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RESUMO: O mapeamento e diagnóstico das Outorgas do Direito de Uso dos Recursos Hídricos nas 

comunidades rurais no município de Upanema-RN nos dá ideia da situação atual do uso consciente 

das águas no município, a consciência qualitativa e quantitativa dos produtos e acima de tudo, os 

serviços fornecidos pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – IGARN, mostrando 

a eficiência da gestão e a importância que é dada a água e aos produtores. Essa pesquisa objetiva 

realizar o levantamento para identificar as comunidades em que os produtores possuem outorgas 

emitidas válidas e vencidas e assim poder realizar a solicitação de outorgas novas para os que 

precisam. É visto que a aplicação deste trabalho fornece autonomia ao produtor rural e também 

renome ao órgão. Assim, esperamos alguns resultados potenciais, como um maior número de setores 

regularizados, aplicação da educação ambiental e facilitar o acesso dos agricultores aos serviços 

disponibilizados pelo órgão IGARN, que vai além das outorgas. 

 

 

Palavras-Chave – agricultura; água; educação ambiental. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A população mundial cresceu acelerada após a 2ª Guerra Mundial, quando a população das 

regiões menos desenvolvidas começara a crescer dramaticamente (Matuda, 2009). O efeito total deste 

crescimento sobre os padrões de subsistência, o uso de recursos e o ambiente continuará a mudar a 

paisagem mundial por muito tempo.  

De certa forma, com o aumento populacional, há aumento no uso desses recursos naturais, 

porém alguns estudos dizem que fazendo uma análise mais cuidadosa, não é necessariamente o 

aumento da população que está causando uso excessivo dos recursos, pois mesmo com uma redução 
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atual em questões de nascimento, o consumo continua em expansão, e tal expansão ocorre de maneira 

desigual no mundo (Brasil Escola, 2021). 

Entre esses recursos naturais utilizados, está o uso dos recursos hídricos, que segundo Cardoso 

et al (1998), metade da água consumida é destinada à agricultura irrigada. A nível mundial, a 

agricultura consome cerca de 69% de toda a água derivada das fontes (rios, lagos e aquíferos 

subterrâneos) e os outros 31% são consumidos pelas indústrias e uso doméstico (Christofidis, 1997).  

No caso da agricultura, para se fazer o uso de águas na irrigação, é necessário o uso de Outorga, 

que é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o poder público 

permite o uso de recursos hídricos por um prazo determinado, com a finalidade de assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos direitos de acesso à 

água.  

No estado do Rio Grande do Norte, tal encargo fica sob a competência do Instituto de Gestão 

das Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN, que é uma autarquia vinculada à Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), dotada de personalidade jurídica 

de direito público interno e autonomia administrativa e financeira, com patrimônio próprio, criado 

pela lei nº 8.086, de 15 de abril de 2002, e desde de janeiro de 2013 a lei complementar 483 revogou 

essa lei.  

Além da outorga, uma das vertentes que todo órgão ambiental tem em comum é fomentar a 

educação ambiental, objetivando a conscientização no uso racional dos recursos naturais, notificando 

sobre os riscos de práticas ambientais que faziam parte da rotina dos produtores, como as queimadas 

e a necessidade de controle de uso de agrotóxicos.  

Na tentativa de se fazer uma abordagem sobre o tema, limita-se às comunidades rurais (sítios e 

projetos de assentamentos (P.A.)) do município de Upanema-RN, que são setores de atividades 

agrícolas, destacando a produção de agricultores familiares que fazem uso de produção irrigada. 

Portanto, o projeto em questão tenciona fazer um estudo sobre o mapeamento dessas 

comunidades rurais com micro, pequeno e médio produtor, para poder garantir um uso adequado da 

água. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo geral do projeto é realizar o mapeamento e diagnóstico das outorgas do direito de 

uso dos recursos hídricos nas comunidades rurais do município de Upanema-RN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Realização de levantamento para identificação das comunidades em que os produtores possuem 

outorgas emitidas válidas e vencidas. A partir desse levantamento, realizar a solicitação de outorgas 

novas para aqueles que ainda não fazem uso e regularizar as que estão com prazo de uso vencido. 
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Também elaborar atividades nessas comunidades sobre educação ambiental, destacando o uso dos 

recursos hídricos, focando na importância de manter-se regularizado no uso da outorga; 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O universo deste projeto engloba as comunidades rurais (sítios e projetos de assentamentos) do 

município de Upanema-RN. Com 75 comunidades no total, será dividido em 5 setores, cada setor 

com 15 comunidades rurais, onde serão mapeadas, diagnosticadas e aplicadas capacitações de 

conscientização ambiental para as famílias, questionários e rodas de conversas.  

Para completa atividade, o projeto será dividido em 3 partes e 4 fases, com mapeamento e 

diagnóstico das comunidades rurais para buscar as principais famílias que fazem uso de agricultura 

irrigada, para que seja aplicado o questionário, nas fases 1 e 2, respectivamente. A capacitação sobre 

educação ambiental e rodas de conversa sobre a solicitação e regularização do uso da outorga, ficam 

apresentadas na fase 3. E para finalizar, na fase 4, realiza o monitoramento, avaliação do projeto e 

potencialização e eficácia para alcance dos objetivos. 

 

ETAPAS/FASES DA INTERVENÇÃO DO PROJETO 

 

I) Parte 1: Mapeamento e diagnóstico das comunidades esta parte será composta de duas 

fases:  

Fase 1 – Fase em que será realizado o mapeamento das comunidades rurais, buscando as 

unidades familiares com outorgas válidas e outorgas vencidas. esta atividade de mapeamento e 

diagnóstica de outorgas tem como público alvo os projetos de assentamentos e sítios que apresentam 

produtores rurais que fazem uso de agricultura irrigada no município. O tempo desta fase é de curto 

período, exercendo a busca de seus empreendimentos com atividades hídricas, para poder localizar 

outorgas que estão ativas, para que aconteça o uso consciente e regular de água, além de economia 

hídrica e de consumo de energia. Será levantado o número real das comunidades que fazem uso da 

agricultura irrigada e os produtores. 
Fase 2 – O tempo desta fase será um pouco superior a primeira, por ser fase em que será 

realizado o diagnóstico, caracterizando deste modo, o que temos de formação em educação ambiental 

das famílias e respondendo algumas questões (aplicação de questionário), como algumas perguntas 

sugeridas: quais os problemas socioambientais existentes na comunidade?; quais abordagens 

ambientais podemos aperfeiçoar?; e como será o processo de solicitação e regularização de outorga? 

II) Parte 2: capacitação de educação ambiental para as famílias parte em longo prazo, 

sendo dada como a fase três do projeto, período de aplicação de atividades seguindo as respostas 

adquiridas no questionário. Visto ser uma área de período secos constantes que dificultam a produção 

agrícola, afetando diretamente a qualidade de vida dessas famílias, principalmente aqueles que são 

micro e pequenos produtores, englobando também os agricultores familiares. assim, será a parte em 
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que as famílias terão capacitações para a solicitação e regularização de outorgas para uso dos recursos 

hídricos, através de tarefas de educação ambiental e rodas de conversas.  

III) Parte 3: monitoramento e avaliação nesta parte é realizada a fase quatro, em que 

propõe a logística, monitoramento e avaliação do projeto e a realização do investimento para 

capacitação do público alvo, na visão de causar potencialização e eficácia para alcance dos objetivos. 

 

ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Após coletas, serão realizados dois tipos de tratamento dos dados. Quanto aos dados 

quantitativos sobre outorgas, serão categorizados, tabulados e tratados com base no método de análise 

exploratório de dados (AED) que utilizará a estatística descritiva, apresentando a frequência absoluta 

e relativa. Esse meio AED faz uso de ferramentas estatísticas (gráficos, medidas de centro, medidas 

de variação) para investigar conjuntos de dados para compreender características importantes (Triola, 

2005).  

Já para os qualitativos, será empregado a análise de conteúdo, levando em consideração o 

resultado dos questionários aplicados em campo, a compreensão de nível de conhecimento dos 

assuntos empregados, focando na parte socioambiental dos dados coletados, fazendo a interpretação 

através de testes estatísticos não paramétricos. 

 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO DE INOVAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Através de reuniões por setores, realizando mapeamento e diagnósticos das ações a serem 

desenvolvidas, levantando dados dos agricultores que possuem ou não outorgas e disponibilizando 

esses dados ao órgão IGARN.  

Realizando entrevistas aos moradores das comunidades, montaremos um plano de ação nos 

setores, para poder ter dados da situação real em que se encontra o uso dos recursos hídricos na 

agricultura irrigada neste município.  

Para assegurar essas metas será necessário um planejamento por cada setor, e lá desenvolver 

oficinas, rodas de conversas e mostrar a importância em manter-se regularizado junto ao IGARN. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

A implementação desse projeto tem o objetivo de alcançar alguns resultados:  

• Maior número de setores com regularização das outorgas;  

• Educação ambiental para os produtores (pequeno, médio e grande produtor);  

• Aumento da produtividade;  

• Economia no uso de energia;  

• Facilitar o acesso dos agricultores aos serviços do órgão. 
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