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RESUMO Este trabalho se propõe a discutir os principais aspectos da gestão descentralizada na 
Política Nacional de Recursos Hídricos, com foco na Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio 
Grande do Norte. A preservação das bacias hidrográficas constitui uma obrigação, um dever 
fundamental da sociedade, cujo exercício deve ser promovido através da educação ambiental e da 
representatividade da sociedade nos instrumentos previstos nas respectivas leis. Assim, através de 
um estudo bibliográfico, este trabalho almeja, ao final, ratificar a importância da participação 
comunitária para que ocorra uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 
 
ABSTRACT - This paper proposes a discussion of the main aspects of decentralized management 
in the National Policy on Water Resources, focusing on the State Policy of Rio Grande do Norte. 
The preservation of the watershed is an obligation and a fundamental duty of society. This should 
be fostered through environmental education and representation of communities as described in 
their respective laws. Hence, through a bibliographic study, this article aims to reassure the 
importance of community involvement so that there is an efficient management of these water 
resources. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bacias hidrográficas – gestão participativa  

 

 

1. BREVE INTRODUÇÃO SOBRE O DEVER FUNDAMENTAL DE PRESE RVAÇÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
 

Desde os primórdios das civilizações, a compreensão da união da tribo estava essencialmente 

relacionada ao cumprimento de deveres necessário a preservá-la, como forma de garantir a 

sobrevivência coletiva. Assim, Barros (2003) explica que “a liberdade do indivíduo não nasceu da 

autonomia perante a comunidade, mas da participação na comunidade que o livrava das 

necessidades naturais, dando autonomia perante o restante”.  

Nabais (2005) aponta que, na contemporaneidade, uma comunidade organizada está balizada 

em deveres fundamentais, os quais se constituem em suportes de funcionamento e da própria 

existência desta, e visam a realizar uma cidadania de liberdade. Complementa Molina (1998) que os 
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deveres fundamentais estão vinculados ao dever de solidariedade relacionado aos bens coletivos e à 

proteção de todos os que integram a comunidade.  

Esta concepção foi consolidada pelo artigo 29, nº 01 da Declaração Universal dos Direito 

Humanos (1948), a qual, reconhecendo a reciprocidade de dependência entre o indivíduo e a 

comunidade, afirmou ter todo sujeito deveres para com essa. Nesse sentido, Peces-Barba (1993) 

conceitua os deveres fundamentais como sendo aqueles que se referem às dimensões primordiais da 

vida ou aqueles que afetam setores especialmente importantes para organização e funcionamento 

das instituições públicas, alcançando uma dimensão geral, coletiva e favorecendo toda a sociedade. 

Sem dúvida alguma, a preservação das bacias hidrográficas, assim como dos demais bens 

ambientais, constitui uma obrigação, um dever fundamental de cada indivíduo, perante a 

comunidade, e representa a outra face do direito a um ambiente equilibrado e a uma sadia qualidade 

de vida.  

Entretanto, afirma Pelizzoli (1999) que para poder ser exigido o cumprimento da preservação 

das águas, é imprescindível que haja uma reforma institucional pública, bem como empresarial e 

social que conceba um processo de reestruturação sócio-econômico justo e equilibrado, permeado 

pelo caráter da educação para a cidadania. Esse é o objetivo exposto no artigo 225, inciso VI da 

Constituição Federal (1988), o qual prever o dever do Poder Público e da coletividade em 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. 

Neste sentido, Ayala (2010) esclarece que o aproveitamento econômico dos potenciais 

hídricos deve seguir padrões de sustentabilidade a serem definidos pela regulação normativa estatal, 

a qual reflete o próprio modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado. No caso brasileiro, 

Constituição Federal, no artigo 170, relaciona o princípio da proteção ao meio ambiente como 

basilar da ordem econômica, o que confirma os objetivos fundamentais de alcance de um 

desenvolvimento pleno no país, previstos no artigo 3º da Carta Magna. 

Nessa conjuntura, é a que Constituição Federal instituiu o princípio do usuário-pagador, que 

busca harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, já que tanto a 

economia, quanto os recursos naturais são pilares do sistema social. As pessoas precisam viver em 

um ambiente sadio, tanto quanto o mercado precisa de energia e de matéria-prima. Assim, os 

empresários precisam arcar com os custos ambientais da utilização dos recursos hídricos, mesmo 

que nunca poluam. 

Na mesma linha de senso de responsabilidade social, segue o princípio poluidor-pagador, que 

institui a obrigação do poluidor reparar o dano ambiental que se realiza. Entretanto, é importante 

que se diga que a prevenção de acidentes deve ser sempre uma constante. Conforme adverte 

Benjamim (1993) “o princípio poluidor-pagador que está sendo introduzido em Direito 
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internacional não visa coonestar a poluição, mas evitar que o dano ecológico fique sem reparação". 

O que significa dizer que esse princípio vai além a simples compensação de danos, envolvendo a 

prevenção e o combate a todas as formas de degradação. 

Deste modo, torna-se perceptível que o princípio do poluidor-pagador é um dos vértices do 

princípio geral da responsabilidade ambiental, segundo o qual toda pessoa, natural ou jurídica, deve 

responder objetivamente (§ 3º do Art. 225 CF/88.) – ou seja, independentemente de culpa - por suas 

ações ou omissões que causem prejuízo ao meio ambiente, respondendo civil, penal e 

administrativamente. 

Assim, através de uma análise bibliográfica, e utilizando o método exploratório, o presente 

trabalho buscará esclarecer sobre os principais aspectos sobre Gestão descentralizada e participativa 

dos recursos hídricos, instituída pela Política Nacional de Recursos Hídricos para, posteriormente, 

focar na realidade do Estado do Rio Grande do Norte, ilustrando problemas ambientais enfrentados 

pelas bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte, apontando os princípios norteadores da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, e demonstrando como uma gestão participativa pode contribuir para 

preservação e para o desenvolvimento sustentado das próprias comunidades. 

 

2. A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E A ATUAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRI COS  

 

As águas, em nosso país, ou são de domínio da União ou são de domínio dos Estados (artigos 

20 e 26 da CF). Todavia, a implementação da política nacional e estadual dos recursos hídricos não 

está embasada nos limites da União ou dos Estados. A aplicação do quadro normativo hídrico 

possui como unidade territorial a “bacia hidrográfica”, como aponta o art. 12, V, da Lei 9.433/97.  

Destarte, pode ser dito que a Lei 9.433/97 não esclareceu o sentido de “bacia hidrográfica”. A 

imp1ementação da administração dos recursos hídricos através das “bacias hidrográficas” remonta 

uma séria barreira na dupla dominialidade das águas. Observe-se, se o curso de água principal for 

federal e os cursos de água tributários forem estaduais, quem administrará a bacia hidrográfica, 

inclusive efetuando a outorga dos recursos hídricos? A Entidade federal ou regional? A aplicação da 

norma vai esclarecer se a idéia dessa nova administração hídrica ficou só no terreno da imaginação 

ou se uma nova descentralização pode ser realizada, com a alteração constitucional da partilha das 

águas entre União e Estados, para que estas sejam realmente ordenadas pelos novos organismos 

hídricos.  

Musetti (1999) compreende que bacia hidrográfica deve ser entendida como sendo a unidade 

ecossistêmica e morfológica que permite a análise e entendimento dos problemas ambientais. Ela 

também é perfeitamente adequada para um planejamento e manejo, buscando otimizar a utilização 
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dos recursos humano e natural, para estabelecer um ambiente sadio e um desenvolvimento 

sustentado.  

Segundo DNAEE (1983), a “bacia hidrográfica” é definida por glossários científicos como a 

“área de drenagem de um curso de água ou lago” e a “bacia hidrogeológica” é percebida como 

unidade fisiográfica ou geológica que contém pelo menos um aqüífero de extensão significativa. No 

âmbito do Direito, antes da Lei 9.433/97, a Lei de Política Agrícola - Lei 8.171/91 -, em seu art. 20, 

já reportara preceito que continua em vigor: “As bacias hidrográficas constituem-se em unidades 

básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais”.   

E sob essa perspectiva é que o artigo 37 da Lei 9.433/97 faz a determinação de que as áreas de 

atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica é tanto a totalidade de uma bacia hidrográfica; quanto a 

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

tributário; como também o grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. A concretização 

dessas diretrizes, através dos Comitês de Bacia Hidrográfica, é que vai tomar efetiva a idéia da 

“bacia hidrográfica” como unidade territorial básica para efetivação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  

Assim, não importando a magnitude das relações existentes entre tributários e curso de água 

principal, a lei limitou a criação das sub-bacias. O professor de Geografia Guerra (1980) afirma que 

a “bacia hidrográfica pode ser principal, secundária e mesmo terciária, segundo certos autores, 

quando constituída de cursos d’água de menor importância”. 

Carecendo a lei de um glossário de termos técnicos (existente em leis de outros países, como 

na França), encontramo-nos sem uma conceituação de “curso de água principal da bacia”. Um curso 

de água pode ser principal somente considerando-se a microrregião onde ele e seus atributos se 

encontrem. Ao contrário, se for entendido que curso principal é aquele curso de água que chega até 

a foz (seja num lago ou no mar), muda-se a interpretação.  Nesse sentido, o professor Guerra (1980) 

aduz que na área científica apontam-se pelo menos cinco critérios para a determinação do rio 

principal, sendo que citaremos um deles - “em cada bifurcação, a partir da desembocadura, optar 

pelo ligamento de maior magnitude. É um critério prático, em vista do funcionamento hidrológico 

da bacia”. 

Esta discussão tem relevo diante de rios nacionais que vão desaguar em outros rios situados 

noutros países, chamados “rios transfronteiriços” (art. 39, § 2, da Lei 9.433/97). Não se proibiu, 

categoricamente, que bacias hidrográficas contíguas pudessem unir-se e integrar um mesmo Comitê 

de Bacia Hidrográfica.  

 

2.1 Repartição de competências  de material ambiental entre os entes federativos  
 



________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

A fim de compreender o papel dos Entes Federativos para o gerenciamento dos recursos 

hídricos, esse trabalho se propõe a estudar, de forma sucinta, a repartição da competência 

legislativa em matéria ambiental. A organização administrativa do Estado brasileiro está 

diretamente relacionada à distribuição dessas competências, que se reporta, em regra, ao critério da 

predominância do interesse.  Isso significa que as matérias pertinentes ao interesse nacional são 

atribuídas ao Ente Federal, ao passo que aos Entes Estaduais e Municipais são deixadas às matérias 

relacionadas aos interesses estaduais- remanescentes (art.25 da CF), ou locais (art.30 da CF).  

A Constituição Federal dispõe formalmente sobre dois tipos de competências: a 

competência administrativa, ou material, e a competência legislativa. Deste modo, a competência 

administrativa é a atribuição que o Poder Executivo tem de resguardar o meio ambiente, enquanto a 

competência legislativa é a aptidão que o Poder Legislativo tem para legislar a respeito de temas 

ligados ao meio ambiente. 

Na competência material, esclarece-se que a Constituição Federal determinou que é 

competência material de todos os Entes proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas (art. 23, VI, da  CF/88), inclusive, na questão da proteção das bacias 

hidrográficas.  

Já no tocante a competência legislativa, a Magna Carta estabeleceu ser de competência da 

União legislar sobre os potenciais hidroenergéticos e para definir o gerenciamento e os critérios de 

outorga de direito de uso da água- o que foi realizado pela Lei 9.433/97. Assim, nota-se que apesar 

de haver previsão de competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, e a 

competência legislativa exclusiva, prevista no art. 21 da Carta Magna, para o trato da questão 

ambiental, estas normas possuem um caráter muito mais de gestão administrativa e econômica do 

que de proteção ambiental, propriamente falando.  

Na prática, o que predomina em relação à competência legislativa, em matéria ambiental, é 

a competência concorrente entre a União e os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a 

competência para legislar sobre normas gerais, e, aos Estados e ao Distrito Federal, a competência 

para suplementar as normas gerais editadas pela União.  

Deste modo, Machado (2001) explica que os Estados podem expedir as normas de emissão  

dos efluentes lançados nos  cursos  d’água, visando a controlar a  poluição e a defender o recurso 

natural (art. 24, VI, da CF/88), mas dependem do que dispuser a lei federal, à qual cabe definir  os 

padrões de qualidade das águas  e os critérios de classificação das águas dos rios, lagos e lagoas. 

No caso de omissão legislativa por parte da União, os Estados e o Distrito Federal podem 

editar as normas gerais (art.24, §2º, da CF/88). Os Municípios podem legislar sobre os temas 

ambientais de interesse predominantemente local, desde que se respeitem as normas gerais que 

houverem sido editadas pela União ou pelo Estado, assim estabelecido nos incisos I e II do art.30 da 
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CF/88.  

Vale destacar que, regularmente, o interesse geral na proteção do meio ambiente recomenda 

a previsão de normas específicas, e minudenciadas, destinadas a regulamentar certos assuntos em 

âmbito nacional, de maneira que, nas matérias de interesse coletivo, a expressão normas gerais 

adquire um sentido revalidado. Assim, é permitido que a União trate de determinadas 

especificidades, como se estivesse tratando de uma norma geral, desde que se esteja buscando 

resguardar o interesse geral. Essa é uma forma direta de se tentar evitar que os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios facilitem a devastação, ao legislarem sobre o meio ambiente de uma forma 

mais branda, o que encontra resguardo nos princípio da precaução, responsabilidade e prevenção.  

Nesse sentido, Machado (2001) entende não ser necessário que a norma geral remonte todo 

o território brasileiro, podendo abranger apenas um único ecossistema, uma única bacia 

hidrográfica ou uma única espécie animal ou vege-tal. Esse autor também afirma que a União deve 

inserir, nas normas gerais, os tratados e convenções internacionais ratificados, como também 

guardar fidelidade à Constituição. Percebendo esta idéia, o § 4° do art. 225 da Constituição 

Federal deduz acertada este pensamento, ao dispor especificamente sobre a proteção de biomas 

como a Floresta Amazônica Brasileira, a Serra do Mar, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira.  

Os Estados e o Distrito Federal podem editar normas gerais, em matéria ambiental, se a lei 

federal for omissa, podendo ocorrer o mesmo com os Municípios, se inexistir norma geral federal 

ou estadual sobre o mesmo tema, consoante prevêem os incisos I, VI e VIl do art. 24 e, I e II do art. 

30 da Constituição Federal. Como a norma geral, em matéria ambiental, pode ser bastante 

minudenteada e precisa, a exemplo dos artigos. 1º. e 16 do Código Florestal, é possível que a edição 

de normas suplementares seja desnecessária, visto que não tem sentido suplementar uma norma 

geral que já é específica.  

Por decorrência desses ditames, a utilização de uma mesma norma ambiental pode ocorrer 

de forma diferenciada, o que depende da região ou do lugar em questão, dado que um determinado 

ente federativo poderá desejar suplementar uma norma geral ambiental, ao passo que outro, não, de 

acordo com as peculiaridades de cada ente federativo. 

Desta análise geral, percebe-se que a Constituição se preocupou em instituir um federalismo 

cooperativo, ou seja, intergovernamental e solidário. Entretanto, Ramos (2000) alerta que para o 

federalismo alcançar realmente o sucesso desejado, é necessário que se busque estabelecer um 

equilíbrio entre a população entre a riqueza, entre o território e entre o poder, que pode ser feito 

através da criação das regiões de desenvolvimento, das regiões metropolitanas, da redistribuição de 

receitas e incentivos, por exemplo. Destarte, assenta-se que tanto o interesse local quanto o interesse 

regional e nacional relevam ao mesmo sentido, procurando ressaltar a defesa das águas e do meio 
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ambiente como um todo, devendo ser respeitadas, entretanto, as peculiaridades de cada âmbito de 

atuação.   

 

 2.2. Gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos. 

  

O ordenamento jurídico implantou o princípio da participação na matéria ambiental. Esse 

princípio busca a gestão democrática e se consolidou, na seara da proteção das águas, com a Lei 

9.433/97, que disciplinou: “A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades” (art. 11, VI, da Lei 9.433/97). 

Nesse sentido é que o artigo 33 da Lei 9.433/97 instituiu o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, formado pelas seguintes entidades: Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos; a Agência Nacional de Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e 

do Distrito Federal;  os Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federal, 

estaduais, distritais e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos; e as Agências de Água. 

A gestão poderá ser totalmente pública ou mista (pública e privada), de acordo com a escolha 

da União, dos Estados, dos Municípios, dos usuários e das organizações cívicas. A gestão dos 

recursos hídricos, entretanto, não poderá ser totalmente privada, pois os Poderes Públicos Federal e 

dos Estados, conforme for o domínio desses recursos, deverão exercer o controle dos usos das 

águas, através da outorga dos direitos de uso, segundo seus poderes de polícia (arts. 11, 29, II, e 30, 

I, todos da Lei 9.433/97).  

Não é de ser confundida a gestão das águas com a competência para legislar sobre as águas. A 

descentralização recomendada pela Lei 9.433/97 foi no domínio da administração ou gestão, pois a 

competência para legislar sobre as águas é matéria concernente à Constituição Federal e continua 

centralizada nas mãos da União, conforme o art. 22, IV. Lei complementar, entretanto, poderá 

autorizar os Estados a legislar sobre águas (art. 22, parágrafo único, da CF), sendo que até agora 

não existe tal norma.  

A lei comentada prevê organismos em quatro níveis, tendo na base as “Agências de Água” e 

os “Comitês de Bacia Hidrográfica” e no ápice o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Descentralizar vai significar que nem o Conselho Nacional e nem os Conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal vão eles mesmos diretamente administrar as águas. A 

gestão ou a administração das águas deve ficar com as bases mencionadas. Segundo Filizola. 

(1995), essa descentralização deve ser efetivada não em termos tradicionais, mas com a 

transferência de atribuições ou poderes regulares da União e dos Estados para os outros órgãos, a 

serem criados.  
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Ratifica-se que os Comitês de Bacia Hidrográfica irão agir abrangendo uma bacia 

hidrográfica, um grupo de bacias hidrográficas contíguas ou através de um conjunto misto - bacia 

do curso de água principal e duas sub-bacias hidrográficas. Segundo o citado art. 37, II, da Lei 

9.433/97, há uma limitação a duas sub-bacias hidrográficas: a primeira sub-bacia - a do “tributário 

do curso de água principal da bacia” e a segunda sub-bacia constituída pelo “tributário desse 

tributário”.  

Aponta-se que na ordem jurídica brasileira, há outras normas que possibilitam a preservação 

das bacias hidrográficas e a participação democrática na gestão dos recursos hídricos. Dentre essas, 

cita-se, primeiramente, a Lei 9795/99, que regula a educação ambiental, a qual, em seu artigo1°, 

define-a como os processos por meio dos quais são construídos os valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do ambiente.   

Como exemplos desses conhecimentos, podem ser citados algumas definições básicas 

apresentadas na Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 3º da Lei 9.938/81). Dentre elas, a de 

que o meio ambiente é formado pelo “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” e que 

degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente; e 

que a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora são considerados como recursos 

ambientais, dentre outras definições. 

Aponta Bredariol e Vieira (1998) que a construção de uma concepção emancipatória da 

ecocidadania, implica necessariamente em uma reforma intelectual, a ser fomentada no interior da 

sociedade civil através de discussões e práticas para o uso racional das águas. O que foi percebido 

pelo Legisgador, conforme analisado acima. A conseqüência natural buscada pela norma é que, 

através de cidadãos multiplicadores, seja semeada no espírito social uma nova cultura de 

preservação e de uso responsável das bacias hidrográficas.  

Neste sentido, Braga Jr (2006), explica que os princípios da Educação Ambiental, “denotando 

o enfoque humanista, elastecendo a concepção de meio ambiente, acrescendo os aspectos 

socioambientais e culturais e a indicação do trabalho pedagógico, objetivam a interdisciplinaridade, 

a incorporação da ética, a garantia de continuidade, a articulação entre o global e o local”. 

Outra Lei importante, nesta seara, é o Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257 de 10 de 

julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece parâmetros e 

diretrizes da política urbana no Brasil. Oferece o Estatuto instrumentos para que o município possa 

intervir nos processo de planejamento e gestão urbana e territorial, garantindo, assim, a realização 

do direito à cidade. Os princípios que norteiam o Plano Diretor estão contidos no Estatuto da 

Cidade. 
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Nos termos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor está definido como instrumento básico 

para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município, 

incluindo as áreas do entorno das bacias hidrográficas. Universalizar o acesso ao saneamento 

ambiental, com as diretrizes para os sistemas de abastecimento de água, de drenagem, de 

esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos, e explicitar o modelo de gestão, também são temas 

que devem ser tratados como fundamentais, no Plano Diretor. 

É recomendável, para garantir o respeito, a eficácia social da norma, que, ao final da etapa de 

formular e pactuar propostas para o Plano Diretor, os temas centrais, objetivos e estratégias sejam 

discutidos e decididos com os diversos segmentos da sociedade, inclusive ambientalistas e com 

todas as instituições envolvidas na elaboração do Plano Diretor.  

Por fim, ratifica-se, entretanto, que a eficácia desta norma e de outras que promovem a 

preservação das bacias hidrográficas e a gestão democrática exige da população uma tomada de 

consciência sobre a necessidade de proteção dos recursos naturais. Exige-se, desse modo, a 

consolidação do princípio da participação. Nesse sentido, ratifica Firillo (2007) que o fato da 

administração das águas ficarem sob custódia do poder público, não retira o dever do povo em atuar 

para sua conservação e preservação, justamente por serem titular desse direito. 

 

3. A REALIDADE POTIGUAR E A FORMA DE GESTÃO ESTABELECI DA PELA 
POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRAND E DO 
NORTE. 

 

Preliminarmente, de uma forma sucinta, pode ser dito que, segundo o IDEMA (2005), a rede 

hidrográfica potiguar é formada por quatorze bacias hidrográficas. Destas, doze são consideradas de 

pequeno e de médio porte e deságuam no litoral oriental. Já as outras duas, Apodi/Mossoró e 

Piranhas/Açu, são de longo curso, deságuam no litoral norte, abrangendo oitenta por cento da área. 

As bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte são formadas por rios intermitentes, ou seja, 

rios temporários, que em períodos chuvosos apresentam grandes cheias, mas que, em períodos 

secos, desaparecem. Assim, para dar melhor aproveitamento ao volume das águas, foram 

construídas grandes barragens no interior do Estado, dentre as maiores, estão o Gargalheiras e o 

Itãs. Outra característica da bacia hidrográfica potiguar é o avultoso número de lagoas existentes na 

embocadura dos rios do litoral oriental e nos rios Apodi e Piranhas.   

Dito isso, explica-se que, a partir da década de 1970, verificou-se uma mudança intensa nas 

aglomerações urbanas do país. No Estado do Rio Grande do Norte não foi diferente. A implantação 

de indústrias e o crescimento desordenado das cidades causaram grandes impactos à bacia 

hidrográfica potiguar, que, em sua maioria exerce papel fundamental para o abastecimento de água, 

para pequena agricultura e para o uso industrial. Exemplos não faltam sobre esses impactos 
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negativos. Como forma ilustrativa, apresenta-se, a seguir, dois: a degradação do rio Pitimbu e o 

problema das enchentes em épocas de chuva, pelo rio Apodi, na cidade de Pau dos Ferros. 

O primeiro caso de impacto hidrográfico que pode ser citado é o do Rio Pitimbu, único 

afluente da lagoa do Jiqui, sendo esta uma das principais fontes de reserva do Município de Natal, 

ao passo que fornece vinte e cinco por cento da água consumida, abastecendo as zonas oeste, leste e 

sul da capital. 

Barbosa (2006) explica que as águas do rio Pitimbu vêm sendo utilizadas para diluição do 

reservatório R3, responsável pelo abastecimento de sete bairros de Natal, e que está comprometida 

em termos qualitativos devido ao alto teor de nitrato oriundo dos impactos gerados pela ocupação 

desordenada do solo. Agrava a situação este reservatório está localizado ao lado do hospital 

Walfredo Gurgel.  

Além disso, o rio sofre pela grande quantidade de barramentos, provocado para acumulação 

de água para irrigação, em seu leito nas áreas de propriedades rurais, sendo identificados ao menos 

quatorze por Barbosa (2006), que constatou que “essa grande quantidade de barragens provoca um 

conflito entre os usuários a jusante destes, principalmente quando do período de estiagem”. Outros 

danos que este rio vem sofrendo, os quais podem ser citados é o desmatamento de suas margens, 

que provoca assoreamento do leito, a ocupação irregular do seu entorno, bem como outros tipos de 

poluição. 

Outro caso a ser citado, de inadequação no manuseio e na conservação dos recursos 

hidrográficos no Rio Grande do Norte ocorre na cidade de Pau dos Ferros, que nasceu próxima ao 

leito maior do rio Apodi. Costa e Lima (2010) explicam que, assim como outros municípios, a 

comunidade cresceu em torno do rio em decorrência da busca da população por facilidades, como 

as de uso de água para consumo, disposição de resíduos, transporte, além da procura por conforto 

térmico, posto a cidade estar inserida em região de clima semi-árido.  

De acordo, ainda, com Costa e Lima (2010), o resultado da ocupação irregular no entorno do 

rio, sem que houvesse planejamento de drenagem urbana eficiente, provoca anualmente, no período 

de chuvas, inundações, que, ao contrário da maioria das cidades, não atinge somente as periferias, 

mas sim toda a cidade. Esse problema ilustra exatamente o quanto que o desenvolvimento 

econômico de uma comunidade está relacionado à integração com o meio ambiente.  

A cheia, além de prejudicar as condições de moradia e de saúde da população, também atinge 

o comércio da cidade, provocando uma suspensão da circulação de riquezas naquele Município, o 

que se reflete nos distritos e nas cidades próximas a ele, cujas economias também são, de certa 

forma, afetadas. 

Assim, a fim de assegurar padrões de água satisfatórios, bem como de gerenciar, planejar e 

desenvolver de forma sustentável e participativa a preservação dos recursos hídricos, O Estado do 
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Rio Grande do Norte, através da Lei 6.908 de 01 de julho de 1996, institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, elegendo a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento para a 

gestão dos recursos hídricos. 

Segundo, ainda, a Lei estadual 6.908/96, a distribuição da água no território do Rio Grande do 

Norte deverá obedecer a critérios sociais, econômicos e ambientais. Assim, priorizando o 

abastecimento humano, determinou que o planejamento, o desenvolvimento e a gestão da utilização 

dos recursos hídricos devem ser orientados pelos ditames do desenvolvimento sustentável. 

E aqui, é importante fazer o paralelo com a regulamentação nacional, segundo a qual “a gestão 

dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas” (art. 1o., IV, da Lei 

9.433/ 97), mas, em “situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação dos animais” (art. 1o., III, da lei mencionada). 

Seguindo outra tendência nacional, a norma estadual elegeu a água como um bem econômico, 

o qual deve ser valorado em todos os seus usos concorrentes, por isso a outorga do direito de uso 

desse patrimônio foi considerado pela norma como um instrumento essencial para o gerenciamento 

dos recursos hídricos. 

A Lei 6.908/96, em seu artigo 19, também instituiu o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos, o SIGERH, composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o 

CONERH, pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Projetos Especiais, a SERHID e por 

Comitês de Bacias Hidrográficas. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CONERH, segundo artigo 20 do referido 

diploma normativo, será formado por representantes das Secretarias de Estado, das entidades 

governamentais federais e estaduais e de entidades representativas da sociedade civil com interesse 

no gerenciamento, oferta, controle, proteção e uso dos recursos hídricos, além de representantes 

indicados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas.  

Dentre suas principais atribuições desses comitês estão a de promover a articulação entre os 

órgãos federais, estaduais e municipais e a sociedade civil no direcionamento da Política Estadual 

de Recursos Hídricos; a de deliberar sobre a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas; arbitrar, 

em grau de recurso, os conflitos entre os usuários de água e as bacias hidrográficas, acompanhar a 

execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas, - analisar proposta de alteração do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídrico. 

Já os Comitês de Bacias Hidrográficas devem ser formados, segundo o artigo 24 da referida 

Lei, por representantes das associações de usuários de água - e demais entidades representativas da 

sociedade civil -, dos Municípios que estejam inseridos dentro da Bacia Hidrográfica e de entidades 

governamentais federais e estaduais.  
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Dentre as suas principais atribuições destes Comitês estão a de acompanhar a execução do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, o de fomentar entendimentos, cooperação e conciliação entre 

os usuários dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e aprovar o Plano Diretor da Bacia 

Hidrográfica, bem como o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações, referente à 

respectiva Bacia Hidrográfica. 

Percebe-se que o âmbito estadual se preocupou em promover uma gestão participativa e uma 

integração social para proteção das bacias hidrográficas potiguares, o que reflete uma preocupação 

constitucional em promover uma democracia efetiva, um sistema político onde a comunidade é 

titular do poder e se autogoverna, no sentido de exercer uma influencia decisiva na manifestação 

desse poder.   

Nesse sentido, cita-se que a questão da resolução dos problemas ambientais, decorrentes de 

intervenções não planejadas nas bacias hidrográficas, requer uma gestão moderna, sendo entendida 

esta como democrática, na qual se supõe uma atitude conjunta dos órgãos públicos gestores 

responsáveis pelos recursos hídricos e a sociedade civil organizada. Borges (2002) aponta que esses 

sujeitos devem “compreender que as bacias hidrográficas constituem paisagens ou unidades 

ambientais nas quais todos os elementos naturais ou humanos se relacionam de maneira efetiva e 

inseparável. É nessa ´perspectiva, portanto, que se pode vislumbrar um desenvolvimento 

sustentável.”. 

Deste modo, vale salientar que o gerenciamento das bacias hidrográficas deve envolver todos 

os atores sociais desde o processo inicial de planejamento. A participação da sociedade é 

fundamental para que as normas sobre uso, apropriação e conservação de recursos ambientais sejam 

agraciadas pela eficácia social.  Ainda mais considerando que o prejuízo da degradação está sendo 

suportado por ela. 

O que significa dizer o Estado deve promover uma construção de valores sociais, erguido de 

baixo para cima, ou seja, deve haver o fomento das discussões do aproveitamento dos recursos 

hídricos no seio das próprias comunidades.  Entretanto, Costa (2005) adverte que para os cidadãos 

poderem negociar o desenvolvimento de seus territórios, “eles devem ter um conhecimento razoável 

sobre o ambiente, suas potencialidades e fragilidades, e entender o porquê dos mecanismos de 

regulação do uso do solo. Isso pode ser atingido com um programa de educação ambiental”. Fiorillo 

(2007) complementa que esse programa de educação ambiental deve efetivar o princípio da 

prevenção, fixar a idéia de consciência ecológica e reduzir os custos ambientais. Assim, precisa ser 

adequado e provocativo o suficiente a ponto de promover mudança de paradigmas. 

Tundisi (1995) por sua vez assevera que para ocorrer o gerenciamento adequado das bacias 

hidrográficas, deve-se analisar e consolidar alguns conhecimentos, dentre esses, podem ser citadas o 

conhecimento não pontuais de poluentes e das tecnologias de controle de processos de emissão de 
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poluentes e a caracterização qualitativa e quantitativa de efluentes industriais. Dentre eles os 

conceitos da Lei no.6938/81, ao instituir a PNMA-Política Nacional do Meio Ambiente. 

Além disso, as audiências públicas também se mostram como importante papel. Previstas no 

artigo 43 do Estatuto das Cidades (Lei n.10257/2001), é um instrumento adequado para o fomento 

de debates e, portanto, para estimular a população a participar, a interagir e a propor sugestões e 

soluções no direcionamento das ações relacionadas ao uso e a conservação das bacias hidrográficas 

e demais recursos naturais. Mostra-se, assim, como um dos meios para alcançar a gestão 

democrática, a qual, segundo Bucci (2002), remete a um novo pacto territorial que aproxima a 

justiça do seio social e permite que cada habitante se sinta parte desse sistema. 

 Jonas (1995) lembra que mantendo a consciência de que a natureza não é uma fonte eterna e 

inesgotável de recurso, torna-se imprescindível, no tomado de decisões, que a realidade seja 

percebida, sem que se perca o foco da complexidade e da contingência de riscos e de insegurança, 

bem como, sem se distanciar da idéia de vulnerabilidade do ambiente perante a intervenção técnica 

do homem Nesse sentido, mostrar-se-á que os problemas ambientais, decorrentes de intervenções 

não planejadas nas bacias hidrográficas, para serem resolvidos, precisam ser analisados por uma 

gestão múltipla, integrada, descentralizada e participativa.  

 

4. CONCLUSÃO. 
 

Na atualidade, a preservação dos recursos hídricos apresenta-se como um problema de todos 

e, por isso, envolve a necessidade de uma reforma institucional pública, bem como empresarial e 

social que, realmente, efetive o disposto nas leis brasileiras, possibilitando o processo de 

reestruturação sócio-econômico justo e equilibrado.  

Nessa perspectiva, verificou-se que o aproveitamento econômico dos potenciais hídricos deve 

obedecer a modelos de sustentabilidade. Estes padrões, refletores do modelo de desenvolvimento 

adotados pelo Estado, devem ser por ele definidos. Nesse sentido, é que, buscando uma gestão 

participativa, foi instituído o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, bem como a gestão 

descentralizada e participativa dos recursos hídricos, tanto no âmbito nacional, quanto no estadual. 

Também foram analisados, na esfera das bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte, os 

princípios norteadores da Política Estadual de Recursos Hídricos. Através de sucinta ilustração 

sobre dificuldades enfrentadas pela bacia hidrografia potiguar, percebeu-se que os principais 

problemas estão relacionados à carência de educação ambiental da população, à falta de 

responsabilidade ambiental das empresas e das indústrias e a ausência de planejamento e de 

fiscalização do setor público. 
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Assim, constatou-se que, juridicamente – ao menos no campo deontológico - os interesses 

nacional, regional e local caminham juntos na busca da preservação ambiental e denotam 

engajamento e implantação de uma gestão verdadeiramente democrática no trato das bacias 

hidrográficas. Porém, esse quadro legal contrasta com a realidade.  

A ocupação irregular das margens, que causam assoreamento dos rios, bem como a grande 

quantidade de materiais insalubres existentes nas águas, principalmente, as que abastecem a capital, 

se agravam com a falta de interesse público em despoluir as bacias hidrográficas. Esse quadro 

mostra que ainda há um longo caminho a ser trilhado pelo povo potiguar e realização desse objetivo 

exige dos sujeitos uma tomada de consciência sobre a necessidade de proteção dos recursos 

naturais. 

Pelo exposto, conclui-se que para se concretizar o desenvolvimento pleno do país, baseado nas 

dimensões econômicas, sociais e ambientais, é necessário que as bacias hidrográficas sejam 

protegidas. Para isso, a educação ambiental, a ser fomentada em todos os níveis, em caráter 

transversal e interdisciplinar, se mostra instrumento essencial, pois é através dela que se construirá o 

senso de responsabilidade ecocidadã, que torne verdadeiramente eficaz a gestão democrática dos 

recursos hídricos. 
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