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RESUMO – Em decorrência dos problemas relacionados à preservação hídrica, seca e distribuição 

desigual da água, sobretudo na região Nordeste do Brasil, a criação dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica – CBHs vem como uma excelente alternativa para a gestão sustentável dos mananciais, 

já que, devido a forma descentralizada do poder administrativo, é possível ter um leque de alternativas 

para melhor solucionar essas adversidades. Assim, conforme a metodologia desenvolvida por Santos 

(2020), que prevê o processo de implantação de um CBH interestadual limitada por dois estados, esta 

pesquisa terá por objetivo expor o caminho para a fundação dos CBHs dos rios Curimataú, Guajú, 

Jacú e Trairí, desde a sugestão dos membros potenciais até a discriminação de sua estruturação 

interna. Nesse contexto, por meio de investigações bibliográficas e documentais será possível 

entender como uma gestão participativa, voltada aos aspectos sociais, jurídicos e privados, poderá 

inibir as situações de crise hídrica. 

ABSTRACT– As a result of problems related to water conservation, drought and uneven distribution 

of water, especially in the Northeast region of Brazil, the creation of Hydrographic Basin Committees 

– CBHs comes as an excellent alternative for the sustainable management of water sources, since, 

due to the decentralized administrative power, it is possible to have a range of alternatives to better 

solve these adversities. Thus, according to the methodology developed by Santos (2020), which 

provides for the process of implementing an interstate CBH limited by two states, this research will 

aim to expose the path to the foundation of the CBHs of the rivers Curimataú, Guajú, Jacú and Trairí, 

from the suggestion of potential members to the breakdown of its internal structure. In this context, 

through bibliographic and documentary investigations, it will be possible to understand how a 

participatory management, focused on social, legal and private aspects, can inhibit situations of water 

crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural imprescindível à existência dos seres vivos no decorrer de todo 

o seu desenvolvimento. Para os seres humanos, especialmente, ela está presente desde os aspectos 

biológicos e culturais até os econômicos e sociais. 

Segundo a Federação Humanitária Internacional – Fraternidade (2020), ainda que a 

quantidade de água no planeta seja alta, mais de 2 bilhões de indivíduos não têm acesso a uma água 

que atenda aos padrões de potabilidade, uma vez que há desigualdade no abastecimento em conjunto 

com a inadequação do uso, a utilização desordenada dos reservatórios, a poluição através do 

lançamento de efluentes, e resíduos agrícolas e industriais que voltam ao manancial sem o devido 

tratamento. 

Neste sentido, entendendo a água como um recurso esgotável, já que não se renova em igual 

proporção à qual é consumida, a sua preservação é imprescindível para assegurar o seu uso, tanto em 

qualidade quanto em quantidade, para as gerações futuras. 

Por isso, a importância da água tem causado reflexões e discussões internacionais, tal que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS, em que uma de suas centenas de metas é “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento para todos” (ONU, 2015, p. 7). 

Partindo dos mecanismos para realização da gestão sustentável, esta pesquisa tem por 

objetivo analisar e apresentar o processo para a implantação dos Comitês Interestaduais de Bacia 

Hidrográfica – CBHs nas bacias dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí, localizadas entre os estados 

da Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 

2 METODOLOGIA 

 

De acordo com Santos (2020), o processo metodológico desta pesquisa será conforme o 

fluxograma da Figura 1, em que, partindo da delimitação dos objetivos, da área de estudo e do caráter 

investigativo dos dados, além da forma de sua análise, poderá se designar ações específicas para 

obtenção do conteúdo geral base deste trabalho. 

A proposta metodológica utilizada neste trabalho foi desenvolvida por Santos (2020) 

aplicando à bacia do rio Curimataú. Dessa forma, aqui a metodologia foi aplicada para as bacias dos 

rios Guajú, Jacú e Trairí, relacionando com a do rio Curimataú e tornando a abordagem completa a 
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respeito das bacias hidrográficas federais sem comitês, entre os estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma representativo sobre percurso metodológico. Fonte: Santos (2020). 

 

Nesse sentido, destaca-se que a geração de conteúdo, segundo Gil (2002), se dará com a 

classificação tipológica da pesquisa. Sendo considerada científica de natureza aplicada, quanto ao 

objeto delimitado, exploratória, referente aos objetivos a serem alcançados, predominantemente 

quantitativa, em relação a abordagem dos dados, e ainda, em bibliográfica e documental, com base 

nos procedimentos técnicos de análise das informações. Essa última classificação se diferencia pelas 

fontes de dados, cuja bibliográfica parte da origem literária, baseando-se em livros e outros escritos, 

e a documental, por fontes diversas, na qual, tem-se gravações, tabelas, memorandos entre outros. 

Assim, seguindo essa linha de investigação, o pesquisador irá aderir a uma postura técnica 

científica de obtenção das bases teóricas, para então comprovar a necessidade de criação dos CBHs 

nos rios federais do Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí.  

 

2.1 Caracterização da área de estudo  

 

Dentre as sub-bacias da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, sob domínio da 

União, e localizadas entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, tem-se o Curimataú, Guajú, 

Jacú e Trairí, que por não possuírem comitês, foram delimitadas como a zona de estudo para o 

desenvolvimento desta pesquisa (Figura 2).  
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Figura 2 – Localização das bacias dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí. Fonte: Autores (2022). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Processos para implantação dos CBHs dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí 

 

O procedimento de implantação do CBH foi baseado na Resolução nº 24, do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos – CNRH, em que o fluxograma retratado na Figura 3 foi idealizado com o 

percurso a ser realizado para sua instalação até a conclusão. 

 

 
Figura 3 – Processo à implantação do CBH. Fonte: Adaptado da Resolução nº 24/2002, do CNRH apud Santos (2020). 
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Depreende-se da Figura 3, que a ANA (2011) estabelece quatro fases no processo de 

implantação do CBH, quais sejam: i) levantamento de dados, ii) divulgação e mobilização, iii) 

inscrição e habilitação dos componentes do CBH, e por fim, iv) eleição e posse dos representantes da 

diretoria (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Esquematização das fases para implantação do CBH. Fonte: Adaptado da ANA (2011) apud Santos (2020). 

 

Com base nas instruções apresentadas nas Figuras 3 e 4, faz-se a descrição das etapas para o 

caso do estudo, para as bacias dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí, onde potenciais membros dos 

comitês, leis e documentos para direcionar a operação e instalação do comitê, e o detalhamento das 

ações e movimentações para a conclusão de todo esse processo de implementação poderão ser 

estabelecidos. 

 

3.1.1 ETAPA 1 – Levantamento dos possíveis candidatos a membros dos comitês de bacia dos rios 

Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí 

 

Visando elencar os possíveis membros para os comitês das bacias hidrográficas em questão, é 

essencial realizar o levantamento das fontes hídricas, superficiais ou subterrâneas, das outorgas 

emitidas e dos conflitos por uso de água, para que, assim, seja possível saber quais usuários poderão 

participar do comitê de bacia, sendo eles agrupados desde a necessidade de captação até o seu 

relacionamento enquanto sociedade utente. 

Dessa forma, os candidatos a representantes dos CBHs, conforme a Figura 5, foram 

determinados partindo das informações coletadas levando em conta os recursos hídricos disponíveis, 

outorgas, conflitos e jurisdições de nível estatal. Com isso, tem-se a lista com os possíveis 

representantes dos CBHs das referidas bacias. 
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Figura 5 – Candidatos a representantes dos CBHs dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí. Fonte: Autores (2022). 

 

3.1.2 ETAPA 2 – Legislações estaduais e federal para instalação dos comitês de Bacia Hidrográfica 

dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí 

 

Para que seja possível a criação e instalação dos Comitês de Bacia Hidrográfica Interestaduais 

dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí, é de suma importância que sejam mantidos os interesses de 

ambas as partes envolvidas no processo. Foi necessário consultar os documentos normativos no 

âmbito, estadual e federal, para detalhar os instrumentos de gestão hídrica (Quadro 1, 2 e 3). 

 

Quadro 1 – Normatização do estado da Paraíba 

Legislação 

A Lei nº 6.908, de 1º de julho de 1996, que dispõe sobre a PERH e determina outras 

providências; 

A Lei nº 8.042, de 27 de junho de 2006, que dá uma nova redação aos dispositivos da 

Lei nº. 6.308, e fornece providências; 

A Lei nº 8.446, de 28 de dezembro de 2007, que dá uma nova redação e acrescenta 

dispositivos à Lei nº. 6.308; 

A Lei n° 10.122, de 24 de outubro de 2013, que dá nova redação ao § 1° do Art. 15 

da Lei n° 6.308, de 02 de julho de 1996, e dá outras providências; 

A Constituição Estadual de 1989, que aborda sobre os dispositivos pertinentes a 

recursos hídricos; 
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Decreto 

O Decreto nº 18.378, de 31 de julho de 1996, na qual dispõe sobre a estrutura 

organizacional do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

O Decreto nº 18.824, 02 de abril de 1997, que aprova o Regimento Interno do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH); 

O Decreto nº 25.563, de 09 de dezembro de 2004, que estabelece critérios e valores 

para compensação dos custos da Outorga; 

O Decreto nº 26.224, de 14 de setembro de 2005, que regulamenta Agência Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) e determina outras providências; 

O Decreto nº 29.143, de 03 de abril de 2008, que regulamenta o § 1º do art. 15 da Lei 

nº 6.308, com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 8.446, e dá outras providências; 

O Decreto nº 31.215, de 30 de abril de 2010, que regulamenta o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FERH), e dá outras providências; 

O Decreto nº 33.613, de 14 de dezembro de 2012, que regulamenta a cobrança pelo 

uso da água bruta de domínio do estado paraibano, e dá outras providências; 

Resolução 

A Resolução nº 01, de 06 de agosto de 2003, do CERH, que trata das diretrizes para 

formação de Comitês de Bacias; 

A Resolução nº 02, de 05 de novembro de 2003, do CERH, que estabelece as divisões 

hidrográficas do estado da Paraíba; 

A Resolução nº 07, de 16 de julho de 2009, do CERH, que estabelece mecanismos, 

critérios e valores da cobrança pelo uso da água bruta de domínio paraibano, a partir 

de 2008 e dá outras providências; 

A Resolução nº 08, de 01 de março de 2010, do CERH, que estabelece critérios de 

metas para melhoria da qualidade hídrica com finalidade de outorga partindo da 

diluição de efluentes em cursos de água de domínio do Estado da Paraíba. 

 

Quadro 2 – Normatização do estado do Rio Grande do Norte 

Legislação 

A Lei nº 6.908, de 1º de julho de 1996, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 

(SIGERH); 

A Lei complementar nº 481, de 03 de janeiro de 2013, que altera a Lei Estadual nº 

6.908, de 1º de julho de 1996; 

A Lei complementar nº 569, de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre as infrações e 

a aplicação de penalidades em relação à Política Estadual de Recursos Hídricos do 

Rio Grande do Norte, e dá outras providências; 

A Lei nº 8.086, de 15 de abril de 2002, que estabelece a criação do Instituto de Gestão 

das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN); 

A Lei complementar nº 483, de 03 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Instituto de 

Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN) e dá outras 

providências; 

Decreto 

O Decreto nº 13.283, de 22 de março de 1997, que regulamenta os incisos III do art. 

4º da Lei nº 6.908, e dá outras providências; 

O Decreto nº 13.284 e de nº 13.285, de 22 de março de 1997, que regulamenta e 

aprova o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH), e dá outras 

providências; 

O Decreto nº 13.836, de 11 de março de 1998, que regulamenta o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FUNERH); 
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Resolução 

A Resolução conjunta n° 01, de 21 de fevereiro de 2008, do CONERH e do 

CONEMA, outorga de direito de uso de recursos hídricos e da licença ambiental; 

A Resolução nº 02, de 15 de dezembro de 2003, do CONERH, que regulamenta a 

instalação de Comitês de Bacias no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Quadro 3 – Normatização federal 

Legislação 

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 

A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal; 

A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas (ANA); 

A Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre os contratos de gestão entre 

a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções de 44 Agências de 

Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá outras 

providências; 

A Constituição Federal de 1988, que apresenta os dispositivos sobre recursos 

hídricos; 

Resolução 

A Resolução n° 05, de 10 de abril de 2000, do CNRH, que considera as diretrizes 

para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

A Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do CNRH, que estabelece critérios gerais 

para a outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

A Resolução n° 29, de 11 de dezembro de 2002, do CNRH, que define diretrizes para 

a outorga de uso dos recursos hídricos para o aproveitamento dos recursos minerais; 

A Resolução nº 48, de 21 de março de 2005, do CNRH, que estabelece critérios gerais 

para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; A Resolução nº 357, de 17 de março 

de 2005, do CONAMA, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

3.1.3 ETAPA 3 – Procedimentos base para a efetivação dos membros dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí, assim como a instituição dos seus 

regimentos internos 

 

Conforme abordado por Santos (2020), por se tratar de bacias hidrográficas de domínio 

interestadual delimitadas pelos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, pode-se ter o 

direcionamento das etapas de efetivação dos membros dos comitês através das deliberações 

instituídas durante a implementação do CBH do rio Piranhas-Açu, que possui o mesmo padrão de 

domínio federal. 
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Diante disso, para os casos das bacias dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e Trairí, infere-se que a 

formação do grupo de apoio à Diretoria Provisória servirá de auxílio ao processo eleitoral e a 

elaboração e aprovação do regime interno de cada Comitê. 

Com representação do poder público, usuários de água e a sociedade civil, essa diretoria irá 

atuar em apoio às decisões de caráter normativo e deliberativo, assim como estabelece a Resolução 

CNRH nº. 05 de 10/04/2000, na qual será necessário contratar uma entidade para realizar uma 

mobilização social a fim de mapear as áreas das bacias, identificando todos os seus segmentos sociais 

em atuação, e assim, com a seleção dos mobilizadores, será possível a divulgação sobre a instalação 

do comitê, além de obter os plenários setoriais para a seleção dos representantes por unidade 

federativa (SANTOS, 2020). 

Ainda, a comissão eleitoral indicada por esse grupo de apoio, objetiva coordenar todo o 

processo eleitoral incluindo a organização dos cronogramas das atividades, das elaborações dos 

editais, do recebimento das inscrições dos membros, do encaminhamento do resultado a diretoria 

junto ao sistema de divulgação, do credenciamento dos participantes nos plenários setoriais, além de 

tomar todas as decisões (em primeira instância) sobre os recursos e oposições durante essas ações 

(SANTOS, 2020; ANA, 2011).  

Já em relação ao regime interno, cuja finalidade é promover a articulação da administração 

hídrica da bacia com atenção aos níveis federal, estaduais e municipais, de maneira que a 

sustentabilidade e a segurança sejam garantidas, tem-se que a estrutura geral, que irá nortear as ações 

do colegiado atentando ao que diz as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deverá 

ser formada pelo Plenário, Diretoria, Câmara(s) Técnica(s), Grupo(s) de Trabalho, e Secretaria 

Executiva (ANA, 2011). 

No que se refere a sua estrutura básica, tem-se que os conteúdos a serem abordados em cada 

capítulo desse regime serão: Da Determinação, Área de Atuação, Sede e Finalidade; Da Composição; 

Da Estrutura Organizacional; Das Atribuições dos Órgãos e Dirigentes do CBH; Do processo de 

Desligamento; e, Das Disposições Gerais.    

 

4 CONCLUSÕES 

 

Seguindo a metodologia estabelecida por Santos (2020) e diante das circunstâncias ambientais, 

sociais e legislativas que envolvem a gestão hídrica nas bacias dos rios Curimataú, Guajú, Jacú e 

Trairí, infere-se a relevância desse estudo para o impulsionamento da criação de CBHs a nível federal. 
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Partindo das características do clima semiárido, do domínio interestadual dos principais cursos 

d’água, dos conflitos existentes e da demanda de utilização hídrica, a criação e instalação desses 

comitês poderá proporcionar uma gestão mais eficiente, já que o levantamento feito neste trabalho 

informa os possíveis membros que podem contribuir com a tomada de decisão, cujo direcionamento 

da gestão contemplará os direitos e interesses com equidade a nível de usuários de água, organizações 

civis e poderes públicos. 

Portanto, os CBHs podem servir de alicerce para a criação e implementação das políticas 

públicas direcionadas à gestão hídrica, de forma a contribuir com toda uma estrutura de dados 

ambientais, geológicos, climáticos, sociais, territoriais, entre outros. 
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