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RESUMO 

A gestão planejada do uso conjunto, das águas superficiais e subterrâneas, na região do semi-

árido, normalmente está fora do alcance de muitas administrações públicas. As dificuldades 

institucionais e financeiras são desafios, na medida em que as ações requeridas exigem forte 

cooperação entre organizações públicas diversas, e dessas com a sociedade civil, como também, em 

muitos casos, com agentes privados.   Para a obtenção de apoio financeiro que facilite a implementação 

de um determinado programa se requer assegurar a obtenção de benefícios claros em curto prazo.  No 

Brasil verifica-se que não há disponibilidade de fontes nacionais de financiamento para programas e 

projetos com abordagens integradas. Para essas situações, constata-se que a presença de organismos de 

financiamento externo tem representado elemento decisivo para a viabilidade de ações planejadas e 

agregação dos diferentes interesses envolvidos. 

Nesse contexto é necessário que se formatem programas que vislumbrem uma inserção 

estratégica, cujas diretrizes contemplem os mecanismos de gestão, o incentivo a práticas racionais e à 

explotação conservacionista das águas subterrâneas, a operação e manutenção dos sistemas existentes, 

ampliação de infra-estrutura existente e identificação dos problemas associados principalmente à 

pobreza rural e ausência de acesso a água. 

Assim, unindo essas percepções aos eixos de atuação institucional, legal e técnico pretende-se 

promover a sinergia necessária no âmbito das políticas públicas relacionadas às águas subterrâneas na 

região do semi-árido, proporcionando a seguridade das condições para continuidade e consolidação 

dessas políticas em articulação com os diversos setores usuários e a sociedade civil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Águas Subterrâneas, Políticas Públicas, Semi-Árido. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

As águas subterrâneas e superficiais estão intimamente relacionadas, já que são partes do mesmo 

ciclo hidrológico.  Os aqüíferos descarregam em corpos de águas superficiais ou podem ser carregados 

por estes dependendo das condições locais. 

A capacidade natural de armazenamento dos corpos de águas subterrâneas pode ser utilizada para 

amenizar os efeitos da variabilidade climática e proporcionar conjuntamente com as águas superficiais 

um abastecimento mais confiável a um menor custo e com maior eficiência que se utilizado cada 

recurso de forma independente. 

Tendo como referência a região semi-árida do Estado do Rio Grande do Norte, constata-se que há 

um grande e complexo campo de atuação, em situações críticas nas relações entre desenvolvimento 

regional, gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente e as questões sociais, onde predominam 

características abrangentes e acentuadas de pobreza das populações que habitam o semi-árido potiguar. 

A gestão planejada do uso conjunto, das águas superficiais e subterrâneas, normalmente está fora 

do alcance de muitas administrações públicas. As dificuldades institucionais e financeiras são desafios, 

na medida em que as ações requeridas exigem forte cooperação entre organizações públicas diversas, e 

dessas com a sociedade civil, como também, em muitos casos, com agentes privados. As políticas 

públicas relacionadas às águas subterrâneas no contexto da gestão integrada dos recursos hídricos 

requerem uma abordagem de problemas reais e específicos.  Nesse sentido, para a obtenção de apoio 

financeiro que facilite a implementação de um determinado programa se requer assegurar a obtenção de 

benefícios claros em curto prazo.  No Brasil verifica-se que não há disponibilidade de fontes nacionais 

de financiamento para programas e projetos com abordagens integradas. Para essas situações, constata-

se que a presença de organismos de financiamento externo tem representado elemento decisivo para a 

viabilidade de ações planejadas e agregação dos diferentes interesses envolvidos. 

Desse contexto desenha-se, nesse documento, um quadro que vislumbre uma inserção estratégica, 

cujas diretrizes contemplem: os mecanismos de gestão, o incentivo a práticas racionais e à explotação 

conservacionista das águas subterrâneas, a operação e manutenção dos sistemas existentes, ampliação 

de infra-estrutura existente, identificação dos problemas associados principalmente à pobreza rural e 

ausência de acesso a água. 
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Assim, com base nas diretrizes delineadas, são abordadas, no presente documento, estratégias que 

poderão ser adotadas para as águas subterrâneas no âmbito das políticas públicas na região do semi-

árido. 

2.0 – DESENHO DE UM PROGRAMA INTEGRADOR  

Em função das características do semi-árido, historicamente, as políticas públicas implementadas 

nessa região conferiram prioridade à acumulação das águas provenientes das chuvas em reservatórios 

de grande, médio e pequeno porte como forma de garantir os diversos usos.  Dada a premência em 

ofertar água e em promover o desenvolvimento, as intervenções governamentais tenderam a se 

concentrar em obras hídricas pontuais (construção de barragens, de poços tubulares, instalação de 

adutoras) desvinculadas de um processo efetivo de desenvolvimento integrado e sustentável para a 

região.  Essas obras nem sempre ocorreram de forma articulada entre os diversos atores sociais 

regionais ou se basearam em premissas técnicas, econômicas, sociais, ambientais e culturais 

compatíveis com as peculiaridades locais. 

Conforme dados do PAN/Brasil 2004, atualmente, a região do semi-árido brasileiro conta com 

mais de 70 mil reservatórios, que são dotados de uma capacidade de armazenamento de 85,1 bilhões de 

metros cúbicos de água.   Ao mesmo tempo, a alocação de grandes somas de recursos públicos em 

obras de infra-estrutura hídrica privilegiou determinados setores dotados de melhores condições 

econômicas, daí resultando a privatização de muitas dessas obras públicas e a ampliação do processo de 

exclusão e de empobrecimento de uma parcela significativa da população. 

Diante desse quadro se requer um trabalho com novas percepções partindo da implementação de 

estratégias de convivência com o semi-árido e do princípio de que os três eixos de atuação: 

institucional, legal e técnico precisam estar articulados entre si, de maneira a promover sinergia no 

sistema. Associado a esse tripé se faz necessário à existência de leis que disciplinem a área, estudos que 

dêem suporte às ações e instituições que atuem de forma articulada, com atribuições e competências 

bem definidas. 

Associada a essa conduta o Estado tem vislumbrado para os recursos hídricos duas vertentes, 

aquela centrada no planejamento da infra-estrutura hídrica e outra focada em sua gestão integrada e 

participativa.  O desafio é viabilizar que essas duas frentes de trabalho fluam de maneira harmônica, 
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com o objetivo de garantir a oferta e a distribuição das águas para a população contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social do Estado, em consonância com a preservação do meio ambiente.  

A experiência da Gestão de Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte adquire nuances 

específicas quando se sabe que esse Estado tem cerca de 90% do seu território localizado no semi-árido 

nordestino, região em que as precipitações pluviométricas são inferiores a 800 mm/ano com estiagens 

prolongadas e constantes secas tornando a região vulnerável quanto às possibilidades de realização 

humanas, conservação e preservação do seu ecossistema.  

Com base no Arcabouço Legal dos Recursos Hídricos, nos Planos de Desenvolvimento 

Sustentáveis e no Plano Estadual dos Recursos Hídricos, o Governo do RN tem contemplado nos seus 

Planos Plurianuais ações compreendendo o fortalecimento institucional, as obras de infra-estrutura 

hídrica e a gestão dos recursos hídricos o que revela o acerto das ações planejadas com a missão 

institucional da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. 

Desse contexto desenhou-se O Programa de Desenvolvimento Sustentável de Convivência com o 

Semi-árido onde se definem estratégias que incorporem à construção de novas obras de infra-estrutura 

hídrica, seja no sentido de manutenção e operação adequada dos ativos existentes, considerados como 

valioso patrimônio público, ou, ainda, com o intuito de estabelecer mecanismos que propiciem melhor 

aproveitamento e conservação das disponibilidades hídricas do Estado do Rio Grande do Norte, 

notadamente em regiões nas quais são reconhecidas a sua escassez e a precariedade social das 

populações rurais e de pequenas comunidades, caso destacado do Seridó Potiguar.  

Para um melhor aproveitamento das disponibilidades hídricas em uma região caracterizada pela 

escassez desses recursos os programas de recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Norte têm 

focado o binômio água superficial versus água subterrânea, no sentido de maximizar a relação 

demanda/oferta.  Nessa perspectiva, os projetos para o abastecimento de sedes e comunidades, 

localizadas nas áreas mais castigadas pela ausência de água, têm compreendido a transposição tanto de 

águas superficiais como subterrâneas.   

Com base na experiência de formatação desse programa que envolve uma equipe técnica da 

Secretaria dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, uma equipe técnica do Banco Mundial e 
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• avanços na implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como 

o apoio à instalação e funcionamento de comitês de aqüífero e na formação de associações de usuários 

apoio de uma Consultoria, delineou-se nesse documento estratégias que poderão ser adotadas para as 

águas subterrâneas no contexto das políticas públicas da região do semi-árido. 

 

3.0 - ESTARATÉGIAS A SEREM ADOTADAS NA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUANTO ÀS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

No que concerne às estratégias quanto ao encaminhamento das Políticas Públicas relacionadas às 

águas subterrâneas, foi delineada a seguinte estruturação: 

3.1 Aspectos Gerais 
 
• Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, de 

planejamento e da base de informações) e de financiamento auto-sustentado, apoiado em estudos e 

projetos consistentes sob o ponto de vista técnico; 

• Incentivo à práticas racionais e à exploração conservacionista dos recursos naturais, 

notadamente mediante redução de perdas e desperdícios e de incentivo à reutilização da água; 

• Foco em problemas associados de combate à pobreza rural e ausência de disponibilidades 

hídricas;  

• Preocupações detidas com a operação e manutenção dos sistemas existentes, (poços 

tubulares, dessalinizadores) de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho 

inadequado da infra-estrutura já instalada;  

• Ampliação seletiva da infra-estrutura hídrica, de modo a otimizar os recursos disponíveis e 

evitar dispersões, conferindo prioridade à obras para o atendimento de demandas mais urgentes e para a 

viabilização dos benefícios esperados pelo Programa;  

 

3.2 Aspectos legal e institucional, voltados à gestão dos recursos hídricos: 
 
• adequação do arcabouço legal vigente, considerando a criação da legislação das águas 

subterrâneas; 

• fortalecimento institucional dos Sistemas Gestores dos Recursos Hídricos; 
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da ág

stão das águas subterrâneas 

• Elaboração de planos de aqüíferos; 

• últiplo e a setores usuários de 

recur

 

rmações, concernentes à gestão das águas subterrâneas: 

Implantação da rede de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas e sistemática 

sistemas de apoio à decisão em recursos hídricos; 

3.5 

• regularização da sistemática de outorga de direitos de uso da água; 

ento de água a partir de 

33..66  Visão Conservacionista e Ambiental:  

• n  projetos para recuperação e uso racional das disponibilidades hídricas; 

• ua em sistemas públicos; 

 

3.7 

ua (AUAs), como forma institucionalizada de articulação do Sistema Gestor com os demais 

agentes envolvidos, públicos e privados, por intermédio do fortalecimento do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

  

3.3  Planejamento, com vistas à ge
 

estudos especializados e planos específicos destinados ao uso m

sos hídricos; 

• investigações e pesquisas sobre aqüíferos no que diz respeito ao potencial de utilização como 

novos mananciais; 

 

3.4  Base de info
 
• 

de Monitoramento; 

• A partir dos vários cadastros existentes realizar a consolidação de dados e informações e 

desenvolvimento de 

 
Instrumentos operacionais, relacionados à gestão das águas subterrâneas: 

 

• estudos sobre custos e fontes de receitas voltadas as águas subterrâneas; 

• desenvolvimento de modelos operacionais de sistemas de abastecim

baterias de poços tubulares; 

• Cobrança da água; 

tec ologias adequadas e

ações voltadas à redução de perdas de ág

• regulamentação e incentivos para o reuso das águas. 

Visão social: 
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• implantação de sistemas de abastecimento de água em pequenas comunidades; 
.8 Obras Estruturais: 

 
ampliação da infra-estrutura hídrica existente mediante elevação da capacidade de adução de 

água 

 
as 

 Desertificação e os resultados do 

ró-Água/Semi-árido.  Nessa concepção o Governo do Estado também assimila que o uso diversificado 

da ág

râneas, com a preservação das formações dunares, com a 

abert

u/Mossoró, Pólo Gás-Sal, Pólo Industrial de Guamaré, Pólo Costa das Dunas, Pólo de 

Quei

 

 

3

• 

e de obras para interligação de aqüíferos e bacias hidrográficas; 
 

Associado a essas estratégias o Governo do Estado através da SERHID inclui ainda os program

como o Programa Água de Beber, o Programa Nacional de Combate à

P

ua com sustentabilidade passa, por exemplo, pelo conhecimento e domínio dos sistemas de águas 

superficiais e subterrâneos e tem procurado viabilizar estudos de quantificação hídrica dos sistemas 

complexos água superficial/água subterrânea. 

Nessa mesma condução de postura, o governo tem buscado um cuidado especial com a expansão 

das atividades turísticas, buscando-se prevenir os principais impactos negativos sob o ponto de vista 

social e ambiental. A atenção com as áreas lito

ura de estradas litorâneas, tentando harmonizar as políticas de preservação do meio ambiente, 

evitando-se conseqüências graves e irreparáveis para com a oferta de água de qualidade para a 

população. 

Enfim, tendo como suporte essas estratégias, o Rio Grande do Norte vem buscando implementar 

e/ou aprimorar alguns pólos industriais significativos para a sua economia, como: Pólo de Fruticultura 

Irrigada Aç

jo e Derivados de Leite, Pólo Produtor de Móveis, das atividades de pesca e carcinocultura, além 

da expansão das indústrias têxtil e de confecções, mineral e cerâmica.  

Assim, as estratégias montadas norteiam principalmente a seguridade das condições para 

continuidade e consolidação dessas políticas considerando que também seja promovida uma atuação 

articulada entre os diversos setores usuários, governo e sociedade civil. 
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