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RESUMO: A outorga do direito de uso da água é um importante instrumento para a gestão dos 

recursos hídricos. Desempenha papel importante na diminuição dos conflitos gerados pelo uso da 

água. No Estado do Rio Grande do Norte, a questão dos conflitos no uso dos recursos hídricos torna-

se ainda mais evidente pelo fato do estado estar inserido em região semiárida, onde ocorrem 

deficiência e irregularidade das chuvas, com possibilidade de escassez hídrica ao longo de vários 

anos. A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró possui a maior parte de suas fontes hídricas 

superficiais de domínio estadual, de forma que a gestão de seus recursos hídricos é, em praticamente 

toda sua totalidade, de responsabilidade do IGARN. Esse trabalho visou realizar um diagnóstico das 

outorgas superficiais emitidas na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, visando auxiliar na 

tomada de decisão para a emissão de outorgas e na melhoria da gestão dos recursos hídricos na 

região.  

 

Palavras-Chave – Outorgas; fontes superficiais; Rio Grande do Norte. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é um importante instrumento para a gestão 

dos recursos hídricos, tendo como principal função a regularização do uso da água, seja ela superficial 

ou subterrânea, controlando quantitativamente e qualitativamente os seus usos e o efetivo direito ao 

seu acesso. É de conhecimento geral que a água é um recurso escasso, com distribuição desigual nos 

diferentes espaços e regiões geográficas. Além disso, ela é um recurso natural que possui diversas 

finalidades, o que muitas vezes conduz a conflitos entre os seus usuários. Nesse sentido, a outorga 

também desempenha um papel na diminuição dos conflitos gerados pelo uso da água. No estado do 

Rio Grande do Norte a questão dos conflitos no uso dos recursos hídricos torna-se ainda mais evidente 

pelo fato do estado possuir grande parte do seu território inserido na região do semiárido nordestino, 

região que apresenta deficiência e irregularidade de chuvas, com possibilidade de frequente escassez 

hídrica ao longo dos anos. Nessas regiões de clima semiárido, em função dos baixos índices 

pluviométricos e altas taxas de evapotranspiração, a disponibilidade hídrica tende a ser menor, de 
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forma que existe a possibilidade de, praticamente, não ser gerado escoamento ao longo do ano 

(CARVALHO, 2021).  

No caso do estado do RN, a emissão das outorgas para fontes de captação superficiais de 

domínio estadual e fontes subterrâneas é de responsabilidade do Instituto de Gestão das Águas – 

IGARN. A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró possui a maior parte de suas fontes hídricas 

superficiais, sejam elas rios ou barragens, de domínio estadual, de forma que a gestão de seus recursos 

hídricos e emissão de outorgas superficiais são, em praticamente toda sua totalidade, de 

responsabilidade do IGARN. Observa-se que existe um número expressivo de pedidos de outorgas 

para fontes de captação superficiais inseridas nesta bacia, englobando diversos usos, com destaque 

para a finalidade de irrigação.  

É de extrema importância que o órgão emissor tenha controle sobre as regularizações 

concedidas para cada bacia hidrográfica, sabendo quantificar as demandas, vazões outorgadas e as 

finalidades para as quais as outorgas são concedidas. Na literatura é possível encontrar trabalhos que 

buscaram auxiliar na gestão das outorgas em determinadas bacias ou sub-bacias. Jaques e Coelho 

(2018) realizaram um estudo sobre as outorgas superficiais na sub-bacia hidrográfica do rio São 

Domingos, no Espírito Santo. Neste estudo os referidos autores buscaram identificar os processos de 

outorgas e as áreas de conflitos, realizando também o levantamento das principais finalidades de uso, 

as vazões outorgadas e a disponibilidade dos cursos d’água na bacia em estudo. Por sua vez, Arantes 

(2009) realizou um diagnóstico do uso da água com base nos processos de outorga, tendo como área 

de estudo a Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) Piranga, em Minas 

Gerais. Neste estudo o autor buscou realizar um levantamento da distribuição espacial dos tipos de 

usos da água e as finalidades de uso, tanto para captações superficiais quanto para subterrâneas. 

Nesse contexto, este trabalho visa colaborar no sentido de realizar um diagnóstico das outorgas 

emitidas na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, utilizando dados existentes no setor de outorgas 

e licenciamento de obras do IGARN. Tem como objetivo contribuir para a melhoria da gestão dos 

recursos hídricos na região, buscando minimizar possíveis conflitos sobre o uso da água.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste trabalho foram realizados um levantamento e diagnóstico das outorgas para fontes de 

captações superficiais emitidas na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. A obtenção dos dados 

referentes às outorgas do direito de uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Apodi-

Mossoró foi realizada junto ao IGARN, através do seu banco de dados. Este é constituído por uma 

planilha em formato Excel, no qual constam os principais dados de cada outorga emitida, sendo 

atualizado diariamente. Para a primeira etapa do trabalho foram obtidos os dados referentes a um 

período de 10 anos de emissões, partindo-se do mês de janeiro de 2011 até o mês de dezembro do 

ano de 2020. É necessário esclarecer que o foco do trabalho foram as outorgas do direito de uso dos 

recursos hídricos, não abrangendo as outorgas para usos insignificantes (denominadas “Certificados 

de uso insignificante dos recursos hídricos” no estado do RN).  

Os dados ora obtidos foram copiados para uma planilha específica, na qual foram filtrados e 

tratados para se obter as informações pretendidas. Tais dados foram separados de acordo com o tipo 

de captação, sendo classificados em captações superficiais e subterrâneas. Como o foco do trabalho 

foram as outorgas para captações superficiais, os dados referentes às outorgas para captações 

subterrâneas foram excluídos. Posteriormente foi realizada a filtragem das outorgas emitidas no 

intervalo de tempo de interesse, excluindo os cadastros de outorgas emitidas em anos anteriores.  

A etapa seguinte consistiu em uma análise de consistência, na qual as regularizações foram 

divididas em três grupos: regularizações em validade, regularizações com prazo de validade expirado 
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e regularizações canceladas durante o intervalo de tempo considerado. Com os dados devidamente 

separados, foi realizada uma nova filtragem, na qual foram verificados e listados os seguintes dados 

das outorgas: fontes hídricas de captação, finalidades de uso e vazões outorgadas de acordo com cada 

finalidade. Por fim, os dados foram tratados estatisticamente fazendo-se uso de planilhas eletrônicas 

em formato Excel. 

 Após o tratamento estatístico dos dados, e com base nos resultados encontrados, a etapa 

seguinte consistiu nos estudos de quantificação da disponibilidade hídrica das principais fontes 

superficiais outorgadas. Para avaliar a disponibilidade hídrica nas fontes consideradas, inicialmente 

foi feita uma revisão bibliográfica dos estudos existentes na bacia Apodi-Mossoró e nas bacias que 

possuem características físicas, climáticas e hidrogeológicas semelhantes. Foram encontrados os 

seguintes estudos: “Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (SEMARH, 1998)” e 

“Reservatórios do Semiárido Brasileiro: Hidrologia, Balanço Hídrico e Operação – Anexo A: Apodi, 

Curimataú e Paraíba (ANA, 2017)”. Este último verificou durante um período de 24 meses as 

demandas e disponibilidades hídricas, bem como as capacidades de operação em situações de 

estiagem e em situações normais, de diversos reservatórios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, no 

estado do RN. Adicionalmente foi analisado o banco de dados do IGARN, bem como o banco de 

dados da Agência Nacional de Águas – ANA “HIDROWEB. Posteriormente foi realizado um 

comparativo entre a disponibilidade hídrica encontrada e a vazão total ora outorgada para cada fonte. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na busca realizada no banco de dados de outorgas do IGARN, para o espaço de tempo 

considerado, foram encontrados 263 cadastros de outorgas do direito de uso dos recursos hídricos 

para fontes superficiais situadas na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Como em uma outorga 

podem ser regularizados mais de um ponto de captação, essas outorgas representam um total de 

417 pontos, distribuídos entre 46 fontes hídricas diferentes e 33 municípios. Das 263 outorgas 

identificadas, 75 encontravam-se com prazo de validade expirado, sem nenhum pedido de renovação 

em trâmite no setor de outorgas, 8 canceladas a pedido dos usuários e 173 em vigência. 

 Com relação às finalidades de uso, os resultados mostraram uma predominância na emissão 

de outorgas para utilização da água em irrigação, representando 73% do total das outorgas em 

validade, conforme pode ser visto na Figura 1. Em seguida tem-se a finalidade de uso para 

abastecimento humano, representando 9% desse total. Os demais usos encontrados, em menor 

número, compreendem atividades como carcinicultura, piscicultura em tanques redes, usos múltiplos 

e outros usos (construção civil, por exemplo).  

As outorgas em validade regularizam captações que podem chegar a 154.367,97 m³/dia. Como 

era de se esperar, da vazão total outorgada a maior parcela é destinada à irrigação, representando 49% 

do total. Correlação inversa pode ser observada para as outorgas com finalidade de uso para 

abastecimento humano, que apesar do pequeno número de regularizações representam um total de 

48% da vazão total outorgada. Com relação aos demais usos, apenas a carcinicultura apresentou vazão 

considerável, representando 2,29% do total outorgado, muito inferior aos usos supracitados. 
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Figura 1 - Distribuição das outorgas em vigência por finalidades de uso. 

 

Quanto à distribuição por fontes hídricas superficiais outorgadas, foram identificadas 46 fontes 

hídricas superficiais, das quais 32 possuem regularizações em validade. Verificou-se que existe uma 

maior concentração de captações no rio do Carmo e no rio Apodi-Mossoró, tanto para as outorgas em 

validade (39% e 36% do total, respectivamente) quanto para aquelas com prazo de validade expirado 

(17% e 34% do total, respectivamente). Esses são rios que, de maneira geral, apresentam uma boa 

disponibilidade hídrica, o que justifica o número expressivo de regularizações em ambos. As demais 

fontes hídricas apresentam números de regularizações bastante reduzidos se comparados às fontes 

supracitadas. Tais resultados estão expressos na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Distribuição das outorgas superficiais em vigência por fonte hídrica. 

 

Por fim, os estudos de quantificação da disponibilidade hídrica foram realizados para o rio do 

Carmo e o rio Apodi-Mossoró, que juntos correspondem a 75% das outorgas emitidas. Para o rio do 

Carmo os estudos mostraram uma disponibilidade hídrica que varia de 93.312,00 m³/dia a 214.617,60 

m³/dia, de forma que a vazão ora outorgada (36.996,00 m³/dia) representa entre 17,24% e 39,65% da 

vazão outorgável encontrada nos estudos. Para o rio Apodi-Mossoró foi observada uma 

disponibilidade hídrica que varia 469.670,40 m³/dia a 514.771,20 m³/dia, sendo que a vazão 

outorgada nesta fonte hídrica (100.397,97 m³/dia) representa entre 19,50% e 21,38% da vazão 

outorgável. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados, percebeu-se a importância de se realizar diagnósticos do tipo que foi 

proposto, não apenas na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, mas também nas demais bacias 

hidrográficas do estado do Rio Grande do Norte. Isso ressalta a importância do desenvolvimento deste 

tema, de forma a contribuir na tomada de decisões por parte do setor de outorgas e licenciamento de 

obras do IGARN, alinhando tais decisões com o que dispõe o Art. 9º do Decreto Nº 13.283, de 22 de 

março de 1997, sobre as prioridades para concessão de outorgas.  

Foi possível constatar o grande número de outorgas emitidas e de pontos de captação 

regularizados para fontes hídricas superficiais na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró no período 

de tempo considerado. Com relação às finalidades de uso, constatou-se a predominância de outorgas 

emitidas para atender finalidades de uso para irrigação, sejam elas destinadas a empresas 

agropecuárias ou para agricultura familiar. Isso reflete na elevada vazão regularizada para essa 

finalidade. Também foi possível observar que as outorgas emitidas com finalidade de uso para 

abastecimento humano, apesar do pequeno número, compreendem boa parte da vazão regularizada, 

indicando que deve ser dada maior atenção para as outorgas desse tipo na bacia do rio Apodi-

Mossoró.  

Foi encontrado um elevado número de outorgas e de pontos de captação com prazo de validade 

expirado, o que indica a importância das fiscalizações por parte do órgão concessor das outorgas para 

atestar se os usuários continuam fazendo captação dos recursos hídricos, de forma que se possa 

realizar uma gestão desses recursos de maneira mais condizente com a realidade. 

Com relação às disponibilidades hídricas, percebe-se a carência de dados referentes às medições 

de vazões in loco nas fontes de captação, o que muitas vezes leva a considerações empíricas baseadas 

em estudos de bacias com características hidrológicas semelhantes. As fontes hídricas estudadas, em 

princípio, apresentam disponibilidade hídrica suficiente para atender as outorgas emitidas e as demais 

que venham a ser solicitadas. Ressalta-se, porém, que as vazões correspondentes às regularizações 

com data de validade expirada não foram consideradas, por não existir a certeza de continuação das 

captações, uma vez que seus usuários não solicitaram renovação. 

É preciso ainda destacar que, mediante a inserção do Projeto de Integração do Rio São Franciso 

– PISF, que deverá atender a bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró através do Ramal do Apodi, o 

cenário das disponibilidades hídricas das fontes superficiais deverá sofrer consideráveis alterações, o 

que certamente também provocará mudança no comportamento dos usos da água na região. Tal fato 

reforça a importância da continuidade da realização de estudos na bacia, propiciando uma gestão de 

recursos hídricos mais eficiente. 
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