uma vez que essa já possui um comitê instituído. 

No que concerne as perspectivas com a integração do Rio São Francisco, é possível se 

vislumbrar alguns cenários para a provável chegada das águas dessa obra de infraestrutura 

hídrica. A pouca participação dos municípios em reuniões sobre o PISF, mostra uma 

concentração na tomada de decisões a nível Estadual e Federal, o que não deveria acontecer, 

pois, segundo o projeto a água percorrerá os territórios de alguns desses municípios, e sua 

participação poderia indicar outras formas de gestão, o que tornaria o processo mais 

democrático. 

O destino final das águas da transposição será majoritariamente para projetos de irrigação, 

assim como garantir uma segurança hídrica no principal reservatório superficial dessa região, a 

barragem de Santa Cruz no município de Apodi. Importante destacar, que nesse mesmo 

município existe um grande projeto de irrigação em discussão, esse que deverá ser executado 

com a chegada das águas da transposição. Um cenário preocupante se configura a partir dessas 

análises, pois, constatou-se que em alguns municípios grande empresas de fruticultura irrigada 
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estão comprando lotes de terra. Assim esses projetos se implantados, poderão gerar condições 

de exploração exacerbada dos recursos naturais principalmente nos solos, além de que se não 

houver um controle no uso de agrotóxicos, poderá ocasionar a contaminação das reservas 

hídricas superficiais e subterrâneas chegando inclusive ao leito do rio. Importante destacar que 

a competição com o pequeno agricultor será desleal, mediante as ferramentas de produção que 

esses possuem, e isso poderá provocar um cenário de conflitos e problemas sociais para a 

região. 

Espera-se que esse trabalho não seja a conclusão de um estudo, mas sim, uma fonte de 

conhecimento que posso servir de base para os gestores municipais, Estadual, CAERN e o para 

o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, afim de subsidiar outros trabalhos e 

ser fonte instigadora de novos questionamentos, além de se tornar uma importante fonte de 

consulta quando se tratar de tomada de decisões que influencia a gestão da água e sua 

disponibilidade nessa região, para que se possa cada vez mais termos uma gestão eficiente, que 

não comprometa as gerações futuras com a falta desse liquido vital para todos os seres vivos.  
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APENDICES  

APENDICE A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA – MAG 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

MUNICÍPIOS 

Pesquisa: A gestão da água na região sedimentar da bacia hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró-RN, e as perspectivas com a integração do Rio São Francisco. 

Pesquisador: Alcigerio Pereira de Queiroz. 

Orientador: Profº. Dr. Rodrigo Guimarães de Carvalho. 

 

Roteiro: 

Primeira Parte: Recursos hídricos. 

Segunda Parte: Gestão da água. 

Terceira Parte: Integração das águas do Rio São Francisco. 

 

DADOS INICIAIS  

Código Identificador: 001 

Cargo/Função:_______________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________Tempo na função:________                                                                                                                                                                                       

Idade:__________ Sexo:_______________   Município:______________________________ 

 

PRIMEIRA PARTE: RECURSOS HÍDRICOS 

1. Qual a forma de abastecimento de água no município (zona rural e urbana)? Quem 

abastece? 

2. De onde vem a água para abastecimento do município (Zona rural e urbana)? 

3. Qual a capacidade do manancial que abastece o município?  

4. Essa fonte é suficiente para os diversos usos? Por quanto tempo? 

5. Qual a atual situação deste manancial? 

6. Quem é o responsável por esse manancial no sentido de manutenção e supervisão?   

7. Que outro manancial poderia abastecer o município, caso houve necessidade? 

8. Quais principais usos da água no município? 

9. Qual a maior demanda por água no município? 

10. Que ação é possível ser apontada no sentido de melhoria dos recursos hídricos para o 

município? 
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SEGUNDA PARTE: GESTÃO DA ÁGUA 

1. O município tem problemas com abastecimento de água? Quais? Por que? 

2. Que soluções poderiam ser apontadas para a solução desses problemas? 

3. Existem conflitos pela água no município? Quais? E por que? 

4. Que solução é possível apontar para a resolução desses conflitos? 

5. Que considerações é possível ter sobre o modelo de abastecimento de água no 

município? Eficiente ou ineficiente? 

6. A que fator pode-se atribuir ou associar a situação de escassez de água no município? 

Por que?  

7. O município por meio de seu representante legal participou de alguma reunião do comitê 

da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró? O que foi ou o que se discuti?  

8. Que ações o poder público municipal vem tomando para a gestão das águas, afim de 

garantir a disponibilidade desse recurso para os diversos usos? Plano? Projeto? Lei? 

9. Quem cobra e quanto cobra pelo abastecimento de água no município? Esse valor 

condiz com as condições econômicas da população? Condiz com a qualidade na oferta 

do serviço? 

10. Há algum investimento por parte desse valor pego pela água, na manutenção dos 

recursos hídricos que abastecem o município?  

 

TERCEIRA PARTE: INTEGRAÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO 

1. Conhece o projeto de integração das águas do Rio São Francisco? Onde tomou 

conhecimento do referido projeto? 

2. Que conhecimentos se tem sobre o projeto? 

3. O município participou de alguma reunião, audiência ou algo nesse sentido, sobre a 

integração do Rio São Francisco? Quando? O que foi discutido? 

4. O município poderá receber as águas do Rio São Francisco? De que forma ou por que? 

5. Caso o município receba as águas, qual o principal destino de uso dessas? Por que? 

6. Que ações o município vem tomando para receber as águas do Rio São Francisco? 

7. O município está preparado para a integração? Há obras de infraestrutura hídrica? 

8. Qual sua opinião sobre essa obra? 

9. Que problemas ou soluções você aponta com a integração do Rio São Francisco com o 

Rio Apodi-Mossoró? 
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APENDICE B 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA – MAG 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

SEMARH/IGARN 

 

Pesquisa: A gestão da água na região sedimentar da bacia hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró/RN, e as perspectivas com a integração do Rio São Francisco. 

Pesquisador: Alcigerio Pereira de Queiroz. 

Orientador: Profº. Dr. Rodrigo Guimarães de Carvalho. 

 

Primeira parte: Recursos hídricos e gestão da água. 

Segunda parte: Integração do Rio São Francisco. 

 

DADOS INICIAIS  

Código Identificador: 002 

Cargo/Função:_______________________________________________________________ 

Formação:____________________________________________Tempo na função:________                                                                                                                                                                                       

Idade:__________ Sexo:_______________   Órgão:______________________________ 

 

PRIMEIRA PARTE: RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DA ÁGUA 

1. Qual a principal legislação para a gestão das águas no Estado do Rio Grande do Norte? 

2. Como é avaliado por esse órgão gestor a situação hídrica atual do Estado do Rio Grande 

do Norte? E na região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró? 

3. Qual a responsabilidade do ciclo de seca que estamos passando e das obras de 

infraestrutura estaduais para o cenário de calamidade com relação ao armazenamento e 

distribuição de água no Rio Grande do Norte?  

4. Você saberia responder os principais usos e fontes dos recursos hídricos disponíveis na 

região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró? 

5. Como se dá a gestão ou monitoramento das águas hoje na região sedimentar da Bacia 

hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró? 

6. Quais os municípios da região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró, que apresentam situação de maior preocupação ou calamidade? E por que? 
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7. Em que situações de uso e exploração dos recursos hídricos provenientes da região 

sedimentar é necessária outorga? Quem emite essa outorga e como se dá esse processo? 

8. Quais as principais ações desenvolvidas por este órgão no sentido de gestão da água na 

região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró? 

9. Você saberia responder quais os principais problemas encontrados na gestão dos 

recursos hídricos na região sedimentar da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró? 

10. Que conflitos se configuram de forma mais evidente na região sedimentar da Bacia 

Hidrográfica? 

11. Com relação a água subterrânea, existe um controle para a perfuração de poços? Como 

acontece esse processo?  

12. Ainda com relação as águas subterrâneas, que mecanismos existem que garantem uma 

gestão adequada desses recursos? 

13. Com relação as águas superficiais, que mecanismos existem que garantem uma gestão 

adequada desses recursos hídricos?  

 

SEGUNDA PARTE: INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 

1. Qual o papel desse órgão gestor nessa perspectiva de integração do Rio São Francisco 

com a Bacia do Apodi-Mossoró? 

2. Quem irá gerenciar as águas provenientes da integração? Existe algum plano? 

Estratégia? Ação?  

3. Quais fins se destinará as águas da integração? Necessitará de outorga?  

4. Que benefícios é possível apontar com a integração do Rio São Francisco com a Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, em sua região sedimentar? 

5. Que conflitos a transposição poderia resolver? E que novos conflitos poderiam surgir? 

6. Que ações esse órgão está tomando para que a integração aconteça? 

7. Quais os principais problemas podem existir com a integração? 

8. Quais os principais benefícios com a integração? E quais os principais beneficiários?  

9. É possível acreditar na conclusão da obra? E o ramal do Apodi? 
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ANEXOS 

ANEXO A 
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ANEXO B  
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ANEXO C 

 


