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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Tese tem como título “GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: GOVERNANÇA E 

GERENCIAMENTO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA EM REGIÃO DO 

SEMIÁRIDO NORDESTINO”, e conforme padronização aprovada pelo colegiado do 

DDMA local, se encontra composta por: Introdução geral – que contempla a descrição da 

problemática, das hipóteses a serem corroboradas, o objetivo a que se propõe esse trabalho, 

além do que se espera obter como contribuição para a sociedade; Revisão de literatura – 

onde se realizou um apanhado de conceitos a serem utilizados, bem como demonstrou-se um 

panorama geral dos princípios, pontos fundamentais da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, abordando a caracterização da área objeto de estudo desta tese. Metodologia geral 

– onde se descreveu os métodos de investigação da pesquisa; e, três artigos que originou o 

Capítulo I intitulado “Efetividade dos princípios previstos na Política Nacional de Recursos 

Hídricos”, o Capítulo II intitulado “Gestão de conflitos pelo uso da água: acordos de gestão 

dos sistemas de dessalinização do Programa Água Doce, no Rio Grande do Norte” e o 

Capítulo III intitulado “Gestão compartilhada dos recursos hídricos: estudo da gestão do 

sistema de dessalinização do assentamento Caatinga Grande”. 
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RESUMO 

 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE 

CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA EM REGIÃO DO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

A água por ser bem vital e fator de desenvolvimento econômico e social carece de proteção 

pelo Estado e de uma gestão efetiva. Em razão disso, esta Tese analisa o panorama da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e a efetivação de uma gestão integrada, compartilhada e 

participativa, contextualizando os princípios previstos na Política. O trabalho está focado na 

discussão de políticas públicas de acesso à água, analisando o Programa Água Doce em região 

do semiárido como uma estratégia de permanência de política pública que garante o uso 

prioritário qual seja para o consumo humano. O marco conceitual deste estudo apoia-se, 

principalmente, nas contribuições de autores e atores situados no campo reconhecido como 

governança, gestão das águas e conflitos pelo uso da água. Promoveu-se um estudo sobre o 

processo de implantação das diferentes “instituições e políticas” relacionadas à gestão das 

águas, contextualizando assim a mudança de paradigma na transição entre o modelo 

centralizador e aquele que leva em consideração a participação social, abrindo-se dessa 

maneira perspectivas mais amplas para a análise dos conteúdos e dos impactos decorrentes 

dessas políticas. Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado o acompanhamento – 

tanto documental, quanto presencial - das atividades de campo realizadas enquanto consultora 

do Programa Água Doce. O relato do histórico da gestão de águas na região semiárida foi 

estudado, retratando movimentos de conflito e cooperação entre os atores. Apesar de grandes 

entraves para firmar a gestão compartilhada e descentralizada, o estudo desta tese aponta para 

um gradual avanço na formulação de políticas públicas que prezem a governança, a gestão 

participativa dos recursos hídricos, com perspectivas positivas rumo à implantação de ações 

coordenadas e cooperativas na região que sofre com a escassez de chuvas, consequentemente 

de água para irrigação e o consumo humano, principalmente.   

PALAVRAS-CHAVE: Política Nacional de Recursos Hídricos. Governança. Políticas 

Públicas. Conflitos. Gestão das Águas. 
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ABSTRACT 

 

WATER RESOURCES MANAGEMENT: GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF 

CONFLICTS BY THE USE OF WATER IN NORTHEASTERN SEMI-ARID REGION 

OF BRAZIL 

 

The water being vital natural resource and factor of economic and social development 

requires effective management and protection by the State. This thesis examines the panorama 

of National Water Resources Policy and the establishment of an effectively integrated 

management, shared and participative, contextualizing the principles foreseen in the policy. 

The work is focused on the discussion of public policies of access to water, analyzing the 

Fresh Water Program in semi-arid region of Brazil as a strategy of coexistence and 

permanence of a public policy that ensures the priority use, which is for human consumption. 

The conceptual framework of this study relies primarily on the contributions of authors in the 

field recognized as governance and water management. A study on the process of 

implementation of the various "institutions and policies" related to water management was 

promoted, contextualizing the change of paradigm in the transition from the centralized model 

to the one that takes into account the social participation, opening in this way broader 

perspectives for the analysis of the contents and of the impacts of these policies. The 

development of this study was conducted by the follow-up – both face-to-face as 

documentary-field – of the activities carried out while consultant of the Fresh Water Program. 

The history of water management in the semi-arid region was studied, depicting conflict 

movements and cooperation among actors. Despite the great obstacles to accomplish the 

shared and decentralized management, the study of this thesis points to a gradual 

improvement in the formulation of public policies that take into consideration governance and 

participatory management of water resources, with positive prospects towards the 

implementation of coordinated and cooperative actions in the region that mainly suffers from 

the shortage of rainfall, hence of shortage of water for irrigation and human consumption. 

Keywords: National Water Resources Policy. Governance. Public Policies. Conflicts. 

Water management. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Por ser bem ambiental e vital, com riscos crescentes de conflitos pelo seu uso e, 

devido aos impactos da sua escassez, o uso da água é tema de interesse na comunidade 

cientifica. Diversas são as abordagens de estudos e os fatores que contribuem para o quadro 

de crise de abrangência mundial; dentre eles, destacam-se os fatores ambientais, econômicos, 

sociais e gerenciais.  

 A água, por ter usos múltiplos, servindo tanto para matar a sede como para contribuir 

com a produção econômica, mostra-se como fator estruturador do espaço e responsável pela 

localização e dinâmica das atividades humanas, sendo estratégica para o desenvolvimento. 

Por isso, o uso pela mesma causa conflitos das mais diversas ordens (ética/social, ecológica e 

econômica) que exigem novos arranjos, em busca do modelo de gestão eficiente, os quais 

podem ser sempre melhor resolvidos por meio de uma boa governança e gerenciamento 

adequado daqueles conflitos.  

 De acordo com o 3º Relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Mundial dos 

Recursos Hídricos, divulgado no 5º Fórum Mundial da Água, ocorrido na Turquia, “a 

proteção dos recursos hídricos, a otimização do seu uso ao longo dessas atividades e a 

garantia de uma distribuição equitativa dos benefícios de atividades intensivas em água 

devem estar no centro das políticas públicas e regulações” (UNESCO, 2012).  

 Percebe-se, assim, que caso não se dê importância a esse quadro, a disponibilidade 

hídrica e a sustentabilidade dos recursos hídricos contribuirão para a redução do bem-estar 

econômico e social da população.  

 O fornecimento da água em quantidades suficientes para o atendimento das 

necessidades sociais, econômicas e ambientais é de responsabilidade de todos os envolvidos 

no setor hídrico. No entanto, a disponibilidade de água, no ciclo hidrológico, requer a 

cooperação e a coordenação entre as partes interessadas, a fim de que seja promovido o 

manejo efetivo e sustentável dos recursos hídricos.  

 No futuro, os recursos hídricos globais tenderão a sofrer cada vez mais pressão, não 

estando a água confinada às fronteiras políticas, o que demandará políticas globais no âmbito 

dos países (UNESCO, 2012).  

 Dessa forma, entender a distribuição temporal e espacial, bem como todo o ciclo 

hidrológico, é decisivo para uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 Ainda que a possibilidade de água doce vir a faltar no Brasil seja uma ameaça já não 

muito distante, pelo fato do país concentrar 53% do continente sul-americano e 12% da água 
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doce que corre na superfície do planeta (Tundisi, 2011), ressalte-se que a natureza poderá não 

suportar manter a população brasileira abastecida. Apesar de abundante, a água não tem 

distribuição equivalente. Existe concentração menor de pessoas onde a água sobra e maior 

concentração onde a água já começa a faltar.  

 A Lei Federal n° 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), possui como princípio basilar a água, sendo esta considerada um 

bem de domínio público, tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão da Política de 

Águas. Assim sendo, o gerenciamento de recursos hídricos implica em uma série de ações a 

partir de uma bacia hidrográfica como referência, contemplando estratégias de planejamento, 

participação dos usuários, organização institucional e implementação de tecnologias 

diferenciadas, avançadas e de baixo custo (Tundisi, 2011).  

 A gestão da água realizada de maneira adequada deve prescindir de visão integrada da 

economia regional, local e global, com desenvolvimento de políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável. A PNRH, no tocante à gestão dos recursos hídricos, prevê que 

se deve adotar um sistema integrado e sistêmico, onde o planejamento das ações se dá 

estrategicamente por bacias hidrográficas, através da negociação social nos comitês.  

 Para a implementação da PNRH foi criada pela Lei n. 9.984, de 17 de Julho de 2000, a 

Agencia Nacional de Águas (ANA), autarquia com autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera 

de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 O perfil dos Recursos Hídricos (RH’s) em todos os países do mundo se apresenta de 

forma equivalente, apresentando um quadro de estresse hídrico, onde se dispõe de qualidade 

duvidosa e quantidade limitada, face à diversos problemas, dentre os quais o de gestão. Isso 

remete à busca de normas que possam viabilizar uma gestão descentralizada (gestão por 

bacias), integrada, com monitoramento permanente e a disponibilidade de informações à 

sociedade (Lima, 2001).  

 A PNRH destaca as diversas finalidades e o uso concorrente da água, o que pode gerar 

conflitos entre os usuários além de haver possibilidade de provocar danos ambientais. Embora 

a disponibilidade hídrica do país seja notável, a atual forma de gestão urge de práticas que 

visem à valoração econômica do bem ambiental, a fim de que o mesmo seja protegido contra 

o uso indevido.  
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 Quando se analisa a PNRH, percebe-se que os mecanismos e instrumentos surgidos 

com ela expõem situações que necessitam da participação da sociedade nas decisões acerca da 

utilização da água. Dessa forma, necessário se faz que haja uma boa gestão e regulação dos 

recursos hídricos, a partir da efetivação dos princípios previstos na Política, visando à 

acomodação de demandas econômicas, sociais e ambientais por água em níveis sustentáveis, a 

fim de permitir a convivência dos usos atuais e futuros da água sem conflitos. Como conflito 

sócio ambiental central a disputa pelo uso pela água é tida como ponto chave da pesquisa.   

 Em 2013, na Assembleia Geral da ONU, declarou-se como sendo o Ano Internacional 

das Nações Unidas de Cooperação da Água (Resolução A/RES/65/154), cujo objetivo 

consiste em conscientizar e aumentar o potencial para uma maior cooperação entre os países, 

além de alertar acerca dos desafios da gestão da água, face ao aumento da demanda por acesso 

à água, distribuição e serviços. Importa ressaltar que houve destaque para Políticas Públicas 

de acesso a água e de iniciativas de cooperação e gestão dos recursos hídricos, de modo a 

contribuir para o seu aproveitamento de forma sustentável. 

 No Brasil, em meio às políticas públicas propostas pelo governo federal para amenizar 

os problemas de escassez de água potável, surge o Programa Água Doce (PAD), uma ação do 

Governo Federal coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em parceria com instituições federais, estaduais, 

municipais e sociedade civil, que visa estabelecer uma política pública permanente de acesso 

à água de boa qualidade para o consumo humano, através de implantação de sistemas de 

dessalinização ambiental e socialmente sustentáveis para atender, prioritariamente, as 

populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido.  

 A estruturação do PAD é realizada através de quatro componentes: Dessalinização, 

Sustentabilidade Ambiental, Mobilização Social e Unidades Produtivas. Cada um desses tem 

a sua devida importância, e, quando em conjunto, buscam contribuir com a instalação e gestão 

de sistemas de dessalinização em comunidades que não são atendidas com água potável. Suas 

ações são permeadas nas recomendações da Agenda 21 - Capítulo 18, relacionadas ao 

desenvolvimento de fontes novas e alternativas de abastecimento de água (como a 

dessalinização), e a delegação, até as comunidades, da responsabilidade pela implementação e 

funcionamento dos sistemas de abastecimento de água (MMA, 2012). 

 A tese tem por objetivo discutir a relação entre a formulação de Políticas Públicas de 

Acesso à água para o semiárido nordestino, a gestão de recursos hídricos traçada pela PNRH e 

o exercício da cidadania no Brasil. A gestão dos recursos hídricos no semiárido se torna mais 
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complexa pelas peculiaridades da região, dentre as quais a qualidade da água, a escassez de 

chuvas para recarga do aquífero, que exige tanto políticas permanentes quanto emergenciais. 

No Rio Grande do Norte, há o diagnóstico de várias regiões de conflitos, que sofrem com a 

escassez, qualidade da água e distribuição desse recurso. Estes fatos por si só remetem aos 

questionamentos desta pesquisa: Há harmonia dos princípios legais disposto na PNRH e a 

gestão realizada pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGERH)? 

A metodologia desenvolvida pelo PAD atende aos objetivos da PNRH? O sistema de gestão 

adotado pela política do Programa Água Doce no assentamento Caatinga Grande é adequado?  

 Para nortear a pesquisa, trabalhou-se com algumas hipóteses.  

 O fato de que, embora os princípios legais adotados pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos favoreçam um sistema de gestão descentralizada e participativa, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), através de seus órgãos executores, atua de forma 

centralizada na operacionalização dos instrumentos de gestão, havendo mínima participação 

dos usuários no processo. Por isso, pode a gestão da água se realizar de maneira a inexistir 

gerenciamento de conflitos ambientais pela não observância dos princípios legais disposto na 

Lei 9.433/97.  

 No tocante a situação de escassez hídrica no semiárido nordestino, para que as 

comunidades rurais não sofram os problemas de abastecimento, de forma imediata, o governo 

institui ações emergenciais a cada fenômeno natural da seca. No entanto, a convivência com o 

semiárido deve ser oportunizada através de políticas públicas permanentes ao invés de ações 

emergenciais, de forma que o sofrimento do homem do campo seja diminuído.  

 Por fim, embora o modelo de descentralização e a gestão compartilhada dos sistemas 

de recursos hídricos insira a comunidade como um dos atores responsáveis pela gestão dos 

mesmos, o comprometimento dos usuários e do poder público deve ser considerado para o 

sucesso da gestão.  

 Objetiva-se identificar: os princípios ambientais presentes na PNRH e destacar a sua 

efetividade nas práticas de gerenciamento adotadas pelo SIGERH; as práticas adotadas na 

gestão do sistema de dessalinização do assentamento Caatinga Grande, em São José do 

Seridó/RN, tendo em vista a adoção pelo PAD da gestão compartilhada para minimizar os 

conflitos pelo uso da água; e, como os princípios da informação e da participação podem 

contribuir no auxílio ao processo decisório de gestão de recursos hídricos. 

 Para testar as hipóteses acima identificadas, será necessário concretizar os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar se os princípios legais, adotados na Política Nacional de 
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Recursos Hídricos, estão sendo observados pelos órgãos executores da Política, dando ênfase 

ao princípio da cooperação, da participação popular e do desenvolvimento sustentável; b) 

analisar o panorama das Políticas Públicas de Acesso a Água Potável no Brasil e a gestão dos 

Recursos Hídricos; c) verificar se a política pública do Programa Água Doce cumpre o 

disposto Política Nacional de Recursos Hídricos; d) relatar como se deu o processo de 

formulação do Programa Água Doce no Brasil e a gestão participativa/compartilhada prevista 

para o gerenciamento dos sistemas de dessalinização, destacando o acordo de gestão e o 

princípio da participação social como meio de empoderamento dos usuários de água em um 

assentamento no Rio Grande do Norte.  

 Espera-se com a concretização desses objetivos propostos, apontar alternativas para os 

sistemas de gestão e governança de águas que valorize a participação social e o 

empoderamento das comunidades para o cumprimento no disposto na PNRH, qual seja a 

gestão compartilhada e descentralizada de maneira a contribuir para a eficiência da gestão dos 

RH’s na região do semiárido potiguar.  

 A importância do estudo na região estudada se dá pelo fato de existirem problemas de 

diversas ordens, no semiárido potiguar, principalmente na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas 

Açu, conforme apontados na Oficina de Planejamento do CBH Piancó-Piranhas-Açu (2009). 

No relatório final da Oficina realizada, inferiu-se que os problemas levantados pelo Comitê 

vão desde poluição hídrica, desflorestamento, erosão, demandas ambientais, segurança e 

operação dos reservatórios até a escassez hídrica e seus conflitos pelo uso da água na região, 

ocasionadas pelo sistema de gestão pouco eficiente adotado. Acredita-se que a ausência de um 

gerenciamento integrado e adaptativo de recursos hídricos da Bacia do Rio Piranhas-Açu, 

onde se prescinde de uma visão integrada da economia regional, local e global e da aplicação 

de soluções diferentes a problemas comuns e aplicações de soluções comuns a realidades 

diferentes, pode estar contribuindo negativamente na gestão dos recursos hídricos na Bacia 

estudada.  

 A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu (Figura 1) situa-se no Nordeste brasileiro e 

encontra-se totalmente inserida no semiárido. Possui área de drenagem de 43.681,50 km², 

sendo 40% correspondente ao Estado do Rio Grande do Norte, onde o rio Piranhas passa a ser 

denominado Açu até a sua foz no Oceano Atlântico, 60% correspondente ao Estado da 

Paraíba, onde está localizada a nascente do rio Piranhas. Dessa forma, conforme relatado, 

trata-se de uma bacia hidrográfica cujo rio principal Piranhas-Açu é de domínio federal uma 

vez que nasce no município de Bonito de Santa Fé, no Estado da Paraíba, e segue seu curso 
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natural pelo Estado do Rio Grande do Norte, desaguando no Oceano Atlântico, na Costa 

Potiguar, sendo a gestão de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, através da 

ANA. 

   

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica rio Piranhas-Açu 

Fonte: AESA, 2014.  
  

As águas subterrâneas da Bacia, aquelas que de acordo com o disposto no inciso II, do 

art. 2º, da Instrução Normativa MMA 4/2000 são as que “transitam no subsolo infiltradas 

através do solo ou de suas camadas subjacentes, armazenadas na zona de saturação e 

suscetíveis de extração e utilização” são de domínio do Estado do Rio Grande do Norte.  

 Por sua vez, as águas que são utilizadas para os sistemas de dessalinização são 

oriundas do subsolo, através da extração de água de poços tubulares profundos.  
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Localizam-se nesta bacia dois sistemas de reservatórios: Curema-Mãe d’Água (1), na 

Paraíba, cuja capacidade de armazenamento é de 1,350 bilhão de metros cúbicos; e, a 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves (5), maior reservatório de água do Rio Grande do 

Norte com capacidade para armazenamento de 2,400 bilhões de metros cúbicos. Tais 

reservatórios são estratégicos ao desenvolvimento socioeconômico dos Estados da Paraíba e 

do Rio Grande do Norte; um porque pereniza o rio Piancó e o trecho do rio Piranhas até o 

lago da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que garante o abastecimento urbano e rural de 

várias localidades e possibilita o desenvolvimento agrícola da região; o outro, porque a partir 

dele o rio Piranhas-Açu torna-se perene, permitindo o desenvolvimento da potencialidade 

agrícola de toda região denominada Baixo-Açu, além de garantir o abastecimento de vários 

municípios e comunidades rurais, utilizando diversos sistemas adutores (Braga et al., 2004). 

Por tratar-se de uma bacia federal, no ano de 1996, os Estados do Rio Grande do Norte 

e da Paraíba, visando o gerenciamento participativo de suas águas resolveram criar o Comitê 

de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu – CIBHPPA, 

fundamentados nas suas leis estaduais de recursos hídricos, aprovadas e regulamentadas no 

mesmo ano. O Comitê foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, através da Portaria nº 

2, de 20 de dezembro de 1996. 

Em Dezembro de 2004, foi instituída a Resolução N° 687 da ANA, que trata do Marco 

Regulatório para a gestão do Sistema Curema-Açu e estabelece parâmetros e condições para a 

emissão de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos e declaração de uso 

insignificante. Pelo diversificação dos usos e a escassez de água, para as atividades existentes 

na Bacia, a ANA, por um processo de articulação institucional com os órgãos gestores dos 

Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte e o DNOCS, elaborou o Marco Regulatório, o 

qual objetiva dirimir os conflitos no gerenciamento das disponibilidades hídricas no tocante à 

alocação de água entre os diversos setores de usuários dos dois estados envolvidos. A ação 

consistiu em estabelecer critérios, normas e procedimentos relativos ao uso dos recursos 

hídricos, na região.  

  Esse trabalho busca uma abordagem interdisciplinar do gerenciamento dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, especificamente no estudo do modelo de 

gestão do adotado pelo Programa Água Doce na comunidade de Caatinga Grande, como 

alternativa de solução de conflitos pelo uso da água, visando contribuir para uma gestão 

descentralizada e integrada, conforme os princípios norteadores da Política das Águas. O foco 

interdisciplinar do trabalho encontra guarida na presença de conceitos jurídicos, ambientais, 
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econômicos e sociais, que podem ser úteis no processo de aperfeiçoamento do gerenciamento 

dos recursos hídricos na região estudada.  

  Observa-se uma tendência dos pesquisadores estarem mais interessados em temas de 

estudo referentes à discussão do modelo de gestão da água adotada pelo SIGERH. Porém, 

mesmo observando esta tendência, é importante ressaltar que a ciência pode contribuir com 

novas formas de gestão, a partir do aperfeiçoamento de instrumentos/modelos já existentes 

dentro e fora do Brasil, utilizando a regulação, o empoderamento e a participação social para 

otimizar o gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, a contribuição científica para a 

sociedade poderá ser observada através da elaboração de diretrizes para embasar a formulação 

de normas e aspectos gerenciais de política pública brasileira de gestão de recursos hídricos, 

contribuindo para a elaboração de políticas públicas permanentes de acesso à água potável.  

  É pertinente destacar a importância da participação da negociação social na mitigação 

de conflitos socioambientais, além de elaboração de indicativos de Políticas Públicas que 

possam contribuir com o gerenciamento dos conflitos.  

 Almeja-se que as normativas sirvam de base para esse gerenciamento, visando o 

ordenamento dos usos e usuários de água dentro de uma bacia hidrográfica, a redução dos 

conflitos, embates e disputas pelo uso da água, garantindo o uso múltiplo, acessibilidade, 

sustentabilidade e racionalidade, a fim de possibilitar negociações para a minimização dos 

problemas identificados.   

 A tese se apresenta em três capítulos, os quais foram submetidos para publicações 

cientificas. No Capítulo I, que tem como tema: “A efetividade dos princípios ambientais na 

Política Nacional de Recursos Hídricos”, realizou-se uma compilação dos principais 

princípios aplicados à gestão das águas, com o objetivo de verificar a efetividade dos mesmos 

na PNRH, a fim de manter relação com as práticas de gestão adotadas pelo SINGERH. No 

Capítulo II, cujo tema é “Gestão de conflitos pelo uso da água: acordos de gestão dos 

sistemas de dessalinização do Programa Água Doce, no Rio Grande do Norte”, onde se 

buscou analisar como se deu o surgimento e a implantação da política publica de acesso à 

água no Brasil e como vem sendo cumprido o objetivo desta Política através da implantação 

do Programa do Governo Federal Água Doce (PAD), especificamente no tocante à gestão dos 

sistemas de dessalinização no Rio Grande do Norte. Por fim, no último capítulo, Capítulo III, 

intitulado de “Gestão compartilhada dos recursos hídricos: Estudo da gestão do sistema de 

dessalinização do Assentamento Caatinga Grande”, analisou-se a governança da água no 

Brasil, especificamente no semiárido potiguar, com a verificação do modelo de gestão da 
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Política Pública permanente de acesso a água potável do Programa Água Doce - PAD, no 

Assentamento Caatinga Grande, localizado em São José do Seridó, no Rio Grande do Norte 

(RN), a fim de inferir se é adequado para a gestão do dessalinizador na comunidade e atende 

ao disposto na PNRH. Cumpre ressaltar que os dois últimos capítulos (Capítulo II e Capítulo 

III) foram escritos com base na vivência da doutoranda como consultora da área de 

Mobilização Social no Programa Água Doce, a partir de Abril de 2013. Este é um Programa 

do Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, conforme convenio nº 07808/2011.  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Arcabouço legal e institucional de proteção das águas 

 

Existe a percepção clara de que os recursos hídricos, quando disponíveis em 

quantidade e qualidade contribuem para o desenvolvimento econômico e social (Souza, 

1983).  

Shiklomanov (1998) traz que 97,5% da água disponível na Terra são salgadas e 

2,493% estão concentrados em geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso; restam, 

portanto, apenas 0,007% de água doce para o uso humano, estando disponível em rios, lagos e 

na atmosfera.  

No Brasil, onde se encontra cerca de 12% daqueles 0,007% de toda a água doce 

disponível no planeta destinada ao consumo humano, irrigação e atividades industriais, 

ocorrem graves problemas que se relacionam com a distribuição irregular dos recursos 

hídricos e o desperdício presente em todos os níveis da sociedade (ANA, 2002).  

Quanto à distribuição hídrica do Brasil, temos que 30% dos recursos hídricos 

brasileiros estão disponíveis para 93% da população. A região Norte, onde vivem 7% da 

população possui 70% da água brasileira; na região Sudeste, onde se concentra 42,63% do 

total de brasileiros, a disponibilidade é 6% dos recursos hídricos; e, a região Nordeste, que 

abriga 28,91% da população, dispõe apenas de 3,3%.   

Atualmente, mais de 1,3 bilhão de pessoas carecem de água doce no mundo, e o 

consumo humano de água duplica a cada 25 anos, aproximadamente. Com base nesse cenário, 

a água doce adquire uma escassez progressiva e um valor cada vez maior, tornando-se um 

bem econômico propriamente dito (SHIKLOMANOV, 1998) 
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Diante desse cenário de disponibilidade hídrica, voltando à época do Brasil colônia, 

para entender como se deu a proteção das águas, temos que os rios serviam como cursos de 

orientação para a ocupação do país, tendo sido canais de integração entre as regiões e 

principalmente para o escoamento de riquezas naturais até a costa. Tal forma de exploração 

das águas permaneceu em vigor até o final do século XVIII.  

A ocupação do território brasileiro pela coroa portuguesa seguiu o modelo de 

exploração predatória e fez com que houvesse a urbanização nas proximidades dos rios, que 

se prolongou até meados do século XIX, tornando-se esta urbanização cada vez mais intensa. 

(SILVEIRA, 1983) 

No início do século XX, a industrialização já despontava como uma atividade intensa, 

marcando a ocupação do país. Com a industrialização, as transformações ambientais foram 

surgindo, poluição do ar e dos rios, o que enseja providencias diante dos problemas que 

surgiam. Nessa conjuntura, a água, enquanto recurso extremamente importante para todas as 

atividades econômicas, era administrada pelo Governo Federal através de uma Secretaria 

Nacional de Agricultura. O que se priorizava nesta época era uma política de gerenciamento 

das águas do aproveitamento do potencial fluvial dos rios brasileiros para a geração de 

energia elétrica, o que impulsionou o surgimento de unidades produtoras de energia no Brasil, 

como a usina termelétrica em Campos, no ano de 1883. Nos anos seguintes, várias outras 

usinas foram implantadas com o objetivo de impulsionar a industrialização paulista. 

(LAMARÃO, 2002) 

A industrialização, principalmente no estado de São Paulo, exigia cada vez mais a 

ampliação do fornecimento de energia e assim, sucessivamente, surgiram várias instalações de 

usinas hidrelétricas em outras unidades da federação. Diante da importância destas usinas, o 

governo de Getúlio Vargas sentiu a necessidade de estabelecer normas que ordenassem a 

concessão de novos aproveitamentos hidrelétricos, além de instituir a cobrança de tarifas pelo 

uso do serviço (LAMARÃO, 2002). 

Na década de 30, na medida em que as autoridades brasileiras passaram a notar que o 

uso das águas de forma intensificada gerava poluição e impactos sobre os rios, criaram-se leis 

que protegessem especificamente os recursos hídricos.  

A proteção das águas contra o uso inadequado e várias formas de poluição traduz-se 

na necessidade de elaboração de normas que visem o planejamento, a regulação e o controle 

de seu uso.  
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Assim, Vargas editou diversas normas, dentre elas o Código de Águas de 1934, sendo 

considerado marco disciplinador do uso das águas, o qual disponha sobre a classificação e 

utilização dos recursos hídricos, dando ênfase ao aproveitamento do potencial hidráulico, 

preocupando com os princípios para o uso múltiplo da água, a avaliação da qualidade e o 

valor econômico. Por estar em alta o desenvolvimento industrial, onde havia a dependência 

das águas para o tal, o Brasil enxergava a necessidade de buscar avanços para a proteção dos 

recursos hídricos, pelo fato da atividade depender de tal bem ambiental.  

O Código de Águas esteve em vigor entre a década de 30 e os anos que antecederam a 

Constituição de 1988, pois o país preocupava-se com o modelo econômico-financeiro onde o 

poder público estava voltado para o desenvolvimento nacional e regional. De acordo com as 

diretrizes do Código, criou-se vários órgãos para organizar o setor. 

Dentre os vários órgãos de proteção das águas, destaca-se a criação do Centro 

Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB), em 24 de julho de 1968, pelo Decreto nº 

50.079, agência do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, 

monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação 

fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo.  

Em âmbito federal, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente – 

(SEMA), após a posição do Brasil em Estocolmo, quando se enfatizou aliar, no mundo, o 

crescimento econômico diante da preservação ambiental.  

Novamente, em São Paulo, a criação de outro órgão, em 1983, ajudou a fortalecer a 

uma nova postura, com o surgimento do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), 

composto por representantes da sociedade civil, ainda que só para assessorar o governador em 

assuntos relativos ao meio ambiente.  

A institucionalização dos recursos hídricos do Brasil teve como base as leis da França 

e Alemanha, posto que nestes países, há tempos existe a preocupação com os recursos 

hídricos, constituindo uma experiência bastante positiva, a ponto de ser seguida por muitos 

países do mundo. 

As mudanças para a melhoria na administração dos recursos hídricos, no Brasil, 

ocorreram com a realização do Seminário Internacional sobre a Gestão de Recursos Hídricos, 

promovido pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, do Ministério de Minas 

e Energia (DNAEE/MME), pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, do então Ministério 

do Interior (SEMA/MINTER) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, da então Secretaria de Planejamento da Presidência da República 



21 

 

(CNPq/SEPLAN), em Brasília, no ano de 1983. Na oportunidade, foram discutidas questões 

de gerenciamento da água que embasaram a formulação do artigo 21, da Constituição de 

1988, que veio definir a questão dos recursos hídricos: “...compete à União instituir o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de 

uso...”. (Art. 21 da Constituição Federal de 1988).  

A Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), através da Carta de Foz do 

Iguaçu em 1989, após a promulgação da Constituição, conseguiu delinear os princípios 

básicos que deveriam embasar a Política Nacional de Recursos Hídricos.  

Desde o início do desenvolvimento industrial e econômico, os problemas ambientais 

existiam como já relatados. Na medida em que o homem vem evoluindo, as suas ações 

provocam o aumento da poluição dos mananciais, o desmatamento, o assoreamento dos rios, 

o uso inadequado de irrigação e a impermeabilização do solo, sendo elementos responsáveis 

pela escassez e contaminação da água. A urbanização desordenada e o desenvolvimento da 

economia com a não observância da preservação ambiental põem em risco e comprometem as 

poucas fontes disponíveis de água. 

Diante de um cenário onde se atribui que a crise da água no século XXI é devido à 

ausência de um bom gerenciamento, mesmo considerando a crise real de escassez e estresse 

hídrico, a preocupação dos gestores com a realidade dos recursos hídricos, principalmente, 

com as águas destinadas aos usos prioritários, induz, novamente, a tomada de uma série de 

medidas governamentais e sociais, para viabilizar a continuidade das políticas públicas de 

acesso à água, em particular, aquelas que incidem diretamente sobre a qualidade de vida da 

população (MACHADO, 2001). 

Por ser a água considerada como recurso natural estratégico, as autoridades passaram a 

se preocupar com novas políticas de gestão dos recursos hídricos, onde alie a preservação 

ambiental e o desperdício por parte das comunidades. Com isso, surgiu a necessidade de se 

criar instrumentos legais eficazes que abordem os problemas e auxiliem na preservação dos 

recursos hídricos. Em consenso internacional sobre as providencias urgentes, o Brasil definiu 

padrões e critérios através da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).  

A Lei nº 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estabeleceu os fundamentos, os 

objetivos, as diretrizes gerais de ação e os instrumentos da Política.  

 A PNRH, considerada marco institucional no país, buscou inspiração para os 

princípios, normas e padrões de gestão de água nas práticas internacionais, possuindo os 
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seguintes fundamentos: “a água é um bem de domínio público; a água é um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico; a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; o uso prioritário é o consumo humano e a 

dessedentação animal; a bacia hidrográfica é unidade de implementação da Política; e, a 

gestão deve ser compartilhada e descentralizada” (art. 1º) (BRASIL, 1997).  

 Regulamentando o uso da água, infere-se que o uso deve ser realizado de forma 

sustentável, de forma racional e justa. O uso de forma racional e justa da água se dá em 

consequência da importância que a água possui em todos os aspectos da atividade humana, 

além de ser elemento de estabilidade social e desenvolvimento econômico das comunidades. 

Diante desses atributos, o equilíbrio no uso e o estabelecimento de normas são essenciais para 

garantir a utilização justa. 

 A Política objetiva “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.” (art. 2º) 

(BRASIL, 1997). Assim, a legislação que regulamenta o setor de águas é fundamental para 

propiciar o desenvolvimento do país, favorecendo o aprofundamento nas questões ambientais 

e gerenciais deste bem ambiental.  

 O artigo 3º da PNRH traça as diretrizes gerais de ação, para implementação da 

Política: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; a adequação dessa gestão às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais, das diversas regiões do País; a integração da 

sua gestão com a ambiental; a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 

setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional; a articulação da gestão 

com a do uso do solo; a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras (BRASIL, 1997).  

 A assertiva aposta na Lei, qual seja que “a água é um bem de domínio público”, gera 

inúmeras implicações. Sendo a água um elemento ambiental, não se pode deixar de enquadrá-

la no que reza o artigo 225 da Constituição Federal: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo...”.  

 Consideram-se bens da União: rios, lagos e quaisquer correntes de água de seu 

domínio, ou que banhem dois ou mais Estados, enquadre-se em limites com outros países ou 
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se ampliem para outros países ou deles emanem. Consideram-se bens dos Estados: águas 

superficiais ou subterrâneas que nascem e deságuam em seu território geopolítico. 

 Embora seja a água de dominialidade pública, isso não quer dizer que o Poder Publico 

é proprietário da água. A Lei vem apenas afirmar que o Poder Público é gestor do bem, no 

interesse de todos. Assegura-se que “o ente publico não é proprietário, senão no sentido 

puramente formal (tem o poder de autotutela do bem), na substância é um simples gestor do 

bem de uso coletivo” (GIANINI apud MACHADO, 2008).  

 A Constituição Federal de 1988 introduziu o estabelecimento do domínio público para 

os corpos d’água do Brasil, diferenciando as de domínio da União e as de domínio das 

unidades federadas.  

 Muito embora haja essa diferenciação, as águas de domínio da União e das unidades 

federadas são interdependentes e indissociáveis no ciclo hidrológico. A simples consideração 

de dois domínios diferentes em termos de gestão mostra a grande dificuldade operacional que 

se tem para o desenvolvimento do gerenciamento.  

Em sendo a água bem de uso comum do povo, podemos elencar algumas 

consequências, quais sejam: o uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa, seja 

ela física ou jurídica; o uso da água não pode significar poluição ou agressão ao bem e o uso 

da água não pode esgotar o próprio bem utilizado.  

Como já mencionado, no Brasil, a PNRH proclama os princípios básicos de gestão dos 

recursos hídricos, baseado no modelo francês.  

Os princípios são enunciações narrativas de valor genérico, que condicionam e 

orientam a compreensão e aplicação das normas (REALE, 1995). Constituem bases para 

indicar diretrizes a serem adotadas para atender às normas jurídicas (MEDAUR, 1993).  

O primeiro princípio tratado é o da adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, sendo esta conceituada por Rebouças (2004) como um “sistema físico que 

define uma área de captação da água precipitada da atmosfera, demarcada por divisores de 

água ou cristas topográficas, onde toda água que flui nesta área converge para um único ponto 

de saída”.  

No entanto, para o mesmo autor, utilizando-se do conceito holístico, a água 

armazenada em cisternas (reservatórios de água de chuva), as águas subterrâneas, águas de 

reuso, umidade do solo que dá suporte ao desenvolvimento da biomassa natural, águas não 

convencionais, devem ser levadas em consideração como parte da bacia hidrográfica, de 
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modo que definindo os limites, seja mais fácil realizar o confronto entre as disponibilidades e 

as demandas para estabelecer o balanço hídrico.  

O segundo princípio considerado pela PNRH é o dos usos múltiplos da água. 

Anteriormente, preocupava-se com a gestão das águas apenas com interesse no setor 

hidrelétrico em detrimento ao abastecimento público, irrigação e transporte. A fim de mudar o 

cenário, a PNRH instituiu que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas.  

 O terceiro princípio é o que reconhece o valor econômico da água, caracterizando-a 

como um recurso limitado. O fato da existência desse fundamento é tido como indutor para 

utilização da cobrança pelo uso da água, um dos instrumentos de política do setor. Para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para que se reduza o desperdício, a água deve ser 

tratada como mercadoria, para assim despertar a consciência dos usuários. O legislador pátrio 

dotou a água de valor econômico, sendo necessário lembrar que tal propósito embasa-se nas 

considerações constitucionais do artigo 170, inciso VI, que dispõe sobre os princípios 

econômicos, dentre os quais a defesa do meio ambiente. 

O quarto princípio é a priorização dos recursos hídricos para o consumo humano e a 

dessedentação animal, em casos de escassez.  

Por último, o princípio da gestão descentralizada e participativa. Diante da experiência 

do estilo governista do Brasil Colônia, a gestão descentralizada não é fácil de ser 

implementada, pois ainda existem características da época presentes nos tempos atuais.  

A gestão integrada e descentralizada, que engloba a participação de várias entidades 

públicas e civis da sociedade, passou a ser um preceito fundamental norteador de todas as 

políticas para o setor. O Estado de São Paulo sempre mereceu destaque para os 

acontecimentos no setor, e depois o Brasil como um todo, quando a gestão dos recursos 

hídricos observou um modelo sistêmico de integração participativa, sendo ratificada, mais 

tarde, tal modelo, com a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Os discursos da gestão descentralizada tiveram início a partir de São Paulo, conforme 

se relatou, quando da criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e a mobilização de 

entidades organizadas da sociedade civil em torno de causas preservacionistas. A busca por 

espaço, as reivindicações e os encaminhamentos de propostas não são caminhos fáceis de 

serem perseguidos, o que enseja a pressão por espaço junto ao governo, para fazer cumprir o 

disposto na PNRH (RIBEIRO, 2006).  
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Além dos fundamentos, são considerados aspectos relevantes da PNRH, os 

instrumentos de política para o setor: I - os Planos de Recursos Hídricos, documento que 

influencia a tomada de decisão na bacia hidrográfica, o qual procura definir os usos 

prioritários entre os usuários; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água, que estabelece uma ligação entre quantidade e qualidade da 

água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, mecanismo pelo qual o usuário 

recebe autorização para utilizar a água para fins econômicos; IV - a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, instituído para criar condições de equilíbrio entre a disponibilidade hídrica e 

a demanda, favorecendo o abastecimento das necessidades vitais e a harmonia entre os 

usuários, redistribuindo os custos sociais para investimentos na bacia; V- o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos, destinado a coletar, organizar e difundir a base de 

dados relativa aos recursos hídricos, seus usos, o balanço hídrico de cada bacia, provendo as 

informações necessárias aos gestores e a sociedade (BRASIL, 1997).  

Na medida em que os instrumentos são aplicados, pode-se verificar a efetividade dos 

princípios definidos pela PNRH, uma vez que o cumprimento dos instrumentos devem 

atender ao que regem à lei e aos princípios. Ao serem aplicados da maneira como foram 

definidos na legislação, a consequência será o atendimento aos objetivos e princípios traçados 

pela PNRH.  

Quanto ao Programa Água Doce, o instrumento que é trabalhado para a execução do 

Programa é a outorga do uso da água, uma vez que, embora seja o uso insignificante, há de ser 

solicitada a outorga junto ao Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – 

IGARN. O Programa, ainda, conta com elaboração de um sistema de informação próprio, 

onde é possível armazenar os dados obtidos em diagnósticos a fim de serem trabalhados 

posteriormente.  
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2.2 Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGERH)  

 

Sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, observaram-se os princípios, 

fundamentos e instrumentos de planejamento e uso. No entanto, merece destaque, ainda na 

Lei nº 9433/97, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGERH), o 

qual se atribui o planejamento e o controle administrativo dos recursos hídricos, cabendo ao 

mesmo implementar a PNRH.  

Segundo Granziera (2006), o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos é um arranjo institucional baseado em novos tipos de organização para a gestão 

compartilhada do uso da água, constituindo o conjunto de órgãos e entidades, governamentais 

ou não, voltados à aplicação dos instrumentos da PNRH na busca do cumprimento dos 

objetivos da Lei.  

A Lei nº 9433/97 estabelece, em seu artigo 32, os objetivos do SINGERH. São 

objetivos do Sistema: coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar administrativamente os 

conflitos relacionados aos recursos hídricos; implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação daqueles recursos; 

e promover a cobrança pelo seu uso.  

Quantos aos objetivos, aplicando-se a este trabalho, merece destaque o que se refere ao 

arbitramento administrativo dos conflitos relacionados com os recursos hídricos. Em âmbito 

regional, cumpre destacar que os comitês de bacia hidrográfica são órgãos da Administração 

Pública que, em um primeiro momento, deverão resolver tais conflitos. Ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, cabe exercer a função decisória, em nível administrativo 

(GRANZIERA, 2006).  

O artigo 33, da Lei nº 9433/97, descreve os integrantes do Sistema: o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); a Agência Nacional de Águas (ANA); os Conselhos 

de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica; os 

órgãos dos Poderes Público federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos, e as Agências de Água.  

Muito embora tenha sido instituído por determinação constitucional, não cabe ao 

SINGERH interferir na organização administrativa dos Estados. Se assim agir, estará ferindo 

a autonomia dos mesmos, garantida pela Constituição (POMPEU, 2010).  

O Ministério do Meio Ambiente, órgão da administração pública federal direta, tem 

como área de competência os assuntos relacionados à (i) política nacional do meio ambiente e 

dos recursos hídricos; (ii) política de preservação, conservação e utilização sustentável de 
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ecossistemas, e biodiversidade e florestas; (iii) proposição de estratégias, mecanismos e 

instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável 

dos recursos naturais; (iv) políticas para a integração do meio ambiente e produção; (v) 

políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e (vi) zoneamento ecológico-

econômico (BRASIL, 2007). 

Dentre os integrantes do Sistema, destaque-se a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA).  

A esta Secretaria compete propor a formulação da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos e acompanhar e monitorar sua implementação; propor políticas, planos e normas e 

definir estratégias (BRASIL, 2007). 

Dentre as estratégias relacionadas no Decreto nº 6.101 de 26 de abril de 2007, 

destacam-se os seguintes temas: a) a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos 

hídricos; b) a gestão de águas transfronteiriças; c) a gestão de recursos hídricos em fóruns 

internacionais; d) a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; e) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas; f) a política ambiental 

urbana; g) a gestão ambiental urbana; h) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

instrumentos locais e regionais de planejamento e gestão que incorporem a variável 

ambiental; i) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas 

urbanas; j) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; e l) a gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos. Cabe, ainda, à SRHU acompanhar a implementação do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos; coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de 

planos, programas e projetos nacionais, referentes a revitalização de bacias hidrográficas; 

coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos 

nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações, 

dentro do princípio da gestão integrada dos recursos hídricos; propor a formulação da Política 

Nacional de Combate à Desertificação em conformidade com as diretrizes pré-estabelecidas 

pelo Ministério e os compromissos da Convenção das Nações Unidas para o Combate à 

Desertificação; promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundações no âmbito 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; desenvolver ações de apoio aos 

Estados, na implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na 

implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos; desenvolver ações de apoio à 
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constituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica; promover, em articulação com órgãos e 

entidades estaduais, federais e internacionais, os estudos técnicos relacionados aos recursos 

hídricos e propor o encaminhamento de soluções; promover a cooperação técnica e científica 

com entidades nacionais e internacionais na área de sua competência; coordenar e executar as 

políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil 

na área de sua competência; prestar apoio técnico ao Ministro de Estado no acompanhamento 

do cumprimento das metas previstas no contrato de gestão celebrado entre o Ministério e a 

ANA e outros acordos de gestão relativos a recursos hídricos; exercer a função de secretaria-

executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; propor, coordenar e implementar 

programas e projetos na sua área de competência; acompanhar e avaliar tecnicamente a 

execução de projetos na sua área de atuação; e executar outras atividades que lhe forem 

atribuídas na área de sua atuação (BRASIL, 2007). 

 

 

Figura 2 – Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Fonte: ANA, 2014.  

 

 

Na Figura 2, tem-se o retrato de como é Gerenciamento dos Recursos Hídricos nos 

âmbitos Nacional e Estadual, onde ressaltaremos o Estado do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba, em razão da Bacia Hidrográfica trabalhada estar inserida nos referidos estados.  

Como integrante da estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é o órgão colegiado com atuação no gerenciamento 
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ou no uso dos recursos hídricos, composto por representantes dos Ministérios e Secretarias da 

Presidência da República; representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos; dos usuários dos recursos hídricos e das organizações civis de recursos hídricos 

(BRASIL, 1997).  

A administração dos Recursos Hídricos é realizada pela SRHU, conforme detalhado 

anteriormente, nos termos da lei. Assim, diretamente, fazem parte da formulação da Política o 

CNRH e o MMA-SRHU.  

Quanto à implementação dos instrumentos da Política, temos a Agência Nacional de 

Águas (ANA), autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao MMA, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, com finalidade de 

implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

integrando o respectivo Sistema, atuando em ações de gerenciamento de água, de fomento, 

estudos e pesquisas e como agente federal, conforme descrito em lei. A referida Lei também 

estabelece, em seu artigo 4º, que a “ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de 

bacia hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do artigo 44 da 

Lei nº 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais”. Sua atuação está submetida aos 

fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da PNRH e deve ser desenvolvida em 

articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do SINGERH (POMPEU, 

2010).  

Interligado aos órgãos nacionais componentes do Sistema e acima descritos, tem-se os 

Comitês de Bacia, que podem ser federais ou estaduais, a depender da jurisdição dos corpos 

hídricos. Em sendo da União, os comitês são federais. Em sendo dos Estados, a composição, 

organização, competência e funcionamento são regidos pela legislação do próprio Estado.  

Os comitês possuem área de atuação estabelecida pela PNRH, em seu artigo 37: a 

totalidade de uma bacia hidrográfica; sub-bacia de tributário do curso d’água principal da 

bacia, ou de seu tributário; e grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.  

Aos comitês competem: (i) promover o debate das questões relacionadas a recursos 

hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; (ii)  arbitrar, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; (iii) aprovar o Plano de 

Recursos Hídricos da bacia; (iv) acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 

bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; (v) propor ao 

Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, 

derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da 
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obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios 

destes; (vi) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados; e, (vii) estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras 

de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo (BRASIL, 1997). 

Os comitês federais de Bacia Hidrográfica são dirigidos por um presidente e um 

secretário, eleitos dentre os seus membros, quais sejam os representantes da União, dos 

Estados, e do Distrito Federal, cujos territórios se localizem, ainda que parcialmente, nas áreas 

de atuação dos Comitês; dos municípios situados, no todo ou em parte, na mesma área; dos 

usuários das águas na área; e das entidades civis de recursos hídricos com atuação 

comprovada na bacia (POMPEU, 2010).  

Com relação a Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, por ser bacia federal, como 

descrito anteriormente, foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, através da Portaria 

nº 2, de 20 de dezembro de 1996, o Comitê de Bacia Hidrográfica Piancó Piranhas Açu, onde 

a abrangência é os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, existindo o gerenciamento 

participativo de suas águas. 

Ainda, fazendo parte do SINGERH, nos respectivos Estados da Bacia ora trabalhada, 

tem-se os conselhos estaduais de recursos hídricos (CERH-PB e CONERH-RN), as 

secretarias estaduais de recursos hídricos (SEMARH-RN e SERMACT-PB) e os órgãos 

responsáveis pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos estaduais (IGARN-RN e 

AESA-PB), conforme disposto na Figura 2. 

Por fim, para fechar a descrição dos integrantes do Sistema de Gerenciamento, a 

PNRH institui as Agências de Água, as quais exercerão a função de secretaria-executiva do 

respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, devendo ter a mesma área de 

atuação de um ou mais Comitês. A criação das Agências de Água será autorizada pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica (BRASIL, 1997).  

Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação: manter balanço 

atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; manter o cadastro 

de usuários de recursos hídricos; efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo 

uso de recursos hídricos; analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem 

financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-

los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; acompanhar a 

administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
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hídricos em sua área de atuação; gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em 

sua área de atuação; celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução 

de suas competências; elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do 

respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; promover os estudos necessários 

para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação; elaborar o Plano de Recursos 

Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica; propor ao respectivo 

ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: a) o enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes; b) os valores a serem 

cobrados pelo uso de recursos hídricos; c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com 

a cobrança pelo uso de recursos hídricos; d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo (BRASIL, 1997). 

Quando tais organismos não estiverem constituídos, poderá haver delegação pelos 

Conselhos Nacionais e Estaduais de Recursos Hídricos, por prazo determinado, a organização 

sem fins lucrativos, conforme preconiza o artigo 47, da PNRH. Assim, o fez o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos com o Comitê de Bacia de Hidrográfica do Rio Piacó-

Piranhas-Açu, quando instituiu, por edital de licitação, que a Agência de Desenvolvimento do 

Seridó, a qual deve obedecer a hierarquia da Agencia Nacional de Águas, para atuar no 

gerenciamento dos recursos hídricos.  

 

2.3 Governança e Gestão Participativa dos Recursos Hídricos 

 

O modelo de gestão das águas no Brasil, que antes vigorava, até baseou-se no 

“comando e controle” e numa análise tradicional de custo e benefício, esgotando-se na 

medida em que as mudanças exigiam modificações de paradigmas. O modo de gerir os 

recursos hídricos desconsiderava os impactos socioambientais e deixava de fora as decisões 

da sociedade civil. O estresse hídrico e o crescente número de conflitos pelo uso da água 

estavam cada vez mais presentes nas comunidades. Desde então, foi repensada a maneira 

como vinham sendo abordados e geridos os recursos hídricos. 

Com o advento da PNRH, vários aspectos da gestão das águas foram inovados. Diante 

da inserção da gestão democrática, a participação cidadã e a descentralização das decisões 

políticas, uma das inovações veio através de um novo conceito, o de governança da água. 

Com isso, o papel do estado, enquanto único gestor dos recursos naturais, passou a ser revisto; 

desenhando-se um novo arranjo institucional.  
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Assim, uma nova proposta surgiu, onde de um lado, preocupava-se com as condições 

de disponibilidade e qualidade da água, e, do outro, em princípios e instrumentos que 

possibilitariam um novo modelo de governabilidade: “[...] uma combinação de estruturas 

hierárquicas, dinâmicas participativas, ação associativa e mecanismos de mercado”, baseada 

“em uma cultura de diálogo, negociação, cidadania ativa, subsidiariedade e fortalecimento 

institucional.” (CASTRO, 2002). 

Estabeleceu-se que cidadania no Estado moderno é transferir aos cidadãos a 

responsabilidade de uma gestão compartilhada e descentralizada dos recursos hídricos, através 

da participação das comunidades. A descentralização e a participação adquiriram, assim, um 

novo sentido na esfera político-administrativa brasileira, provocando mudanças no governo 

que antes pensava em sua política de forma centralizada.  

 Isso se deu a partir de uma demanda social que exigia uma participação social mais 

ativa, dada pela desconfiança dos cidadãos das decisões técnicas que não levavam em conta o 

seu envolvimento (LANNA, 1995).  

 A descentralização abre espaço para comunidade local cuidar e decidir assuntos de seu 

interesse, assumindo responsabilidade sobre o meio, uma vez que se as pessoas estão 

próximas aos problemas, sofrem mais seus efeitos, conhecem o contexto e sua dinâmica e, 

provavelmente, arcarão com as consequências de uma decisão sobre o ambiente em que 

vivem (SOARES, 2010). Assim sendo, acredita-se que como estão envolvidas com os 

problemas, elas podem decidir de forma mais justa como irão trata-los, ressaltando-se os 

instrumentos voltados para a cooperação e diálogo.  

 Diante desse cenário, percebe-se que a descentralização e a participação cidadã são 

partes integrantes e importantes da gestão dos recursos hídricos.  

Sabatini e Sepúlveda (1997) concluem que a solução negociada e descentralizada dos 

problemas ambientais pode ser uma forma de fomentar a cidadania, e, portanto, concretizar, 

diariamente, a democracia.  

A administração do bem jurídico ambiental “água” deve ser realizada de forma 

participativa, em harmonia perfeita entre o instituto da “governança”, composto pelo Poder 

Público, usuários e sociedade civil, sendo primada a descentralização. Nesse passo, o 

legislador pretende obter decisões localizadas, de acordo com as necessidades e demandas 

regionais e na medida das decisões dos segmentos sociais que compõem determinada bacia 

regional.  
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 Soares (2010) destaca que o envolvimento daqueles que vivenciam os problemas 

favorece a forma de resolução dos conflitos. Para ele, “as decisões tomadas por pessoas longe 

do problema, sem a participação dos envolvidos provocam a escalada da disputa, e a 

controvérsia pode ser levada aos tribunais, o que nem sempre significa uma alternativa”.  

 Surgido na Europa, na década de 80, o conceito de governança é uma forma de 

operacionalizar as ações do Estado (RHODES, 1996). Considerado como um estilo de 

governo democrático, onde leva em consideração o compartilhamento de atribuições entre 

Estado e sociedade; trata-se de um modelo representativo que busca a legitimidade e 

autoridade de um serviço público eficiente para planejar e implementar políticas 

(LEFTWICK, 1993).  

A governança abrange além do Estado, a capacidade de interação colaborativa com a 

comunidade, instituições privadas e usuários. Assim, pensa-se que as políticas podem ser 

construídas coletivamente, com a participação social, onde os resultados surgem a partir da 

negociação e do consenso, num processo de interdependência coletiva. Na governança, a 

relação do governo com a sociedade é estabelecida por leis e regras que definem o 

compromisso das instituições envolvidas. 

A boa governança envolve planejamento e construção da política num processo 

participativo, destarte, a sua efetividade depende da capacidade dos atores envolvidos, na 

abertura e tomada de decisão coletiva, considerando o contexto de instituições funcionais, a 

redução da burocracia e o arranjo político e legal em sintonia com os anseios da comunidade 

(MOREIRA et al., 2013). 

No entanto, embora o modelo considere o envolvimento da sociedade, em países como 

o Brasil, pouco se percebe a efetividade nas políticas do setor de água no que se refere à 

gestão e governança.  

Os motivos pelos quais a governança e a gestão dos recursos apresentam limitações, 

são variados: falta de planejamento de longo prazo, uso inadequado dos recursos, falta de 

capacidade institucional. Ainda, uma limitação importante é a falta de visão para desenvolver 

estratégias de longo prazo de modo independente, livre de intervenções políticas 

(TORTAJADA apud MOREIRA et. al, 2013). 

Os problemas de maior relevância que afetam o setor de água em algumas regiões do 

Brasil surgem em decorrência do pouco investimento em infraestrutura, coordenação e 

comunicação entre as instituições, além da ausência de mecanismos de participação dos 
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diversos atores nas tomadas de decisões em diferentes níveis (TUCCI, 2000; TUCCI et al., 

2000).  

No caso de Recursos Hídricos, a governança envolve o conjunto de organizações e 

instituições nas esferas social, política e administrativa, tendo influencia de leis e regras de 

gestão no atendimento dos interesses sociais. A governança da água é caracterizada pela 

responsabilidade social, transparência, participação e descentralização na tomada de decisão. 

Além disso, a boa governança está focada na destinação dos recursos para solução de 

problemas sociais e coletivos, com o objetivo de promover equidade e proteger a população 

mais vulnerável (Berkes, 2003; Huitema et al., 2009).  

A governança envolve um processo de construção e reforma na relação do governo 

com a sociedade, e, por essa dinâmica, e integrando diferentes grupos heterogêneos, traz uma 

complexidade que pode dificultar tal processo.  

Ressalte-se que os problemas do setor da água relacionam-se com setores sociais e da 

economia, em uma relação complexa que afeta todos os setores de forma simultânea. Desse 

modo, dada a sua importância e interface com os diversos setores, tem sido unanime o 

argumento de que a política da água deve ser analisada e revisada (e atualizada) levando em 

conta as demandas sociais e econômicas da sociedade nos níveis local, regional e nacional. 

Caso assim não seja, os objetivos da PNRH não poderão ser alcançados. (MOREIRA et al., 

2013). 

Biswas (2008) defende que o paradigma da gestão integrada dos recursos hídricos com 

os seus elementos de natureza múltipla (dimensional, setorial, institucional e causal) 

envolvidos, tendem a tornar a gestão integrada uma tarefa difícil de ser implementada, 

efetivamente.  

Nesse sentido, deve-se trabalhar com o conceito conjuntamente com estratégia de 

operacionalização, tais como: como promover a integração, possibilidade real da integração 

multisetorial, quem é responsável pela integração, que processos poderiam ser usados, capaz 

de viabilizar o processo de gestão da água de modo efetivo (ROGERS & HALL, 2003; 

TORTAJADA & BISWAS, 2011). 

Percebe-se, então, que gestão e governança constituem ações dependentes, o que se 

infere que uma boa governança se faz com o devido uso das ferramentas de gestão.  

Os mecanismos de implementação da governança envolvem a participação social nos 

diversos setores e níveis, na formulação, coordenação e comunicação entre os usuários do 

setor. De fato, o envolvimento direto dos usuários na governança pode contribuir para o 
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projeto com as informações e visões pessoais, ao tempo que a sua adesão à proposta aumenta 

a probabilidade de compromisso social (KOOIMAN, 2003). 

Na prática real, a efetiva coordenação dos diferentes papéis na governança constitui 

um desafio para as organizações envolvidas no processo. Alguns desafios para aperfeiçoar a 

governança podem ser citados: a) considerar a água como um bem econômico; b) tornar a 

água um bem do estado e permitir os direitos de uso (outorgas); c) introduzir políticas que 

possam ser efetivamente implementadas; d) foco em processos e estruturas participativas 

(MOREIRA et al., 2013). 

 A identificação de problemas de gestão e governança da água, por ter uma 

especificidade local, em contextos diferentes, faz com que soluções consideradas eficazes 

normalmente não sejam de fácil implementação, o que enseja que as rápidas transformações 

da sociedade nas diferentes áreas favoreçam a revisão das práticas tradicionais de governança, 

tendo em vista que estão se tornando inadequadas com o tempo.  

Os instrumentos de governança em vigor estão baseados numa relação de comando e 

controle, que têm se tornado cada vez mais inadmissíveis numa sociedade democrática 

(MICHALSKI et al., 2001 apud MOREIRA et. al., 2013). Assim sendo, os processos de 

governança da água estão sujeitos a mudanças num futuro próximo.  

 

2.4 Políticas públicas de acesso à água no semiárido  

 

Conceituada de várias formas, não existe uma única definição sobre o que seja política 

pública. Lynn (1980) a define como um conjunto de ações do governo que irão produzir 

efeitos específicos. Peters (1986) afirma que “política pública é a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos”. No entanto, a definição mais utilizada é a de Laswell, ou seja, “decisões e 

análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz”.  

Enrique Saravia (2006) diz que a política pública pode ser concebida como “um fluxo 

de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios 

destinados a modificar essa realidade”. Acrescenta que “[...] é um sistema de decisões 

públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou 

modificar realidades de um ou mais setores da vida social, por meio da definição de 

objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os 

objetivos estabelecidos” (SARAVIA, 2006). 



36 

 

Para Souza (2006), resume-se “política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. A formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos 

e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real”.  

Assim, tem-se que políticas públicas, em geral, definem como serão investidos os 

recursos públicos para atender demandas sociais.  

Uma política de águas contém um conjunto de “[...] princípios doutrinários que 

conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à regulamentação ou 

modificação nos usos, controle e proteção das águas.”, e estabelece as diretrizes gerais para 

o tratamento das mesmas (LANNA, 1999). 

Especificamente sobre a política pública das águas, temos três elementos a serem 

considerados: a organização político-administrativa de um determinado território; o papel 

definido para o Estado em uma sociedade; e a abordagem adotada para a questão hídrica.  

Quando se trata da organização político-administrativa, a centralização do poder pode 

interferir na participação dos atores sociais no processo de gestão, o que influencia no 

desenho e na implantação das leis e instituições relacionadas à proteção das águas.  

Quanto à definição do papel do Estado, este assume função em diferentes etapas, 

desde a definição de prioridades, proposições, implantação, gestão, fiscalização, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas.  

Para Guimarães (1998), o “estado segue representando, ainda que com sérios 

problemas de legitimidade, como um ator privilegiado para ordenar os interesses e orientar o 

processo de desenvolvimento, de modo a forjar um pacto social que ofereça sustento às 

alternativas de solução da crise de sustentabilidade”.  

Melluci (1994) diz que é necessário o envolvimento do Estado na administração da 

disputa pelo recurso escasso para se ter a estabilidade do território. A redefinição de critérios 

de convivência entre os atores, também cabe ao Estado. Ou seja, o papel do Estado é fazer um 

esforço para tornar públicos os problemas e as diferenças e negociar possíveis soluções em 

casos de conflitos.  

A definição de prioridades de uma determinada política perpassa pela abordagem a 

que se adota. A tipologia, os instrumentos e mecanismos a serem utilizados e a definição da 
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unidade territorial definem o campo das decisões a serem tomadas pelo Estado, podendo 

contar com a participação social.  

Quanto a unidade de referência para a aplicação de políticas públicas de águas, tem-se 

a bacia hidrográfica como território de planejamento e gestão. Ela é o espaço geográfico onde 

se dá as relações sociais, econômicas e ambientais, possuindo características particulares, 

porém, muitas vezes, com necessidades, problemas e riscos hídricos comuns.  

No Brasil, as políticas públicas requerem a implantação de instituições que contam 

com a participação da sociedade. Anteriormente, o modelo de políticas públicas concentrava 

responsabilidades unicamente nas mãos do Estado, o que já está superado. Com isso, surge a 

necessidade das mudanças nas políticas específicas de recursos hídricos. Tais políticas, ao 

contemplar a sociedade civil juntamente ao Estado no processo decisório, constituem uma 

novidade no campo normativo.  

A política pública de águas na região Nordeste sempre foi marcada pela intervenção 

do Estado de forma centralizada, com ações fragmentadas e a criação de órgãos nacionais 

para o combate à seca. As ações de tais órgãos limitavam-se à construção açudes públicos, 

com a perenização de grandes extensões de rios, de forma a assegurar água para a produção 

agropecuária e o funcionamento de agroindústrias.  

Dentre as primeiras iniciativas no combate à seca, preocupou-se em ofertar água à 

região do semiárido. Assim, foi criado o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 

(DNOCS), através do Decreto n° 7.619, de 21 de outubro de 1909. Tal órgão tem a finalidade 

de centralizar e unificar a direção dos serviços, visando à execução de um plano de combate 

aos efeitos das irregularidades climáticas. As ações traçadas por este órgão foram: as 

construções de estradas, barragens, açudes, poços, como forma de proporcionar apoio para 

que a agricultura suportasse os períodos de seca (PASSADOR, 2010).  

Inicialmente, a diretriz traçada pelo Governo para a região Nordeste era de resolver o 

problema da água no Semiárido. O investimento assegurado na época da Constituição de 1946 

foi a disponibilidade de 3% da arrecadação fiscal para gastos na região nordestina, adotando-

se uma nova postura, como se pode observar no histórico dos programas do governo descritos 

por Passador (2010). 

Verifica-se que as políticas públicas de combate à seca foram divididas em três etapas, 

conforme quadro a seguir. 
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Quadro 1. Cronologia dos programas de intervenção nas políticas de combate à seca no Brasil 

MEDIDAS DE SALVAÇÃO 

1877 - 79 

O Império instituiu uma Comissão Imperial para estudar a abertura de um canal que comunicasse as 
águas do rio Jaguaribe com as do rio São Francisco, o que não foi concretizado, e a prioridade foi dada à 
construção de açudes e poços tubulares. Em 1904, foram criadas várias comissões: Açudes e Irrigação, 

Estudos e Obras contra os Efeitos das Secas e de Perfuração de Poços. Em 1909, foi instituída a 
Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), a qual foi transformada em 1919 em Inspetoria Federal de 
Obras Contra as Secas (IFOCS). 

1945 
A IFOCS foi renomeada para Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Em 1948, foi 
criada a Comissão do Vale do São Francisco, concebida para criar um novo método de gestão de 
combate às estiagens.  

 

DESENVOLVIMENTO PLANEJADO 

1951 
O Banco de Nordeste foi criado em 1952 para apoiar financeiramente os municípios que faziam parte do 
Polígono das Secas. Em 1956, foi criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN) com o intuito de realizar estudos socioeconômicos para o desenvolvimento do Nordeste. 

1959 
Nesse ano foi criado o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno), tendo Celso Furtado como 
diretor e encarregado de lutar pela aprovação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) no Congresso Nacional. Nesse ano a Sudene foi instituída. 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

1970 

Os programas de desenvolvimento regional passaram a impulsionar a agricultura irrigada no país. Os 
principais foram: Programa de Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terra e de 
Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra, 1971), incorporados ao I Plano de 
Desenvolvimento Nacional (I PND) e o Programa Especial para o Vale do São Francisco (Provale, 1972) 
e Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste, 1974), incorporados ao 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

1976 
Foi criado o Projeto Sertanejo, que visava tornar a economia mais resistente aos efeitos da seca pela 
associação entre agricultura irrigada e seca. 

1979-83 

Em 1979, foi implementado o Programa de Recursos Hídricos do Nordeste (Prohidro), através de acordo 
de cooperação com o Banco Mundial, para aumentar a oferta de recursos hídricos por meio da construção 
de açudes públicos e privados e perfuração de poços. Mais tarde o programa foi renomeado Proágua. Em 
1978, foi criada a Política Nacional de Irrigação, que enfatizava a função social da irrigação, destacando, 
no caso nordestino, o combate à pobreza e a resistência à seca. Em 1981, foi criado o Programa 
Provárzeas, a cargo da Emater, para prestar assistência ao pequeno agricultor. Em 1984, houve um 

acordo entre o Ministério da Integração (MI) e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) para admitir a implantação de médias empresas nos projetos de irrigação, que 
podiam ocupar até 50% dos perímetros. 

1987 
O Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE, 1986) foi ampliado para Programa Nacional de 
Irrigação (PRONI, 1986). O Projeto Nordeste I englobou seis programas, dos quais vingou apenas o 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP) do Semiárido. 

1990-93 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou o Mapa da Fome no Brasil (1993). Devido à 
pressão popular (Movimento Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida), foi criado o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), que coordenou o Programa de Distribuição 
Emergencial de Alimentos (Prodea, 1993). Esse programa originou o programa Bolsa Renda em 2001 e o 
Bolsa Família em 2004. Nos anos 1990, iniciaram-se os debates sobre os projetos de assentamento de 

pequenos produtores versus a participação do produtor empresário. Em 1997, foi constituído o modelo de 
irrigação, com lotes familiares para projetos de assentamento e projetos públicos de irrigação totalmente 
ocupados por empresas. 

1998 

Criação do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, coordenado pela Sudene, para ajudar os 
atingidos pela seca. Em 1998, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou a publicar os resultados das 
auditorias de programas sociais. Dentre outros, foram auditados o Programa Nordeste I (DNOCS e a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), Proágua (DNOCS e 

Sudene) e o Programa de Dessalinização Água Boa. Para evitar a desarticulação dos projetos públicos de 
irrigação, em dezembro de 1999 a Sudene, a Superintendência da Amazônia (Sudam), o DNOCS e a 
Codevasf foram vinculados ao Ministério da Integração (criado em setembro de 1999). Em julho de 
1999, foi elaborado pelo Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec) o Manual para Decretação de 
Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública. 



39 

 

2001-06 

Criação do Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais P1MC, dentro do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, da ONG Articulação do Semiárido (Asa), 
criada em 1999. O P1MC passa a ser política pública do governo federal, ao ser firmado o Termo de 
Parceria nº 001/2003 com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Devido às denúncias de 
corrupção divulgadas pelo TCU, a Sudene foi extinta em maio de 2001, tendo sido renomeada Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Adene) em junho de 2004. 

 

2004 

Criação do Programa Água Doce (PAD), dentro do Programa Brasil sem Miséria, coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em 

parceria com instituições federais, estaduais e municipais e sociedade civil. O PAD passa a ser política 
pública do governo federal, ao ser firmado o Acórdão nº 2462/2009 – TCU (Tribunal de Contas da 
União).  

Fonte: Nascimento, 2005. (adaptado) 

 

Diante do histórico acima, percebe-se três períodos das políticas públicas de combate à 

seca. Num primeiro momento, o Estado atuava com as “medidas de salvação”, onde se 

investia em construção de açudes, poços e barragens. Num segundo momento, foram criados 

órgãos que visavam dar um aproveitamento racional aos recursos hídricos, intitulando-se 

como desenvolvimento planejado. Por fim, o terceiro momento, marcado com a implantação 

de vários programas: Proterra (1971), Provale (1972), Polonordeste (1974), Projeto Sertanejo 

(1976) e Prohidro (1979). Apesar do investimento em políticas públicas para o Nordeste 

semiárido, percebe-se que a continuidade não era priorizada pelos governos.  

Para Villa (2001), urge que o semiárido tenha uma intervenção do governo federal que 

se contraponha ao suposto descaso das “elites regionais”. Para ele, carecem ações planejadas, 

ilustrando a afirmação com a comparação do fenômeno da seca com o tsunami, quando diz 

que “o problema da seca é pior, pois pode ser previsto com bastante antecedência”.  

Diante desse cenário, desde o governo do presidente Lula da Silva, mostra-se uma 

mudança no cenário, onde se busca incentivar e fortalecer as iniciativas da sociedade civil 

com o objetivo de agir de maneira mais eficaz no combate à seca. Assim, desde 2003, as 

políticas públicas vêm sendo planejadas para o combate à seca. 

Destaque-se o Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) – Ministério do 

Desenvolvimento Social e o Programa Água Doce (PAD) – Ministério do Meio Ambiente, 

que buscam o abastecimento de comunidades rurais no semiárido.  

Em razão da pluviosidade nordestina ser irregular e diferenciada e a água do subsolo é 

quase sempre salobra, tais programas atuam em frentes distintas, mas com o mesmo objetivo, 

buscar soluções alternativas e a criação de uma nova mentalidade, uma nova cultura e 

adaptação ao meio ambiente semiárido.  

O P1MC teve inicio em 2001, através de um Projeto Piloto financiado pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), para a construção de 500 cisternas e elaboração do projeto, 

mobilização nos estados, seminários e oficinas (PEREIRA, 2006). As cisternas, com 
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capacidade de acumulação normalmente entre 7 e 15 metros cúbicos, representam a oferta de 

50 litros diários de água durante 140 a 300 dias, admitindo-a cheia no final da estação 

chuvosa e nenhuma recarga no período. Tomados os devidos cuidados com a limpeza do 

telhado, da cisterna, calha e tubulação, é uma solução fundamental para o atendimento das 

necessidades mais essenciais da população rural difusa. Embora existam aos milhares, 

espalhadas por todo o Nordeste, a quantidade de cisternas ainda é ínfima, quando comparada 

à necessidade da população rural (CIRILO, 2008).  

 O Programa Água Doce (PAD), elaborado em 2003 e lançado em 2004, possui como  

objetivo principal “estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade 

para o consumo humano por meio do aproveitamento das águas subterrâneas, incorporando 

cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização, atendendo 

prioritariamente localidades rurais difusas do semiárido brasileiro” (MMA, 2012). Ao final da 

tese, abordar-se-á mais especificamente essa política pública.  

Os programas abordam a questão da convivência com o semiárido, inovando no 

gerenciamento de recursos hídricos, priorizando a gestão compartilhada, com a implantação 

de um modelo de gestão que seja assumido pela comunidade interessada e beneficiária da 

política, o que possibilita um controle social da política.  

 

2.5 Conflitos pelo uso da água 

 

Pela grandiosidade do território brasileiro, o mesmo apresenta características variadas 

entre suas regiões, onde se ressalta a distribuição irregular das águas. Como visto, a região 

Norte apresenta o maior volume de água do país e pouca densidade populacional, ocorrendo o 

oposto em algumas áreas do Nordeste brasileiro, que apresenta características de clima 

semiárido, com períodos de estiagem. Seja por abundância ou escassez de água, essas regiões 

nas últimas décadas vêm apresentando com frequência, conflitos pelo domínio da água.  

Os conflitos pelo uso da água carecem ser analisados de maneira individual, uma vez 

que apresentam particularidades relacionadas com a história de ocupação e dominação 

política, social e econômica do território, além das peculiaridades ambientais e a forma de uso 

de cada região, o que inviabiliza uma análise generalizada dos conflitos. Estes, quase sempre, 

relacionam-se ao mau gerenciamento dos recursos hídricos (LIMA, 2006).  

Por ser um bem essencial à manutenção da vida, a água, a partir do momento em que 

se torna escassa, torna-se foco para o surgimento dos conflitos relacionados aos usos e à sua 

distribuição em quantidade e qualidade.  
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A terra e a água sempre foram um trunfo mais ou menos disputado, conforme o lugar e 

o momento (RAFFESTIN, 1993). Para Petrella (2002), a água é um regulador social 

importante, tornando-se fonte de poder, posto que as estruturas das sociedades camponesas e 

das comunidades aldeãs, desde os primórdios, eram organizadas ao redor da água. Ressalta, 

ainda, que era raro ter igualdade entre os membros de uma comunidade com relação à água; o 

acesso a ela quase sempre envolveu desigualdade. 

Em determinadas regiões do país, como a semiárida, os conflitos por água, na maioria 

das vezes, ocorrem ou pela falta de disponibilidade hídrica (questões climáticas) ou pela 

dominação política ao acesso à água. A luta por água envolve a apropriação da oligarquia 

política que domina a posse de terra e consequentemente da água, excluindo o acesso a esses 

recursos às populações historicamente excluídas (LIMA, 2006). 

No semiárido nordestino, por décadas o problema de acesso à água justificava-se, 

principalmente, pelo fator climático da região. Na medida em que ocorria a evolução da 

ciência com o desenvolvimento de novas técnicas, as possibilidades de extrair ou represar a 

água surgiram mais fortemente. Assim, o problema da falta de água passa a ser também de 

natureza política (TORRES; SILVA & LIMA, 2006).  

Por apresentar diversos usos, os recursos hídricos apresentam por si uma relação  

conflituosa, em razão da necessidade desse bem ambiental para a manutenção do meio 

ambiente em geral e da vida humana em particular (VIANNA, 2005). 

As disputas referentes aos usos múltiplos dos recursos hídricos são antigas, bem como 

seus propósitos de regulamentação. Para confirmar, Barth (2002) destaca o Código das Águas 

(1934) que, pelo interesse na construção de novos aproveitamentos hidrelétricos, levantou o 

debate sobre o regime jurídico a que estavam submetidas as águas e seu aproveitamento, 

constituindo o marco regulatório fundamental para o setor de energia elétrica, ao proporcionar 

recursos legais econômico-financeiro para a notável expansão do aproveitamento do potencial 

hidroelétrico. 

Lanna (1997) esclarece que existem diversos tipos de conflitos pelo uso da água, os 

quais ocorrem por razões distintas: a) destinação de uso, quando o uso da água é feito fora das 

determinações legais, como o uso de águas de aquíferos ou de reservas ecológicas para 

irrigação; b) conflitos de disponibilidade qualitativa, quando a água fica indisponível devido à 

poluição; e c) conflitos de disponibilidade quantitativa, quando o uso da água por parte de um 

usuário impede que outros a utilizem como é o caso da competição entre irrigantes e 

abastecimento urbano, barragens para usinas hidrelétricas e navegação. 
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A fragilidade do sistema normativo coletivo é percebida pelo número e intensidade 

crescentes dos conflitos e pode implicar numa fragmentação importante das relações entre os 

grupos sociais e interesses constituídos. Na medida em que uma sociedade permite que os 

interesses corporativistas de indivíduos e grupos sejam a base de sua própria organização e o 

princípio que inspira seu funcionamento, mais se evidencia a multiplicação e intensificação de 

conflitos (PETRELLA, 2002).  

Quando se analisa conflitos por água, a disputa hídrica é observada quando o cenário 

físico ou político da bacia sofre uma mudança grande ou súbita. As mudanças passam pela 

construção de barragens, canais de transposição, perímetros de irrigação ou realinhamento 

territorial. Afirma Wolf (2005) que “embora as razões subjacentes de controvérsia 

relacionadas à água possam ser numerosas, como disputas pelo poder e interesses 

desenvolvimentistas, todas as disputadas hídricas, podem ser atribuídas às razões: quantidade, 

qualidade e oportunidade”.  

Os conflitos ocorrem em geográficas variadas, porém, em níveis internacional, 

nacional e local. 

Como exemplos de áreas de conflitos pela disputa de água, conhecidos 

internacionalmente, cita-se os rios Jordão, Tigre e Eufrates no Oriente Médio, o Nilo na 

África, Ganges na Ásia, o rio Tejo na Europa e a Bacia do Prata - Paraná na América do Sul.  

Na esfera nacional, o conflito por água com maior destaque foi a transposição de parte 

das águas do rio São Francisco. A bacia do rio São Francisco nasce na serra da Canastra no 

estado de Minas Gerais, deslocando-se 2.800 km, abrangendo seis estados brasileiros e o 

Distrito Federal e está subdividida em quatro principais sub-bacias Alto, Médio, Sub-Médio e 

Baixo São Francisco, possuindo cerca de 640 mil km², o que corresponde a 8% do território 

nacional. O rio, por se deslocar em grande parte no semiárido do Nordeste, possui grande 

relevância social, econômica e ecológica para os moradores das regiões vizinhas.  

Os conflitos existentes acerca da realização da transposição das águas do referido rio 

para o Nordeste Setentrional, se dá entre os estados doadores das águas – Minas Gerais, 

Bahia, Sergipe e Alagoas e os possíveis estados receptores das águas – Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Ceará. 

Muitos interesses estão em jogo, tais como os de grandes construtoras, empresas de 

consultoria, proprietários de grandes extensões de terra, prefeituras de cidades do sertão 

nordestino e fornecedores de equipamentos. A existência de informações desencontradas a 

respeito do tempo de conclusão, questões ambientais ligadas a bacia, custo da obra, e para 
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quem se destina as obras são algumas questões levantadas entre os envolvidos no conflito 

(VIANNA, 2006).  

Existem estudiosos, como Rebouças (2002) que afirma que a transposição da bacia 

não é a alternativa mais adequada, pois devido a intensa evaporação que existe no Nordeste, 

as águas ficarão armazenadas, por pouco tempo, em açudes destinados à geração de energia 

hidrelétrica ou naqueles destinados a abastecer demandas humana ou animal e a irrigação, 

principalmente. 

Para Suassuna (2005) não haveria razões a transposição das águas do São Francisco, 

vez que há água nos estados a serem beneficiados, faltando apenas um bom gerenciamento. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (MI), as obras do Projeto de Integração 

do São Francisco já apresentam 60,6% de avanço, com previsão de conclusão para o final de 

2015.  Atualmente, a obra emprega mais de 11,5 mil trabalhadores. Dos 16 lotes de obras, que 

compõe as Metas, dois já estão concluídos: o Canal de Aproximação do Eixo Norte e Leste.  

Os conflitos existem em todas as escalas. Na região do Semiárido, embora menos 

polêmico, mas não menos importante, os conflitos ocorrem.  

Na Bacia do Rio Piranhas-Açu, os conflitos existem e não são diferentes das demais 

bacias, conforme identificação extraída dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos da Paraíba 

e do Rio Grande do Norte, de informações no sítio do Comitê de Bacia do Piranhas-Açu e de 

registros nas atas de reuniões do CBH Piranhas-Açu.  

Entre os problemas e conflitos, destaca-se o maior deles, a insuficiência hídrica para 

atender as demandas existentes, notadamente a irrigação, que se encontra crescente e 

representa o maior uso da bacia. Devido aos usos múltiplos e a situação de escassez, os 

conflitos são latentes, podendo, a depender da criticidade do problema, ser cumprido o 

disposto na PNRH, ter água apenas para consumo humano e dessedentação animal.  

Embora haja conflitos provocados pela escassez de chuvas, o Comitê de Bacia vem 

trabalhando para minimizar tais conflitos, juntamente com a ANA, a Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE) e Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba (AESA), órgãos gestores da Bacia. A metodologia utilizada para a 

resolução desses conflitos são reuniões periódicas envolvendo a população dos municípios 

influenciados pela Bacia, além de investimentos em institutos legais, como a elaboração do 

Plano de Bacia, que se encontra em fase final de elaboração.  
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A solução do problema da água no mundo, em geral, e no Brasil em particular, é o 

gerenciamento do uso e da sua demanda, uma vez que a prática atual está direcionada apenas 

para a oferta (REBOUÇAS, 2002).  

Diante dos exemplos citados, podemos observar de acordo com WOLF (2005) que a 

água nunca é a única causa do conflito, porém pode agravar tensões, que deve ser considerado 

dentro de um contexto mais amplo. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

 A sistemática utilizada foi a pesquisa descritiva e exploratória, posto que o 

embasamento da tese perseguiu: a observação, registros e análises, correlacionando os fatos e 

fenômenos; além de realizar descrições precisas da situação e descobrir as relações existentes 

entre os elementos de pesquisa (CERVO, SILVA e BERVIAN, 2007). 

 Para tanto, o uso de estudos descritivos e da pesquisa documental, através da coleta de 

dados, serviu de metodologia para buscar na literatura a apreensão do conhecimento científico 

existente, acerca da dimensão tanto do contexto quanto do fenômeno de interesse estudado, 

seguida de inferência em documentos e observações diretas para argumentação das evidências 

obtidas.  

 A metodologia adotada no trabalho foi a partir de levantamentos e estudos dos eixos 

da pesquisa, tais como: reconhecimento da realidade do Comitê de Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu; o histórico da legislação e da gestão das águas no país; governança e 

participação social na gestão dos recursos hídricos; políticas públicas de acesso à água 

potável; conflitos sobre o uso da água; e, mecanismos de gestão compartilhada e 

descentralizada dos recursos hídricos. 

 Para cada objetivo a ser atendido, foram traçados alguns procedimentos para a 

apresentação dos resultados.  
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Quadro 02. Metodologia desenvolvida pelo trabalho. 

OBJETIVO PROCEDIMENTO 

a) identificar se os 

princípios legais, adotados 

na Política Nacional de 

Recursos Hídricos, estão 

sendo observados pela 

ANA, dando ênfase ao 

principio da cooperação, da 

participação popular e do 

desenvolvimento 

sustentável; 

1) Pesquisa bibliográfica e documental 

2) Coleta e análise de dados - busca literária, inferência em 

documentos; 

3) Contatos pessoais ou por e-mail com os pesquisadores 

da ANA; 

4) Observação direta de sua efetividade nos instrumentos e 

fundamentos previstos na PNRH; 

5) Reunião com a secretaria executiva do Comitê para 

realização de entrevista. 

b) analisar o panorama das 

Políticas Públicas de 

Acesso a Água Potável no 

Brasil e a gestão dos 

Recursos Hídricos e 

verificar se a Política 

Pública do Programa Água 

Doce cumpre o disposto 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos; 

1)Pesquisa bibliográfica e documental; 

2)Coleta e análise de dados - busca literária, inferência em 

documentos; 

3)Troca de experiências em encontros nacionais e estaduais 

do Programa, com a participação em oficinas oferecidas 

pelo MMA; 

4)Observação direta da gestão dos sistemas de 

dessalinização implantados no Rio Grande do Norte. 

c) relatar como se deu o 

processo de formulação do 

Programa Água Doce no 

Brasil e a gestão 

participativa/compartilhada 

prevista para o 

gerenciamento dos 

sistemas de dessalinização, 

destacando o acordo de 

gestão e o principio da 

participação social como 

meio de empoderamento 

dos usuários de água em 

um assentamento no Rio 

Grande do Norte 

1)Levantamento bibliográfico e análise de documentos e 

registros do Programa Água Doce; 

2)Visitas e observações diretas; 

3)Entrevistas com questões abertas com moradores e 

lideranças locais; 

4)Participação em reuniões de mobilização social, como 

parte do trabalho desenvolvido junto a consultoria do 

PAD/RN. 

Fonte: ARCILA, 2014. 

 

 Foram realizados contatos pessoais através da participação da doutoranda em reuniões 

de mobilização social, como parte do trabalho desenvolvido junto a consultoria do PAD/RN. 

Ainda, houve a troca de experiências em encontros nacionais e estaduais do Programa, com a 

participação em oficinas oferecidas pelo MMA.  



46 

 

 Por fim, foi realizada a observação direta da gestão dos sistemas de dessalinização 

implantados no Rio Grande do Norte, sendo aqui descrito de forma mais detalhada o sistema 

do Assentamento Caatinga Grande, para saber qual a realidade adotada no processo de gestão 

da água, de modo a inferir o grau de participação da sociedade e na tomada de decisões, 

identificar as fragilidades e potencialidades existentes.  
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Introdução 

 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) surgiu, em 1997, para 

regulamentar o uso da água de forma sustentável, para que este fosse realizado de 

forma racional e justa. O uso de forma racional e justa da água dá-se em 

consequência da importância que a água possui em todos os aspectos da atividade 

humana, além de ser elemento de estabilidade social e desenvolvimento econômico 

das comunidades. 

 Diante desses atributos, o equilíbrio no uso e o estabelecimento de normas 

são essenciais para garantir a utilização justa. Daí decorre a necessidade de 
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obediência às normas e princípios atinentes aos recursos hídricos, além da 

participação da sociedade na gestão democrática de tais recursos.  

 Embora se considere importante bem ambiental, desde o surgimento da 

humanidade, é recente a discussão acerca do direito à água potável como direito 

fundamental, ao contrário do tratamento que é dado ao direito ao meio ambiente 

como direito humano fundamental. O reconhecimento dos direitos como direito 

fundamental é construído pelas lutas das pessoas em defesa desses novos direitos. 

 A evolução das conquistas e o reconhecimento dos direitos, através da 

evolução histórica, permite a identificação de várias dimensões dos direitos 

fundamentais. A primeira engloba os direitos civis e políticos (liberdade); a segunda, 

os direitos sociais, econômicos e culturais (igualdade); a terceira, os direitos relativos 

ao meio ambiente, à paz, ao desenvolvimento, ao patrimônio da humanidade e à 

comunicação; a quarta, o direito à democracia, ao pluralismo e à informação; a 

quinta, à paz (Bonavides, 2006); e, a sexta, consagra o direito de acesso à água 

potável, gerado pela crise na distribuição da mesma (Fachin, 2010).  

 A PNRH (Lei nº 9.433/1997) é baseada em princípios que merecem o 

seguimento para que seja atingido o objetivo a que a lei se propõe. Antes de 

adentrar nos princípios constantes na PNRH, necessário se faz discorrer sobre os 

princípios gerais do direito ambiental aplicáveis à água, traçando um paralelo com os 

princípios presentes nesta norma.  

 Alguns doutrinadores defendem que os princípios são diretrizes para integrar 

lacunas, como previsto na Lei de Introdução ao Código Civil (art. 4°, LICC). Outros 

defendem que, também, são “enunciações normativas de valor genérico, que 

condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua 

aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas" (Reale, 1995). 

Logo, os princípios constituem a base na qual assentam os institutos e as normas 

jurídicas (Medaur,1993). Funcionam como caminhos argumentativos, que podem ser 

considerados em momentos de decisões (Varella et al., 2009). No tocante a PNRH, 

toda a principiologia advém do direito internacional.  

 Quanto à averiguação da efetividade de tais dispositivos, baseando-se no que 

se aplica aos tratados, a investigação da efetividade dos princípios objetiva verificar 

se os agentes para os quais foram destinadas as normas estão, de fato, cumprindo 

com o que diz a regra, de modo a verificar se a norma está cumprindo a função.  
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 Este trabalho almeja analisar os princípios do direito ambiental aplicados na 

gestão das águas brasileiras, precisamente na Política Nacional de Recursos 

Hídricos, com destaque para a evolução histórica dos mesmos e sua relação com a 

gestão dos Recursos Hídricos, desde o surgimento da preocupação em preservação 

e conservação do bem ambiental e sua relação efetiva com o disposto na Lei nº 

9.433/97, a qual rege todo o ordenamento das águas do Brasil. Identificados os 

princípios legais adotados na Política Nacional de Recursos Hídricos, busca-se 

certificar se o disposto na PNRH está sendo observado pela Agência Nacional das 

Águas, a fim de reavaliar o processo da gestão integrada dos recursos hídricos, sob 

o ponto de vista institucional, relacionando-o com a problemática da gestão dos 

Recursos Hídricos no Brasil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 

documental acerca dos assuntos citados, como forma de oferecer subsídios para 

uma gestão do bem ambiental – água - de maneira mais eficiente.  

 

Princípios aplicados à gestão dos recursos hídricos 

   

Em meio a essa importância, discorrer-se-á a respeito dos princípios de maior 

destaque na PNRH, os quais devem servir de base na gestão dos recursos hídricos. 

 

Meio ambiente e água como direito humano fundamental  

 Considerado como direito de terceira dimensão (princípio da solidariedade), é 

um dos pontos mais importantes para a garantia da vida digna, sendo reconhecido 

através de vários tratados internacionais, tal como a Declaração de Estocolmo 

(1972), a qual dispõe que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de 

qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador 

solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações 

presentes e futuras. 

 A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos (Nairóbi, 1981) e a 

Conferência das Nações Unidas (Rio, 1992) discorrem sobre o tema, destacando 

que os povos possuem direito a um meio ambiente saudável e propício ao seu 

desenvolvimento.    
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 No ordenamento jurídico pátrio, tal princípio encontra-se disposto na 

Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 225, caput:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 Até então, o direito aos recursos hídricos estava resguardado de forma geral, 

no que concerne à sua tutela, posto que estava inserido no conceito do que seja 

meio ambiente.  Especificamente acerca das águas, a Conferência de Paris (1998) e 

a Conferencia da Alemanha (2001) trataram a água como essencial para a 

humanidade, bem como para a preservação dos ecossistemas e do 

desenvolvimento econômico em todas as suas fases, elevando a condição de água 

potável como um direito humano, devendo o Poder Público assegurar aos seres 

humanos o acesso isonômico à água.  

 Em 2006, a ONU emitiu o Relatório de Desenvolvimento Humano, 

corroborando com a mesma ideia. Em 2010, a Assembléia Geral da ONU 

reconheceu explicitamente o direito humano à água, destacando a água potável 

como essencial para a realização de todos os direitos humanos (Brasil, 2012). 

 A partir daí, percebe-se a inserção do direito de acesso à água potável como 

direito fundamental, para conclamar os governos a atuarem na sua concretização. 

 Importa considerar que não apenas a afirmação de forma expressa do direito 

de acesso à água potável como direito fundamental é suficiente para garantir o 

reconhecimento como sendo direito fundamental. É necessário verificar a efetividade 

das normas e princípios que tutelam tal direito, bem como a presença ou ausência 

de certas práticas inerentes aos princípios, que atestam ou não, a materialidade 

destes últimos.  

 A expressividade e reconhecimento, no texto constitucional, dão-se pelo fato 

de antes ter sido considerado como direito fundamental, como outrora aconteceu 

com o direito ao meio ambiente (Fachin, 2010). Assim, mostra-se que independente 

da expressividade, o reconhecimento é o que se tem de primordial para que os 

cuidados para com o bem ambiental sejam realizados com maior amplitude efetiva.  
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Desenvolvimento sustentável  

 

 Considerada como uma das peças chaves do desenvolvimento sustentável, a 

água possui importância ímpar para as dimensões social, econômica e ambiental do 

desenvolvimento. 

 O princípio do desenvolvimento sustentável remonta a sua origem nos anos 

70, quando na Conferência de Estocolmo, em 1972, retratou-se a necessidade de 

adoção de práticas, pelos Estados, que propiciassem desenvolvimento, porém, 

compatibilizando este com a proteção ao meio ambiente humano em benefício de 

sua população.  

 Até então, dissociava-se o homem da natureza, ou seja, havia a preocupação 

da preservação da natureza para que o homem pudesse gozar dos recursos. Esse 

cenário foi se modificando, com a evolução do sistema, com o avançar das relações 

e a necessidade de despertar o sentido de que a preservação/proteção ambiental 

não deve englobar apenas o homem, mas todo o meio em que ele vive, havendo 

integração na relação.  

 Houve uma mudança no processo de desenvolvimento, sendo necessária a 

busca pelo equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico.  

 O princípio do desenvolvimento sustentável, segundo D’Isep (2010), é 

princípio geral do direito ambiental internacional, e dentro do universo dos recursos 

hídricos, mostra-se concreto na forma de gestão sustentável das águas. Baseado 

nesse princípio defende-se a busca por parâmetros que visem a implantação de uma 

gestão de forma harmônica, seja por razões socioambientais, seja por razões 

econômicas, o que deve ser entendido como os objetivos e fundamentos do regime 

das águas.  

 Um dos pontos para que seja observado o cumprimento de tal princípio é a 

busca pelo controle das atividades, dentro do rigor na aplicação da norma de 

proteção ambiental, através do exercício do poder de polícia da Administração 

Pública, na fiscalização, para que a sustentabilidade seja garantida.  

 Segundo Granziera (2006), o princípio do desenvolvimento sustentável é 

atinente a toda a política ambiental, possuindo interfaces com a outorga do direito do 



57 

 

uso da água, o licenciamento ambiental, os usos múltiplos e da noção de bacia 

hidrográfica como instrumento de gestão.  

 Paulo Afonso Leme Machado (2009) traça como o conceito de 

desenvolvimento é tratado nos diversos encontros internacionais sobre 

sustentabilidade. O que se infere de todo o exposto por ele é que, embora os 

processos de decisões não tenham observado os aspectos ambientais, dando 

prioridade aos aspectos econômicos, em tempo pretérito, a harmonização dos 

interesses não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou da 

desconsideração de elementos que promovam o equilíbrio ambiental.  

 

Princípio da cooperação 

 

 O princípio da cooperação, com relação aos recursos hídricos, tem grande 

repercussão no âmbito internacional.  

 Paulo Afonso Leme Machado (2009) trata o mesmo, a partir de uma análise 

ao disposto na Convenção sobre o Direito Relativo à Utilização dos Cursos de Água 

Internacionais para fins de Navegação – ONU 1997.  

 O artigo 8º, §1º, da referida Convenção, traduz o importante papel que o 

princípio geral da cooperação entre os Estados possuem na implementação da 

norma sobre o uso racional dos cursos de águas internacionais. 

 Infere-se, então, que cooperar é a união de forças para que seja alcançado 

um determinado fim, é compartilhar uma atuação de forma simultânea em busca de 

um resultado ótimo.  

 Outro documento internacional onde se destaca a cooperação é a 

proclamação, em 1968, da Carta Européia da Água, pelo Conselho da Europa, onde 

fora resguardado como sendo o princípio fundamental, o seguinte preceito: a água 

não reconhece fronteiras (Berthon, 1997).  

 Tal princípio é chamado também de princípio da solidariedade hídrica, 

segundo D’ISep (2010), que menciona a Carta Social da Água, promulgada por 

ocasião do II Fórum Mundial da Água (Haia/2000), ressaltando a importância do 

documento como base para instruir decisões do Comitê Mundial da Água. 

 Ainda, ressalta a busca da gestão de recursos hídricos de forma solidária: “a 

hidrossolidariedade”.  
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 Não diferente dos demais documentos já apontados, o princípio 24 da 

Conferência de Estocolmo (1972) enfatiza a necessidade de cooperação nas ações 

relacionadas com a proteção ambiental, destacando a importância de ações 

conjuntas, com “providências multilaterais, bilaterais e outros meios apropriados, 

para eficazmente limitar, evitar, reduzir e eliminar as agressões ao ambiente 

resultantes de atividades exercidas em todos os domínios, tomando, todavia, na 

devida consideração a soberania e os interesses de outros Estados”.  

 No que se refere aos recursos hídricos no Brasil, a cooperação revela-se na 

participação conjunta dos entes federados, para a eficácia na implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos.  

 

Poluidor-pagador / Usuário-pagador  

 

 Em tempos pretéritos, a água era utilizada de forma indiscriminada, não 

ensejando preocupação com as medidas de proteção. No entanto, com a mudança 

no cenário mundial, onde a água de qualidade passou a ser escassa, foi necessário 

um controle mais eficaz de forma a evitar desperdícios e controlar o uso dos 

recursos hídricos.  

 Quando se fala em poluidor-pagador, no ordenamento jurídico pátrio, remete-

se ao disposto na Constituição Federal, no seu artigo 225, o qual reza que todos têm 

o direito ao meio ambiente equilibrado, sendo dever de todos a sua proteção, 

imputando-se a culpa àquele que, por ventura, provoque dano ao meio ambiente.  

 O critério de culpa adotado pelo Direito Ambiental é o da responsabilidade 

objetiva, onde não se precisa demonstrar a culpa do agente infrator, mas tão 

somente a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esses, para a imputação 

da responsabilidade. Diante disso, surge a ideia de que “todo aquele que polui deve 

pagar consoante os efeitos da contaminação produzida” (Souza, 2011).  

 A PNMA, no artigo 4º, impõe ao poluidor o dever de reparar e ao usuário, o 

dever de contribuir para a utilização dos recursos ambientais com valor econômico, 

dentre eles, a água.  

 No entanto, desde o Código das Águas (1934), há previsão do princípio em 

comento, quando fora estabelecido que quem atenta contra a salubridade das águas 

é responsável pelos danos.  
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 Para Granziera (2000), o princípio poluidor-pagador constitui: 

“princípio econômico introduzido por questões políticas nos ordenamentos 

jurídicos de vários países. Economicamente, exprime a vontade de neutralizar 

o custo social provocado pela poluição. Politicamente, o Estado quer 

preservar as finanças públicas dessas despesas de recuperação”. 

 No Brasil, não há aplicação direta de tal princípio, embora previsto na lei, 

sendo tratado por alguns doutrinadores como antítese ao princípio do ônus social, o 

qual trata que o ônus da recuperação da poluição de rios, como, por exemplo, o Rio 

Tietê, deve ser suportado pela sociedade, ou seja, a comunidade, com pagamento 

de impostos, patrocina programas e planos de recuperação de mananciais, que 

muitas vezes foram contaminados por empreendedores.  

 Para Derani (2008), o princípio do poluidor-pagador objetiva “internalizar os 

custos relativos externos da deterioração ambiental”, ou seja, pela aplicação de tal 

princípio, diz que “impõe-se ao sujeito econômico arcar com os custos ou 

afastamento do dano”.  

 Porém, ressalte-se que “a determinação do poluidor-pagador depende de 

definição normativa da política ambiental; em resumo, é uma decisão política” 

(Derani, 2008).  

 A isso, corrobora D’Isep (2010), quando menciona que é através da gestão 

das águas que se salvaguarda o recurso ambiental, sendo na adoção de medidas de 

proteção que se deve constatar que as externalidades negativas (poluição) sejam 

internalizadas, de forma escalonada, com a adoção do instrumento de gestão, como 

o da cobrança pelo uso da água.  

 Ao contrário do princípio do poluidor-pagador, o princípio do usuário-pagador 

é mais simples de ser definido. Refere-se ao pagamento pela utilização da água. 

Este é considerado independente, distinto da cobrança realizada por prestadora de 

serviços das companhias de água.  

 Segundo Santos (2000), a cobrança pelo uso da água dá-se pelos seguintes 

fins: “a) conscientizar da sua importância e de que se trata de um produto renovável, 

mas finito; b)  diminuir o consumo; c) fornecer subsídios econômicos para o seu 

próprio gerenciamento; d) incentivar a utilização racional devido à diminuição de sua 

captação e possibilitar uma distribuição mais equitativa; e) contribuir no processo 

para se conseguir um desenvolvimento sustentável”. 
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Princípio da participação popular 

 

 A ideia basilar deste princípio leva em consideração a participação da 

sociedade junto ao Estado na resolução dos problemas ambientais, ressaltando que 

a participação é eficaz se for exercida de forma associada, seja através de 

sindicatos e organizações ambientalistas, por exemplo. 

 Abelha (2000) coloca o princípio da participação como aquele que “constitui 

um dos postulados fundamentais do Direito Ambiental. Embora ainda pouco 

difundido em nosso país, a verdade é que tal postulado se apresenta na atualidade 

como sendo uma das principais armas, senão a mais eficiente e promissora, na luta 

por um ambiente ecologicamente equilibrado”. 

 É certo que tal princípio possui suas raízes na sociologia política, onde a 

atuação da sociedade civil pressiona o Poder Público a adotar uma postura 

comprometida com o ético e o social. Isso implica que todos devem fazer e exigir a 

sua parte, no que tange aos bens e valores ambientais, dentre eles, a água. 

 Loures (2006) acrescenta que “o exercício da cidadania, como reflexo da 

aplicação do princípio da participação popular, empresta legitimidade, transparência 

e segurança aos processos decisórios”. 

 Antunes (2002) vai mais além e destaca que o Direito Ambiental possui 

origem nos movimentos reivindicatórios dos cidadãos, sendo essencialmente 

democrático. Ainda, retrata que a materialização da democracia dá-se “através dos 

direitos à informação e à participação” e o processo democrático “é aquele que 

assegura aos cidadãos o direito pleno de participar na elaboração das políticas 

públicas ambientais”. 

 Para que o princípio da participação seja efetivo há necessidade de 

instrumentos que subsidiem a sua prática, sendo o principal deles o direito à 

informação. Só assim, é possível uma atuação eficaz e consciente da sociedade, 

face às políticas públicas ambientais. 

 Segundo Milaré (2004) é através da informação que se conquista a cidadania 

“para a participação ativa na defesa de nosso rico patrimônio ambiental. Aliás, o 

direito à informação é um dos postulados básicos do regime democrático, essencial 

ao processo de participação da comunidade no debate e nas deliberações de 

assuntos de seu interesse direto”. 
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 Assim, há de ressaltar que aquele que é munido de informação, tem a seu 

alcance a preciosa ferramenta de controle social do Poder: a participação. Tudo isso 

porque quando se detém informação acerca dos problemas ambientais, deixa de 

haver alienação e se conquista cidadania, capaz de contribuir em processos 

decisórios que hão de culminar com contribuições importantes para a humanidade.  

 Desde 1948, quando do surgimento da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da Assembléia Geral das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil, foi 

lançada a base para a consolidação do direito à informação. Dispõe a Declaração 

que, “toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e idéias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras”. 

 Ainda no âmbito internacional, a Declaração de Estocolmo destacou a 

importância da difusão de informações de modo a embasar a opinião pública 

consciente das responsabilidades sociais e ambientais.  

 No âmbito da PNRH, percebe-se que essa participação pode se dar com o 

bom funcionamento dos Comitês de Bacia. 

 Diante disso, a participação social é uma das premissas da visão avançada 

da sustentabilidade, quiçá quando se objetiva uma gestão integrada e sistêmica dos 

recursos hídricos.  

 

Princípios da PNRH 

   

 A PNRH traz, claramente, a proclamação aos princípios básicos de gestão 

integrada das águas, inspirado pelo modelo francês. 

 D’Isep (2010) destaca que “os princípios do direito hídrico retratam a 

finalidade da política das águas, que é orientada pelo direito humano universal de 

acesso à água”, reconhecendo assim, o direito a água como direito fundamental.  

 A PNRH tem o objetivo de assegurar:  

a) à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos;  

b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
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c) a prevenção e a defesa de eventos críticos, de origem natural ou decorrentes do 

uso integrado dos recursos hídricos. 

 Para que sejam atingidos esses objetivos, a Política Nacional baseia-se em 

fundamentos que podem assim ser sintetizados: 

 

I - a água é um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico 

 

 A Constituição Federal de 1988, à luz do que reza o artigo 225, conforme 

antes detalhado, destaca o meio ambiente como bem de uso comum do povo e, por 

assim entender que água é um dos elementos do meio ambiente, infere-se que a 

PNRH recepciona o disposto na CF, quando classifica o bem ambiental como tal.  

 Implica ressaltar que, por ser a água considerada como bem público, onde o 

domínio é exercido pelo Estado, devendo a gestão ser descentralizada, o objetivo 

maior é atender o interesse público. Ainda, destaque-se que, embora possa ser 

utilizado por todos, sem restrição, gratuita ou onerosamente, cabe ao Poder Público 

regulamentar o uso, restringindo ou tornando onerosa, como é o caso da previsão 

na PNRH dos instrumentos de cobrança pelo uso da água e da outorga.  

 A água, dentre os bens ambientais, deve ser o bem mais utilizado por todos, 

de forma universal e igualitária, em razão da importância que possui. Embora não 

seja esse retrato que se tenha, é um direito fundamental, relacionado a tantos 

outros, o que justifica o enquadramento dos recursos hídricos como bem de uso 

comum do povo, atribuindo ao Poder Público a necessidade de empreender 

esforços que garantam à coletividade o seu uso e efetive o acesso a tal bem.  

 Por ter essa importância, por ser bem vulnerável, limitado e sendo necessária 

a sua proteção preventiva, atribuiu-se à raridade do bem, o fundamento da água 

possuir valor econômico.  

 Sobre isso, Pereira (2002) discorre que a “definição de bem econômico está 

baseado nos princípios de escassez de um recurso, que ocorre quando este recurso 

não tem quantidade suficiente para satisfazer a totalidade da procura”.  

 Na medida em que se atribui valor econômico aos recursos hídricos, 

necessário se faz estabelecer critérios para o seu uso, a fim de que seja observado 

o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio que institui o bem ambiental 
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como direito fundamental. Com isso, é possível a identificação, pelo usuário, do real 

valor da água, de modo a provocar mudança no comportamento e evitar o 

desperdício, promovendo o uso racional da água.  

 Ademais, a valoração do bem ambiental permite que seja operacionalizado o 

instrumento de cobrança pelo uso da água, de modo a financiar a gestão da mesma.  

 Percebe-se, então, que o destaque deste fundamento, da PNRH, reflete no 

sentido atribuído pelo princípio poluidor-usuário pagador, anteriormente descrito, 

qual seja, a racionalidade. Assim sendo, como relatou Derani (2008), “é possível 

internalizar as externalidades negativas do acesso à água, onde os custos 

necessários à diminuição, eliminação ou neutralização” dos prejuízos provocados 

em razão da valoração do bem ambiental, são passíveis de cobrança pela utilização 

do instrumento. 

 

II - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; e, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais 

 

 A busca pelo equilíbrio dos usos dos recursos hídricos é estabelecida em 

razão de ser fundamento da PNRH a utilização da mesma para diversos fins, com a 

prática da equidade.  

 A lei nacional prioriza a utilização para o consumo humano e a 

dessedentação de animais, em caso de escassez, reconhecendo, pois, os demais 

usos. A priorização de tais usos decorre da variedade de usos da água e da vasta 

cadeia de consumidores do recurso, sendo classificado como usuário “toda pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, que faça uso de recursos hídricos que 

dependem ou independem de outorga”, conforme dispõe o art. 2º, XXIX da Instrução 

Normativa nº 04/2000 do MMA – Ministério do Meio Ambiente. 

 Desde o Código das Águas, houve a preocupação em proporcionar o uso 

múltiplo, onde a equidade do acesso à água, a otimização e equilíbrio do uso dos 

recursos hídricos foram observados, de modo a satisfazer todas as necessidades.  

 A defesa dos usos múltiplos da água, como fundamento da PNRH, revela a 

intenção de observar o princípio do desenvolvimento sustentável, a fim de satisfazer 
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toda a diversidade de usos, com o mínimo de custo hídrico, preservando o bem para 

a garantia do uso das próximas gerações.  

 A instrumentalização do fundamento pode ser conferida no Plano de 

Recursos Hídricos e no enquadramento dos corpos d’água, além da utilização da 

outorga, que permitem o uso equitativo do recurso.  

 Machado (2002) destaca que, “dentro da concepção de consumo humano, 

englobam-se apenas os usos direcionados à satisfação das necessidades mínimas 

de cada pessoa, como o consumo para comer, beber e para a higiene, excluindo-se 

os outros usos como a recreação, por exemplo”. 

  Assim sendo, a proteção da água para o consumo humano, vem garantir o 

preceito constitucional da dignidade da vida humana, um direito fundamental, 

corolário do direito à vida, condição para o exercício de outros direitos fundamentais 

do homem.  

 

III - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e 

atuação do SINGREH 

 

 A PNRH dispõe que “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Assim, reconhece-se que os 

limites da bacia definem a área de atuação da gestão e do planejamento das águas.  

 Segundo Tundisi (2011), tradicionalmente, a abordagem dada à gestão de 

recursos hídricos sempre foi aquela exercida de forma compartimentada, e não 

integrada. No entanto, com o desenvolvimento e descobertas de tecnologias e a 

necessidade de melhor aproveitar os recursos hídricos, descobriu-se que o 

gerenciamento deveria ser sistêmico, considerando processos conceituais (bacia 

como unidade de planejamento e gerenciamento e a integração econômica e social), 

tecnológicos (uso adequado de tecnologias de proteção, conservação, recuperação 

e tratamento) e institucionais (integração institucional em uma unidade fisiográfica – 

bacia hidrográfica).  

 A consolidação desse sistema de gerenciamento deu-se em muitos países e 

regiões, tendo sido através da Agenda 21, a partir do conceito de desenvolvimento 
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sustentável que se deflagrou como sendo a bacia hidrográfica a unidade mais 

apropriada para o gerenciamento das águas. 

 Machado (2009) relaciona a adoção do conceito de bacia hidrográfica para a 

conservação de recursos naturais (dentre eles a água) com “a possibilidade de 

avaliar, em uma determinada área geográfica, seu potencial de desenvolvimento e 

sua produtividade biológica, com um mínimo de impacto ambiental”.  

 Complementando o pensamento, sustenta Oliveira (2006), quando menciona 

que “a maioria dos problemas gerados na bacia hidrográfica está relacionada com o 

uso dos recursos hídricos”, portanto, “a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento tem se mostrado uma alternativa compatível com o 

desenvolvimento sustentável”.  

 A gestão integrada, no âmbito da bacia hidrográfica, implica em 

aproveitamento e otimização do uso dos recursos hídricos. E, assim, a cooperação 

entre os usuários é ponto chave para a eficácia da gestão quando se trata de bacias 

hidrográficas que incluem mais de um território, a exemplo da bacia hidrográfica do 

Rio Piranhas-Açu, cujas águas atravessam o Rio Grande do Norte e a Paraíba. 

 Tem-se, então, a observância ao princípio da cooperação, cuja essência 

é a participação conjunta dos entes federados para promover, de forma eficaz, a 

PNRH. 

 Portanto, a unidade territorial, base de planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos, vai além das barreiras políticas tradicionais (municípios, estados e 

países), estende-se a uma unidade física de gerenciamento, planejamento e 

desenvolvimento econômico e social (Tundisi, 2011). 

 Ainda, destaque-se que a cooperação entre os entes usuários da bacia deve 

contemplar uma descentralização participativa, onde se permite que o Estado 

mantenha o domínio sobre a água e, pari passu, descentralize a gestão, 

favorecendo a participação da sociedade e dos usuários, através de organismos 

implementados (Oliveira, 2006).  

 Neste fundamento, percebe-se que a PNRH destacou a observância no 

princípio da cooperação, quando determina a cooperação entre os usuários da bacia 

a fim de atingir os objetivos da Política. 
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IV - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades 

 

 A PNRH socorre-se da descentralização e participação da sociedade e dos 

seus usuários como instrumentos para aprimorar a gestão dos recursos hídricos.  

 Ressalte-se que, muito embora a PNRH defenda a descentralização, a gestão 

é que deverá ser assim destacada, posto que o domínio sobre as águas continua 

sendo do Estado (Oliveira, 2006).  

 A descentralização, no disposto na PNRH, implica em transferir poderes 

tradicionais da União e Estados, para os demais órgãos do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, não permitido aos Conselhos Nacionais e 

Estaduais a administração direta da água (Machado, 2002). 

 A participação da sociedade e dos usuários promove mudança no cenário em 

que as decisões acerca da gestão das águas serão tomadas pelos órgãos estatais, 

somadas às deliberações de instituições públicas, privadas, usuários e comunidade. 

 Sabe-se que a descentralização serve à democracia, posto que impede que o 

poder se concentre nas mãos de poucos (Oliveira, 2006).  

 E, assim, por ser a água um bem social, essencial à dignidade humana, 

elencado como princípio de direito fundamental, ampara a previsão de 

descentralização e da participação nos processos de gestão. 

 A CF de 1988 retrata a união do ente público e da sociedade na gestão 

ambiental, determinando, em seu art. 225, que a ação conjunta deve objetivar a 

garantia do direito ao meio ambiente equilibrado, às presentes e futuras gerações. 

 Este fundamento da PNRH, além de servir a democracia, pode permitir aos 

cidadãos o exercício de sua cidadania, quando serve de base para a criação de 

novos órgãos no sistema de gestão dos recursos hídricos, quais sejam os Comitês 

de Bacia: espaço utilizado para fomentar discussões e estabelecer compromisso 

entre representantes dos governos federal e estaduais, da sociedade civil 

organizada, de organizações não governamentais e de usuários de recursos 

hídricos, a respeito da melhor forma de gerir o recurso. 

 No tocante à gestão participativa, tem-se que é “um método que enseja aos 

usuários, à sociedade civil organizada, às Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e outros agentes interessados a possibilidade de influenciar no processo da 
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tomada de decisão” no processo de gestão dos recursos hídricos, na bacia 

hidrográfica (Rebouças, 2004).  Ainda, ressalte-se que a participação popular, para 

ser efetiva, prescinde do acesso à informação, como outrora já mencionado, de 

modo que a atuação seja efetiva, nos processos decisórios. 

 Diante do exposto, infere-se que, em linhas gerais, os objetivos traçados pela 

PNRH, podem ser atingidos quando se visa proteger e preservar os recursos 

hídricos, desde a gestão sistêmica destes recursos, objetivando o uso múltiplo, a 

equidade dos usos, a integração da gestão ambiental, em amplitude máxima, até a 

descentralização das decisões através da participação dos usuários.  

 

As Práticas da Agência Nacional das Águas e sua relação com os princípios 

contidos na PNRH 

 

 Caberá aqui discorrer a respeito do que vem sendo observado pelo Ministério 

do Meio Ambiente, através da Agência Nacional de Águas (ANA), no tocante à 

obediência ao disposto na PNRH, seus princípios e fundamentos, considerando o 

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

 A ANA foi criada pela Lei nº 9.984/2000, sendo considerada entidade federal 

responsável pela implementação da PNRH, integrante do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 Segundo a Lei que estabeleceu a PNRH, a atuação da ANA deve obedecer 

aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, desenvolvendo articulação com órgãos e entidades públicas e 

privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 A avaliação e o monitoramento da atual conjuntura dos recursos hídricos, 

através da análise do panorama obtido, anualmente, pelo acompanhamento das 

ações e das intervenções realizadas, pode subsidiar a melhoria do processo de 

gestão dos  recursos hídricos. 

 Assim sendo, através da avaliação de dados obtidos pela ANA, constantes no 

Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2012, com dados 

atualizados até dezembro de 2011, é possível acompanhar, sistemática e 

periodicamente, se as condições dos recursos hídricos e de sua gestão estão 

atingindo os objetivos e  fundamentos traçados pela PNRH de forma efetiva.  
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 Foram analisadas diversas variáveis, das quais relacionamos as que causam 

maior impacto na eficiência da gestão dos recursos hídricos, retratando o atual 

panorama dos recursos hídricos no Brasil.  

 

a) Índice de qualidade da água (IQA)  

Desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta, com vistas ao uso para 

o abastecimento público, após a fase de tratamento, neste parâmetro foram 

observados poucos avanços, verificando-se a melhora na qualidade da água 

em algumas bacias hidrográficas (Rio das Velhas, Rio Tiête) e, em outras, 

piora nos índices (Mogi-Guaçu, Rio Pará). Associa-se a melhora nos índices 

aos investimentos em saneamento, controle da poluição industrial ou gestão 

das vazões efluentes de reservatórios. 

 

b) Demanda pelo uso  

O aumento da demanda consultiva originou-se em razão da expansão da 

irrigação nas Bacias dos Rios Parnaíba, São Francisco e Tocatins-Araguaia, 

sendo maior do que a vazão de retirada do abastecimento urbano. Ainda, 

quando se trata de bacias que possuem plano de recursos hídricos, o 

aumento advém do aprimoramento no levantamento das informações e nos 

avanços metodológicos. 

 

c) Balanço hídrico 

Na análise do balanço hídrico, verifica-se a criticidade quantitativa em bacias 

cuja disponibilidade hídrica é baixa ou a demanda pelo uso é elevada. De 

outro lado, a criticidade qualitativa é percebida nas Regiões Metropolitanas e 

em cidades de médio porte, devido à grande quantidade de lançamento de 

esgotos.  

 

d) Arranjos legais e institucionais  

Dentre os poucos avanços obtidos, o que se mostrou de maior importância foi 

que, em 2011, houve a aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos do documento “Plano Nacional de Recursos Hídricos: prioridades 

2012-2015”, cujo objetivo foi elencar 22 prioridades do PNRH para 2012-
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2015, relacionadas à implementação da Política, ao desenvolvimento 

institucional, à articulação institucional e ao gerenciamento do PNRH.  

 

e) Comitês de Bacia Hidrográfica  

Observa-se o aumento gradual no número de comitês instalados, 

consolidando o espaço das decisões que versem sobre os usos da água, 

sobretudo nas regiões onde residem problemas de escassez hídrica ou de 

qualidade de água. 

  

f) Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 

Face ao aumento da demanda por água e da melhoria do aparato institucional 

dos estados, os quais passaram a enviar informações, contribuindo com o 

aumento de dados, foi possível melhoria na qualidade da informação gerada 

e, consequentemente, no aumento do número de pedidos de outorga.  

   

g) Cobrança pelo uso da água 

Embora de grande importância, é pouco utilizado nas bacias interestaduais, 

posto que necessita do apoio de outros instrumentos da Política, os quais 

muitas vezes não são empregados de maneira eficaz.  

Dentre as Bacias que fazem a utilização desse instrumento, destacou-se a 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, nas Bacias PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 

Bacia do Rio São Francisco e da Bacia do Rio Doce. Em âmbito de bacias 

estaduais, a implantação ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de 

Minas Gerais e Paraná.  

 

 Na análise dos dados apresentados pela ANA, no referido documento, foi 

possível verificar pequenos avanços na implementação de um modelo de 

governança das águas descentralizado e participativo, conforme prevê a PNRH, a 

partir da troca de informações entre os entes federados e os órgãos envolvidos no 

processo, sendo demonstrada a cooperação entre os envolvidos, na troca de 

informações.  

 Porém, verificou-se que há necessidade de maior atenção na articulação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos com as políticas estaduais e setoriais, para 
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que seja alcançada uma efetiva gestão integrada. Embora os dados coletados 

mostrem pouca evolução no processo de gestão, percebe-se que a ANA necessita 

de maior esforço quando se trata de um cumprimento eficaz do que traça a PNRH, 

principalmente quanto à participação da sociedade nos processos de gestão dos 

recursos hídricos.  

 Diante da apresentação desse panorama, ressalta a ANA que é essencial que 

se estabeleça um “Pacto Nacional pela Gestão das Águas”, a fim de que haja a 

construção de compromissos entre os entes federados, com vistas à superação de 

desafios comuns e à promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos, 

em quantidade e qualidade para as presentes e futuras gerações, sobretudo em 

bacias compartilhadas. 

 Através desse Pacto, será possível avançar na implementação desse modelo, 

tendo em vista a condição de dupla dominialidade, das descontinuidades de 

administração e da interface existente entre a atuação dos Sistemas de 

Gerenciamento Nacional e Estadual.  

 O Pacto Nacional pela Gestão das Águas apresenta-se como compromisso 

da União e suas Unidades Federativas no intuito de promover o uso múltiplo e 

sustentável dos recursos hídricos do país, priorizando o fortalecimento dos 

SINGREHs – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos -, que 

reúne os comitês de bacias hidrográficas.  

  Para que esse pacto deixe a ideia preliminar e passe a ser efetivamente 

cumprido, necessita ultrapassar o desafio dos múltiplos domínios, passando pelo 

fortalecimento dos órgãos municipais e estaduais (Brasil, 2012). 

 Para a validação e efetivação do pacto deve ocorrer: a validação da proposta 

pelo Governo Federal, com a aprovação da ministra e da presidente da República, e 

apresentação ao CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos; encerrando com 

a assinatura do Termo de Compromisso, do Decreto Presidencial e da Resolução 

ANA (Brasil, 2012). 

 Mostra-se perceptível que a ANA tenta cumprir, com esforços, o papel que a 

ela foi dado, pela legislação, quando, periodicamente analisa a situação de cada 

fundamento e instrumento de gestão das águas. No entanto, o aperfeiçoamento é 

sempre importante de ser perseguido. A busca pela observância aos princípios da 

PNRH, embora seja percebida nas práticas adotadas, é essencial para a eficácia 
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dos objetivos dispostos na Política, face à importância que os mesmos possuem, 

frente ao gerenciamento de recursos hídricos.  

 

 

Conclusões finais 

 

 Quando se trata de proteção aos recursos naturais, os recursos hídricos 

mostram-se entre os assuntos que mais requerem reflexão, de modo a fazer valer o 

que reza o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio que elevou a água 

como direito humano fundamental.  

 No que se refere à disponibilidade hídrica do país é notável, no entanto, que a 

atual forma de gestão urge de práticas que visem a valoração econômica do bem 

ambiental, a fim de que o mesmo seja protegido contra o uso indevido, dado o valor 

que possui, quando considera-se a água como direito humano fundamental.  

 Embora a PNRH seja baseada em princípios e fundamentos essenciais a 

proteção e aproveitamento sustentável das águas, na análise da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, percebe-se que os mecanismos e instrumentos surgidos com ela 

expõem situações que necessitam da participação da sociedade nas decisões 

acerca da utilização da água, em obediência ao princípio da participação. Todavia, o 

que se vê é que tal processo ainda requer maiores esforços, passando pela 

democratização da informação aos usuários das bacias hidrográficas até o 

emponderamento da sociedade para uma melhor atuação junto aos Comitês de 

Bacias. 

 O MMA, através da ANA, esforça-se para cumprir o que lhe fora delegado por 

lei, sendo tal fato demonstrado em números e pesquisas realizadas pelo referido 

órgão gestor; porém, reconhece a necessidade de maior cooperação entre os 

participes envolvidos no processo de gestão, mostrando a importância do princípio 

da cooperação.   

 Importante é, também, acompanhar a atuação dos participantes do processo 

de gestão dos recursos hídricos de modo a verificar se há o cumprimento do 

disposto no princípio da participação popular, em vista da democratização do 

processo.  
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 Dessa forma, é possível verificar que os princípios que sustentam a norma 

que rege, hoje, a Política Nacional de Meio Ambiente estão presentes nas ações da 

ANA. No entanto, há a necessidade de aperfeiçoamento e perseguição na 

observância da essência que os mesmos possuem, além da necessidade de 

regulação constante, a fim de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos.  
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A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS NA  

A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

 

Resumo: Os princípios são citações normativas que orientam o cumprimento de 

todo o arcabouço jurídico, servindo de base para elaboração de normas e institutos. 

Em âmbito nacional, a Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (PNRH), observou os princípios gerais do Direito Ambiental, para traçar as 

diretrizes e objetivos indispensáveis à eficácia do processo de gestão dos recursos 

hídricos, seguindo o disposto no direito internacional. No entanto, a perseguição na 

utilização dos princípios do direito ambiental aplicados à gestão dos recursos 

hídricos torna-se difícil, principalmente quando se trata dos princípios da 

cooperação, da participação popular e do desenvolvimento sustentável. Este 

trabalho realiza uma compilação dos principais princípios aplicados à gestão das 

águas, com o objetivo de verificar a efetividade dos mesmos na PNRH, a fim de 

manter relação com as práticas de gestão adotadas pela Agencia Nacional das 

Águas.  

 

Palavras-chave: Gestão dos Recursos Hídricos; Princípios aplicados aos Recursos 

Hídricos; Direito Fundamental à Água Potável.  

 

 

Abstract: The principles that guide regulatory citations are the fulfillment of any legal 

framework, providing the basis for developing standards and institutes. Nationally, 

the Law 9.433/97, which established the National Policy of Water Resources 

(NPWR), noted the general principles of environmental law, to outline the guidelines 

and objectives essential to the efficiency of the management of water resources, 

following the provisions of international law. However, the persecution in using the 

principles of environmental law applied to water resources management is difficult, 

especially when it comes to the principles of cooperation, public participation and 

sustainable development. This work performs a compilation of the main principles 
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applied to water management, with the objective of verifying the effectiveness of 

these principles in the NPWR in order to maintain relationship with the management 

practices adopted by the National Water Agency. 

 

Keywords: Water Resources Management; Water Resources Principles; 

Fundamental Right Water.  

 

Resumen: Los principios son citas normativas que guían la aplicación de la 

estructura jurídica, que sirve como base para la elaboración de normas e institutos. A 

nivel nacional, la Ley 9.433/97, que establece la Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), tomó nota de los principios generales del derecho ambiental, para 

delinear las directrices para la eficacia de los objetivos del proceso de gestión del 

agua, siguiendo las disposiciones del derecho internacional. Sin embargo, la 

persecución en el uso de los principios del derecho ambiental aplicada a la gestión 

de los recursos hidricos se hace difícil, sobre todo cuando se trata de los principios 

de la cooperación, la participación pública y el desarrollo sostenible. Este trabajo 

recopila los principales principios de la gestión del agua, con el objetivo de verificar 

la eficacia de lós mismos el fin de mantener la relación con las prácticas de gestión 

adoptadas por la ANA. 

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Hidricos, Principios aplicados a Recursos 

Hidricos; Derecho fundamental al agua potable. 
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THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL PRINCIPLES IN NATIONAL 

WATER RESOURCES POLICY 

 

 

Introduction 

 

 The National Water Resources Policy (Política Nacional de Recursos Hídricos 

- PNRH) was created in 1997 to regulate the sustainable usage of water, so that 

water can be regulated in a rational and fair manner given its importance in all 

aspects of human activity and as an element of communities' social stability and 

economic development.  

 Given these attributes, a balance in usage and the establishment of norms are 

essential to guarantee fair use. These norms and principles regarding water 

resources must be strictly obeyed, and society as a whole must participate in the 

democratic management of water resources. 

 Although water has been regarded as an important environmental good since 

the dawn of humanity, discussions considering the right to drinking water as a 

fundamental right are more recent, unlike the right to a clean environment. The 

recognition of rights as fundamental rights is built by people fighting for these new 

rights. 

 The evolution of the recognition of rights throughout history allows us to 

identify several dimensions of fundamental rights. The first dimension concerns civil 

and political rights (freedom); the second encompasses social, economic, and 

cultural rights (equality); the third dimension includes rights related to the 

environment, peace, development, human heritage, and communication; the fourth 

dimension involves the rights to democracy, pluralism, and information; the fifth 

concerns peace (Bonavides, 2006); and the sixth dimension consecrates the right of 

access to drinking water, which was triggered by a crisis in its distribution (Fachin, 

2010).  

 The PNRH (Law n. 9.433/1997) is based on principles that must be monitored 

to achieve the goals proposed by the law. Before describing the principles contained 

in the PNRH, we must first discuss the general principles of environmental law that 
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are applicable to water, drawing a parallel with the principles found in this particular 

law. 

 Some scholars argue that the principles are directives to integrate gaps, as 

described in the Introduction to the Civil Code (Article 4, Lei de Introdução ao Código 

Civil - LICC). Others claim that the principles are “normative enunciations of generic 

value that condition and guide the understanding of the legal system, whether 

towards its application and integration or for the elaboration of new norms" (Reale, 

1995). Therefore, the principles are the basis upon which the legal norms and 

institutions stand (Medaur, 1993). They function as argumentative pathways that 

must be taken into consideration when policy decisions are made (Varella et al., 

2009).  In regard to the PNRH, all of its principles come from international law.  

 To verify of the effectiveness of the law’s principles based on what is 

applicable to the treaties, one must determine whether the agents to whom these 

norms are targeted, in fact, complying with what the rules state. 

 The present work intends to analyze the principles of environmental law 

applied to the management of Brazilian waters in the context of the PNRH, 

highlighting its historical evolution and its relationship to the overall management of 

water resources. We begin with the emerging concern with the preservation and 

conservation of the environmental good and its effective relationship to the provisions 

in Law n. 9.433/97, which controls all water-related planning in Brazil. Once the legal 

principles adopted in the PNRH are identified, we seek to ascertain whether the 

provisions in the PNRH are effectively observed by the National Water Agency 

(Agência Nacional das Águas), so we can reevaluate the process of integrated water 

resource management from an institutional perspective by relating it to the issues of 

water resource management in Brazil. To this end, we conducted a bibliographic and 

document survey to support more efficient management of the environmental good 

that is water.  

 

Principles applied to the management of water resources 

 

  Given the relevance of this issue, we begin with a discussion of the principles 

that are most strongly represented in the PNRH. These principles should serve as 

the basis for the management of water resources. 
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. 

Environment and water as a fundamental human right  

 

 Considered as a third-dimension right (principle of solidarity), the guarantee of 

a dignified life is acknowledged through several international treaties, such as the 

Declaration of Stockholm (1972), which states that Man has a fundamental right to 

freedom, equality, and the enjoyment of adequate living conditions in an environment 

of such quality that it allows him to lead a dignified life, in good health, while being 

the solemn keeper of the obligation to protect and improve the environment for the 

present and future generations. 

 The African Charter of Human and Peoples' Rights (Nairobi, 1981) and the 

United Nations Conference (Rio, 1992) also address the subject, stressing that 

human beings have the right to a safe environment, which is favorable to their 

development. 

 In the law Brazilian, this principle is expressed in the Federal Constitution (FC) 

of 1988, Article 225: 

“All individuals have the right to an ecologically balanced environment, 

which is for the common good of the people and essential to a healthy 

quality of life, imposing on the public power and the collectivity the duty to 

defend and preserve it for current and future generations”. 

 Until now, the right to water resources was generally safeguarded through its 

relation to the concept of what the environment is. Regarding water in particular, the 

Paris Water Conference (1998) and the Conference on Fresh Water in Germany 

(2001) treated water as essential to humanity, to the preservation of ecosystems, and 

to the economic development in all of its phases, raising drinking water to a human 

right so that the Public Power should ensure that humans have adequate access to 

water. 

 In 2006, the UN published the Human Development Report, which expressed 

the same idea. In 2010, the UN General Assembly explicitly recognized the human 

right to water, stressing that drinking water is essential to the achievement of all 

human rights (Brazil, 2012). 
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 From that moment on, one can perceive that the right to drinking water was 

considered a fundamental right, and governments were called together to act for its 

implementation. 

 One must consider that an express affirmation of the right to access to 

drinking water as a fundamental right is in itself not sufficient to guarantee its 

universal recognition as a fundamental right. It is also necessary to verify the 

effectiveness of the norms and principles that protect the right as well as the 

presence or absence of practices that are inherent to these principles to prove their 

materiality.  

 In Brazil, the expression and recognition of the right to drinking water in the 

constitutional text were the result of the right being treated as a fundamental right, as 

was previously the case with the right to the environment (Fachin, 2010). Thus, it 

became clear that the recognition of the right to drinking water as truly fundamental 

was required for the environment be cared for with greater effectiveness.  

 

Sustainable development  

 

 As a key aspect of sustainable development, water plays a singularly 

important role in the social, economic, and environmental dimensions of 

development. 

 The Stockholm Conference of 1972 originated the principle of sustainable 

development by making the need clear for states to adopt practices that fostered 

development while also protecting the environment for the benefit of their 

populations. 

 Until then, man was disassociated from nature, i.e., the concern to preserve 

nature existed so that man could use its resources. This situation changed gradually 

as the system evolved and relations advanced until the notion took hold that 

environmental preservation/protection should encompass not only the environment 

but humans as well, in an integral relationship 

 Thus, there was a shift in the process of development, and it became 

necessary to seek a balance between the exploitation of natural resources and the 

need for economic development. 
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 According to D’Isep (2010), the principle of sustainable development is a 

general principle of international environmental law and, within the universe of water 

resources, its concrete manifestation is found in the sustainable management of 

water. Based on this principle, parameters are advocated that target the harmonic 

implementation of water management for socio-environmental or economic reasons, 

which are understood to be the goals and foundations of a water regime.  

 For such a principle to be followed, activities must be controlled through the 

rigorous enactment of environmental protection norms and through the exercise of 

the police power by the public administration through inspections so that 

sustainability can be guaranteed. 

 According to Granziera (2006), the principle of sustainable development 

relates to all of environmental policy because sustainable development interacts with 

the granting of water usage rights, environmental licensing, the concept of multiple 

uses, and the notion of the catchment basin as an administrative instrument. 

 Paulo Afonso Leme Machado (2009) outlines how the concept of development 

is treated in the many international meetings on sustainability. One can infer from his 

work that, although decision-making processes do not always consider environmental 

aspects, having prioritized economic aspects in the past, a harmonization of interests 

cannot occur at the price of devaluing the environment or disregarding the elements 

that promote an environmental balance.  

 

Principle of cooperation 

 

 The principle of cooperation regarding water resources has great international 

repercussions. 

 Paulo Afonso Leme Machado (2009) analyzes the principle of cooperation 

based on the contents of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses – UN 1997.  

 Article 8, Paragraph 1 of the Convention expresses the important role that the 

general principle of cooperation between states plays in implementing the norm on 

the rational usage of international watercourses. 
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 It is thus inferred that cooperation is a union of strengths used to reach a given 

end, and it includes simultaneously sharing an action in search of an optimal 

outcome. 

 Another international document in which cooperation stands out is the 1968 

proclamation of the European Water Charter by the European Council, in which the 

following precept was regarded as fundamental: water knows no borders (Berthon, 

1997).  

 This principle is also known as the principle of water solidarity, according to 

D’ISep (2010), who notes the Social Charter for Water, promulgated by the II World 

Water Forum (The Hague/2000), stressed the document's importance as a basis for 

decisions of the World Water Council.  

 Furthermore, the document also stresses striving for solidarity in the 

management of water resources: "hydrosolidarity".  

 Not unlike the other documents noted above, Principle 24 of the Stockholm 

Conference (1972) emphasized the need for cooperation in actions related to 

environmental protection, particularly the importance of joint actions, because 

"cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate 

means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse 

environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way 

that due account is taken of the sovereignty and interests of all states". 

 For Brazil's water resources, cooperation is revealed in the joint participation 

of the federal entities to effectively implement the PNRH.  

 

 “Polluter pays” / “user pays”  

 

 In the past, water was used indiscriminately, with no concerns for protective 

measures. However, as the global scenario changed and good quality water became 

scarce, it became necessary to exert better control to avoid waste and manage the 

use of water resources. 

 When one refers to “polluter pays” in the context of Brazil's legal system, it is 

in reference to Article 225 of the Federal Constitution, which states that all citizens 

have the right to a balanced environment, that its protection is the duty of all, and 

blame is apportioned to those who cause harm to the environment. 
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 The criterion for blame adopted by the Environmental Law is that of objective 

responsibility, in which it is not necessary to demonstrate the transgressing agent's 

guilt but rather only the conduct, the harm, and a causal nexus between the two, so 

that responsibility can be apportioned. This principle gives rise to the notion that "all 

those who pollute should pay in accordance to the effects of the contamination 

produced" (Souza, 2011). 

 Article 4 of the PNMA imposes a restoration duty on the polluter, while users 

are imposed with the duty to contribute economic value to the usage of 

environmental resources, including water. 

 This principle was established in the Water Code (1934), which states that 

those who jeopardize the safety of water resources are responsible for the damages.  

 To Granziera (2000), the “polluter pays” principle is: 

“an economic principle introduced by political issues in the legal systems of 

several countries. Economically, it expresses the wish to neutralize the social 

cost brought about by pollution. Politically, the state wishes to preserve the 

public finances against these recovery expenditures". 

 This principle is not directly applied in Brazil, although it is provided for in the 

law. Some scholars considered the principle to be the antithesis of the principle of 

social onus, according to which the costs of recovering from the pollution of a river, 

such as the Tietê River, should be borne by society, i.e., the community, through the 

collection of taxes and the sponsoring of programs and plans for the recovery of the 

water resources, which were often contaminated by entrepreneurs. 

 For Derani (2008), the “polluter pays” principle aims to "internalize the external 

relative costs of environmental deterioration", i.e., by applying such a principle, it is 

"imposed on the economic subject to bear the costs of reducing or remedying the 

damage".  

 However, we should note that "the determination of “polluter pays” depends on 

the normative definition of the environmental policy; in short, it is a political decision" 

(Derani, 2008).  

 This opinion is corroborated by D’Isep (2010), who notes that an 

environmental resource is safeguarded through the management of the waters; it is 

through the adoption of protective measures that negative external factors (pollution) 
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should be internalized, one step at a time, by adopting administrative instruments 

such as charging for water usage. 

 In contrast to the “polluter pays” principle, the “user pays” principle is easier to 

define: it simply concerns paying to use water. Such a payment is considered 

independent and distinct from the fees charged by water supply utilities. 

 According to Santos (2000), charging for the use of water is justified because 

it: "a) makes users aware of its importance and that it is a renewable but finite 

product; b) reduces consumption; c) provides economic subsidies for its own 

management; d) incentivizes rational usage due to its decreased catchment and 

allows for a more egalitarian distribution; and e) contributes to the process of 

achieving sustainable development". 

 

Principle of popular participation 

 

 The basic idea of the principle of popular participation considers the 

participation of society alongside the state in solving environmental problems, 

emphasizing that participation is effective if it is exerted through associations, such 

as through unions and environmental organizations. 

 Abelha (2000) considers the principle of participation as that which "represents 

one of the fundamental postulates of Environmental Law. Although still not 

widespread in our country, the truth is that such a postulate presents itself in this day 

and age as one of the main weapons, if not the most efficient and promising, in the 

struggle for an ecologically balanced environment". 

 It is clear that the principle of popular participation has its roots in political 

sociology, where the action of civil society puts pressure on the public power to adopt 

a posture that is committed to what is ethical and social. This principle implies that 

everyone should demand exemplary environmental goods and values, including for 

water. 

 Loures (2006) adds, "Exercise of citizenship, as a reflection of the application 

of the principle of popular participation, lends legitimacy, transparency and safety to 

decision-making processes". 

 Antunes (2002) goes further still and notes that Environmental Law has its 

origins in citizens' social movements and is democratic in its essence. Moreover, the 



85 

 

author states that democracy is materialized "through the right to information and 

participation" and that the democratic process "is that which guarantees that citizens 

have the full right to participate in the elaboration of public environmental policies". 

 For the principle of participation to be effective, instruments that support its 

practice must be put in place, the most important of which is the right to information. 

Only then does it become possible for society to act effectively and consciously 

regarding public environmental policies. 

 According to Milaré (2004), it is through information that citizenship is 

empowered "for active participation in the defense of our rich environmental heritage. 

In fact, the right to information is one of the basic postulates of the democratic 

regime, essential to the process of participation by the community in the debate and 

deliberations on subjects to its direct interest". 

 Thus, information is a precious tool for the power of social participation 

because when people have information regarding environmental problems, there is 

less alienation and the citizenship is empowered to contribute in the decision-making 

processes that culminate in important contributions to society. 

 In 1948, when the Universal Declaration of Human Rights was drafted by the 

United Nations and later ratified by Brazil, the foundations were laid for the 

consolidation of the right to information. The Declaration states that "Everyone has 

the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 

opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas 

through any media and regardless of frontiers". 

 Also in the international sphere, the Stockholm Declaration stressed the 

importance of spreading information in support of conscientious public opinion 

regarding social and environmental responsibilities. 

 In the sphere of the PNRH, participation can be achieved through the 

Catchment Basin Committees. 

 Social participation is one of the main foundations for an advanced 

perspective on sustainability, where the objective is an integrated and systemic 

management of water resources. 
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Principles of the PNRH 

   

 The PNRH proclaims the basic principles of integrated water management, 

inspired by the French model. 

 D’Isep (2010) notes that “the principles of water law portray the political 

purpose of water, which is guided by the universal human right of access to water", 

thus acknowledging the right to water as a fundamental right. 

 The PNRH aims to guarantee: 

 a) that current and future generations will have the required water availability that will 

meet quality standards that are adequate to their respective uses;  

b) that water resources will be rationally and cooperatively used, including water 

transportation, with sustainable development in mind; 

c) that critical events will be prevented and defended against, whether such events 

are of natural origin or are the result of the integrated use of water resources. 

 To reach these goals, the National Policy is based on foundations that can be 

summarized below. 

 

I - Water is a public good and a limited natural resource and is imbued with economic 

value. 

 

 Article 225 of the Federal Constitution of 1988 describes the environment as a 

good for the common use by the people, and given that water is an element of the 

environment, it can be inferred that the PNRH embodies the provisions of the Federal 

Constitution. 

 It must be noted that because water is considered a public good, controlled by 

the state, the water management should be decentralized to fulfill the main objective 

of serving the public interest. Furthermore, it should also be stressed that although 

water may be used by the entire population without restriction and free of charge, it is 

up to the public power to regulate its use by restricting it or attaching costs to it, as 

with the PNRH's provision regarding instruments for charging for water usage and 

concessions. 

 Among all of the environmental goods, water is the most used by all, in a 

universal and egalitarian manner, due to its importance. Although it is not clear from 
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the perception, the right to quality drinking water is a fundamental right that justifies 

that water resources are perceived as a good for the people’s common use. Thus, 

the public power must undertake efforts to guarantee that the population can use and 

access this good. 

 Given its importance and because it is a vulnerable, limited good that must be 

protected, water’s economic value can be attributed to its rarity.  

 On this subject, Pereira (2002) elaborates that the “definition of economic 

good is based on the principle of resource scarcity, which occurs when a resource is 

not available in a sufficient amount to satisfy the totality of its demand”.  

 Once economic value is attributed to water resources, it becomes necessary 

to establish criteria for its usage. These necessities are required to observe the 

principle of sustainable development and to establish the environmental good as a 

fundamental right. It therefore becomes possible for a user to identify the real value 

of water, which should cause a change in behavior to avoid wastefulness and to 

promote the rational usage of water. 

 Furthermore, attaching value to the environmental good allows for the 

operationalization of the instrument to charge for water usage to finance its 

management. 

 One then perceives that focusing on this foundation of the PNRH reflects the 

meaning attributed by the “polluter pays” / “user pays” principle previously described, 

namely, rationality. Therefore, as noted by Derani (2008), “it is possible to internal ize 

the negative external factors of access to water in which the costs required to reduce, 

eliminate or neutralize" losses caused by the attaching of value to the environmental 

good can be charged by using the instrument. 

 

II - The management of water resources must always provide for the multiple uses of 

water; and, in situations of scarcity, the priority for the use of water resources is 

human and animal consumption.  

 

 The search for balance in the use of water resources must be established 

because one of the foundations of the PNRH is for water to be used for multiple 

purposes in an egalitarian manner. 



88 

 

 Brazilian law prioritizes the use of water for human and animal consumption in 

case of scarcity, thereby recognizing other uses. The prioritization of such use results 

from the variety of uses for water and the vast chain of consumers the resource has. 

Users are classified as "all private individuals or legal entities, governed by public or 

private law, that make use of water resources that depend or do not depend on 

concessions”, as described in Article 2, XXIX of the Normative Instruction n. 04/2000 

of the Ministry of the Environment (Ministério do Meio Ambiente - MMA). 

 Since the establishment of the Water Code, concern has been expressed 

regarding the requirement to provide for multiple uses in which equal access to 

water, usage optimization, and balance must be considered to satisfy every need. 

 As a foundation of the PNRH, the defense of multiple uses of water reveals 

the intention to respect the principle of sustainable development, to satisfy the 

diversity of uses at a minimal cost, and to preserve the good to guarantee its use by 

future generations. 

 The materialization of the foundation can be verified through the Water 

Resource Plan and in the framing of water bodies, in addition to the use of 

concession contracts that allow the resource to be used equitably. 

 Machado (2002) notes that "within the conception of human consumption, only 

the uses directed at meeting each person's minimal needs are contemplated, such as 

consumption for eating, drinking and hygiene, excluding other uses such as 

recreational ones, for example". 

 Therefore, the protection of water for human consumption guarantees the 

constitutional precept of the dignity of human life, which is a fundamental right that is 

a corollary to the right to live and is required for the exercise of man’s other 

fundamental rights.  

 

III - The catchment basin is the territorial unit for the implementation of the PNRH and 

the activities of the SINGREH. 

 

 The PNRH states that "the catchment basin is the territorial unit for the 

implementation of the National Water Resource Policy and the activities of the 

National Water Resource Management System (Sistema Nacional de Gerenciamento 
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de Recursos Hídricos - SINGREH)". Thus, the PNRH acknowledges that the limits of 

a basin define the target area for water management and planning. 

 According to Tundisi (2011), the approach to water resource management has 

traditionally been exercised in a compartmentalized, non-integrated manner. 

However, the development and discovery of technologies and the need to better 

exploit water resources showed that management should be systemic, taking into 

account conceptual processes (basins as planning and management units for social 

and economic integration), technological processes (adequate use of protection, 

conservation, recovery, and treatment technologies), and institutional processes 

(institutional integration in a physiographic unit – the catchment basin).  

 The consolidation of this management system took place in many countries 

and regions, and the catchment basin became widely accepted as the most 

appropriate unit for water management through Agenda 21, which was based on the 

concept of sustainable development. 

 Machado (2009) relates the adoption of the catchment basin for the 

conservation of natural resources (including water) to "the possibility of assessing a 

given geographical area's potential for development and biological productivity with 

minimal environmental impact". 

 Oliveira (2006) complements these thoughts when noting, "Most problems 

generated within a catchment basin are related to the usage of water resources"; 

therefore, "adoption of the catchment basin as a planning unit has turned out to be an 

alternative that is compatible with sustainable development". 

 Integrated management through the catchment basin involves exploiting and 

optimizing the usage of water resources. Thus, cooperation between users is the 

keystone for this management tool to be effective, especially with catchment basins 

that include more than one territory, such as the catchment basin of the Piancó-

Piranhas-Açu River, whose waters cross the states of Rio Grande do Norte and 

Paraíba. In that case, the parties observe the principle of cooperation through the 

joint participation of the federal entities in effectively promoting the PNRH. 

 Thus, the territorial unit, which is the basis for water resource planning and 

management, exceeds the traditional political barriers (municipalities, states, and 

countries) and extends to a physical unity of management, planning, and social and 

economic development (Tundisi, 2011). 
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 It should also be noted that cooperation between catchment basin users 

should contemplate a participatory decentralization in which the state is allowed to 

retain its domain over the water pari passu with a decentralized management by 

favoring participation of the users through implemented bodies (Oliveira, 2006).  

 Through this construction, the PNRH emphasized the principle of cooperation 

when it determined that catchment basin users must cooperate to achieve the 

policy's goals. 

 

IV - The management of water resources must be decentralized and depend on the 

participation of the public power, users, and communities. 

 

 The PNRH uses decentralization and participation by society and its users as 

instruments to improve the management of water resources. 

 It should be noted that although the PNRH advocate decentralization, the 

management is what should be highlighted, given that domain over water remains in 

the state's hands (Oliveira, 2006) 

 Decentralization, as described in the PNRH, implies transferring traditional 

powers from the central government and the states to other bodies of the National 

Water Resource Management System and not allowing the national and state 

councils to directly administer water resources (Machado, 2002). 

 Participation by society and users promotes changes in the manner in which 

decisions regarding water management are made by state bodies by adding the 

opinions of public and private institutions, users, and communities to the 

deliberations. 

 It is well known that decentralization serves democracy because it prevents 

power from being concentrated in the hands of the few (Oliveira, 2006).  

 Thus, because water is a social good that is essential to human dignity and is 

considered a fundamental right, it merits decentralization and community participation 

in its management processes. 

 The Federal Constitution of 1988 describes the union between the public entity 

and society in the management of the environment through Article 225, which states 

that joint actions should aim to guarantee the right to a balanced environment for 

current and future generations. 
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 This foundation of the PNRH, more than serving democracy, allows citizens to 

exercise their rights by serving on new bodies created for the water resource 

management system, namely, the Catchment Basin Committees. These committees 

are used to foster discussions and establish commitments between representatives 

of the federal and state governments, the organized civil society, non-governmental 

organizations, and users of water resources regarding the best ways to manage the 

resource. 

 Participatory management is "a method that provides users, the organized civil 

society, non-governmental organizations (NGOs) and other interested agents with 

the possibility to influence the decision-making process" in the management of a 

catchment basin (Rebouças, 2004). However, for popular participation to be effective, 

it requires access to information, as previously mentioned, so that actions taken on 

decision-making processes can be effective. 

 In summary, the goals outlined by the PNRH are to protect and preserve water 

resources, including the systemic management of these resources, to ensure multiple 

uses, equity in use, the integration of environmental management in its greatest 

breadth, and the decentralization of decisions through user participation. 

  

Practices of the National Water Agency and its relationship to the principles 

contained in the PNRH 

 

 This section describes the findings of the National Water Agency (Agência 

Nacional de Águas - ANA) regarding obedience to the provisions, principles, and 

foundations of the PNRH. 

 The ANA was created by Law n. 9.984/2000 as part of the National Water 

Resource Management System and is considered to be the federal entity responsible 

for the implementation of the PNRH. 

 According to the law that established the PNRH, the ANA should obey the 

foundations, objectives, directives, and instruments of the PNRH and manage the 

actions of the public and private bodies that compose the National Water Resource 

Management System. 
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 The assessment and monitoring of the current water resource management 

system through yearly analyses of the actions taken support the betterment of the 

water resource management process. 

 Therefore, by evaluating the data obtained by the ANA found in the Report on 

the Brazilian Water Resources System - 2012 (Relatório de Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil – Informe 2012), which contains data up to December 2011, it is 

possible to systematically and periodically monitor whether the water resources 

management system is effectively meeting the objectives and foundations defined by 

the PNRH.  

 We analyzed several variables, and we list those that had the greatest impact 

on the effectiveness of the water resource management system to provide a 

snapshot of Brazil’s current water resources situation.  

 

a) Water Quality Index (Índice de qualidade da água - IQA)  

The IQA was developed to assess the quality of raw water for public supply 

purposes after the treatment phase. Few advances were observed for this 

parameter: some catchment basins (das Velhas River and Tiête River) 

showed improvement in the quality of the water, while it worsened in others 

(Mogi-Guaçu and the Pará River). Improvement in these indices is associated 

with investments in sanitation, control of industrial pollution, and management 

of effluent flows from reservoirs. 

 

b) Usage demand  

Consumption demand has increased due to the expansion of irrigation 

systems in the basins of the Paraíba, São Francisco, and Tocantins-Araguaia 

Rivers, and there is more water drawn by these basins than for urban supply. 

Furthermore, in regard to catchment basins for which there is a water resource 

plan, the increase in demand is a result of improvements in information 

surveys and methodological advances. 

 

c) Water balance 

Analyses of water balances shows quantitative criticality in catchment basins 

with low water availability or high usage demand. Alternatively, qualitative 
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criticality is perceived in metropolitan regions and medium-sized cities due to 

the large amount of sewage disposal.  

 

d) Legal and institutional arrangements  

Among the few advances observed, one that has proved to be of great 

importance is the approval of the "National Water Resources Plan: Priorities 

2012-2015 (Plano Nacional de Recursos Hídricos: prioridades 2012-2015)” in 

2011. The goal of the Plan was to establish 22 priorities for the PNRH in the 

period from 2012-2015 related to policy implementation, institutional 

development, institutional articulation, and PNRH management.  

 

e) Catchment Basin Committees  

The number of established committees has gradually increased, consolidating 

the decision-making process regarding the usage of water, particularly in 

regions where there have been problems of water shortage or water quality. 

  

f) Concession of rights for the usage of water resources 

Given the increased demand for water and the improvement in the states' 

institutional apparatus, which began providing information and contributing to 

increased data availability, it became possible to improve the quality of the 

information and consequently increase the number of concession requests.  

   

g) Charging for water usage 

Despite its great importance, this instrument has been seldom used in 

interstate catchment basins because it requires the support of other policy 

instruments that have not been effectively employed. 

Among the catchment basins that make use of this instrument, the following 

stand out: the Paraíba do Sul River Basin, the PCJ Basins - Piracicaba, 

Capivari, and Jundiaí, the São Francisco River Basin, and the Doce River 

Basin. Regarding the state-bound catchment basins, this instrument was 

implemented in Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, and Paraná.  
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 Our analysis of the data presented by the ANA in the Report on the Brazilian 

Water Resources System - 2012 shows that there have been small advances in 

implementing a decentralized and participatory water governance model, as provided 

for in the PNRH, based on the exchange of information between the federal entities 

and the bodies involved in the process. Cooperation in the exchange of information 

between those involved has been demonstrated. 

 However, more attention should be paid to the integration of the PNRH with 

state and sector policies to achieve a more effective management structure. Although 

the data show that the management process has not substantially evolved, the ANA 

must undertake greater effort to effectively fulfill the goals set by the PNRH, 

especially in regard to society's participation in the water resource management 

processes. 

 In light of this situation, the ANA stresses a "National Pact for Water 

Management" (“Pacto Nacional pela Gestão das Águas”) should be established to 

force the federal entities to commit to overcoming their common challenges and 

promoting the multiple and sustainable use of water resources in both quantity and 

quality for current and future generations, especially in the shared catchment basins. 

 Through such a pact, it would be possible to move the implementation of this 

model forward and alleviate the conditions of double control, administrative 

discontinuities, and the difficult interactions that exist between the state and national 

management systems. 

 The National Pact for Water Management would represent a commitment 

between the central government and its federal units to promote the multiple and 

sustainable use of water resources in the country and to prioritize strengthening the 

National Water Resource Management System, including the catchment basin 

committees. 

 For this pact to proceed from a preliminary idea into an effective policy, it must 

overcome the challenge of multiple controls and strengthen the municipal and state 

bodies (Brazil, 2012). 

 To validate and make the pact effective, the federal government's proposal 

must be approved by the minister and the president of the Republic and presented to 

the National Council for Water Resources (Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
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– CNRH). The pact would then be closed with a Term of Commitment, a presidential 

decree, and an ANA resolution (Brazil, 2012). 

 Through its efforts, the ANA tries to serve the role it was given by law when it 

periodically analyzes each foundation and instrument for water management. 

However, improvement must always be pursued. The ANA must strive for 

compliance with the PNRH's principles to achieve its objectives because of their 

importance in the management of water resources.  

 

Final remarks 

 

 In the protection of natural resources, water resources are among the most 

important in establishing the principle of sustainable development, which has helped 

to raise access to drinking water to the status of a fundamental human right.  

 The current management scheme in Brazil regarding the availability of water 

requires practices that attach economic value to the environmental good so that the 

good can be protected from inappropriate use.  

 Although the PNRH is based on principles and foundations that are essential 

to the sustainable exploitation and protection of water resources, our analysis of the 

PNRH shows that its mechanisms and instruments require society to participate in 

decisions regarding water usage, in conformity with the principle of participation. 

However, we observe that this process requires even greater efforts to democratize 

information for the users of catchment basins and to empower society to act 

alongside the Catchment Basin Committees. 

 The ANA tries hard to meet the objectives delegated to it by law, which has 

been demonstrated through surveys and other monitoring processes. However, the 

ANA acknowledges the need for more cooperation between the parties involved in 

the management process, which demonstrates the importance of the principle of 

cooperation. 

 It is also important to monitor the activities of those participating in the water 

resource management process to ascertain compliance with the objectives of the 

principle of popular participation in light of the democratization of the process. 

 Thus, it is possible to verify that the principles sustaining the norms of the 

PNRH are present in the ANA's actions. However, there is always a need for 
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improvement in compliance with the essence of these principles in addition to a need 

for constant regulation to guarantee the sustainable use of water resources.  
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THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL PRINCIPLES IN THE NATIONAL 

WATER RESOURCES POLICY 

 

 

 

Resumo: Os princípios são citações normativas que orientam o cumprimento de 

todo o arcabouço jurídico, servindo de base para elaboração de normas e institutos. 

Em âmbito nacional, a Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (PNRH), observou os princípios gerais do Direito Ambiental, para traçar as 

diretrizes e objetivos indispensáveis à eficácia do processo de gestão dos recursos 

hídricos, seguindo o disposto no direito internacional. No entanto, a perseguição na 

utilização dos princípios do direito ambiental aplicados à gestão dos recursos 

hídricos torna-se difícil, principalmente quando se trata dos princípios da 

cooperação, da participação popular e do desenvolvimento sustentável. Este 

trabalho realiza uma compilação dos principais princípios aplicados à gestão das 

águas, com o objetivo de verificar a efetividade dos mesmos na PNRH, a fim de 

manter relação com as práticas de gestão adotadas pela Agencia Nacional das 

Águas.  

 

Palavras-chave: Gestão dos Recursos Hídricos; Princípios aplicados aos Recursos 

Hídricos; Direito Fundamental à Água Potável.  

 

Abstract: Principles are normative statements that guide the activity of the entire 

legal system and serve as the basis for the elaboration of norms and laws. In Brazil, 

Law n. 9.433/97, through which the National Water Resource Policy (Política 

Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH) was instituted, complies with the general 

principles of Environmental Law in setting goals and directives that are indispensable 

for an effective water resource management process according to the requirements 

of international law. However, upholding the usage of environmental law principles 

applied to water resource management can become difficult, especially in regard to 

the principles of cooperation, popular participation, and sustainable development. 

This study presents a compilation of the main principles applied to water 
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management and aims to assess their effectiveness within the context of the PNRH 

and the establishment of a relationship with the management practices adopted by 

the National Water Agency.  

 

Keywords: Water Resource Management; Principles Applied to Water Resources; 

Fundamental Right to Drinking Water.  

 

Resumen: Los principios son citas normativas que guían la aplicación de la 

estructura jurídica, que sirve como base para la elaboración de normas e institutos. A 

nivel nacional, la Ley 9.433/97, que establece la Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), tomó nota de los principios generales del derecho ambiental, para 

delinear las directrices para la eficacia de los objetivos del proceso de gestión del 

agua, siguiendo las disposiciones del derecho internacional. Sin embargo, la 

persecución en el uso de los principios del derecho ambiental aplicada a la gestión 

de los recursos hidricos se hace difícil, sobre todo cuando se trata de los principios 

de la cooperación, la participación pública y el desarrollo sostenible. Este trabajo 

recopila los principales principios de la gestión del agua, con el objetivo de verificar 

la eficacia de lós mismos el fin de mantener la relación con las prácticas de gestión 

adoptadas por la ANA.  

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Hidricos, Principios aplicados a Recursos 

Hidricos; Derecho fundamental al agua potable. 
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CAPÍTULO II  

 

GESTÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA: ACORDOS DE GESTÃO DOS 

SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, NO RIO 

GRANDE DO NORTE 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO À PUBLICAÇÃO NO LIVRO BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

Experiências da região nordeste do Brasil E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM 

AS RECOMENDAÇÕES DO LIVRO QUE SE ENCONTRA EM ANEXO A ESTE CAPÍTULO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerado um bem vital, a água, apesar de sua importância, imprescindível para a 

existência humana, por muito tempo não recebeu o reconhecimento e o tratamento adequados. 

A falsa ideia de que os recursos naturais são inesgotáveis, proporcionou, durante muitos anos, 

a cultura do desperdício e o manuseio inadequado da água, o que ocasionou pouco interesse 

governamental na elaboração de políticas públicas direcionadas à sua gestão.  

A ausência de políticas públicas adequadas à gestão das águas, juntamente com a falta de 

racionalidade em seu uso da água, aos poucos, foi provocando a mudança no cenário político, 

despertando a preocupação na medida em que a escassez de tal recurso foi se apresentando, 

originando estudos e leis para a proteção e conservação do bem vital. 

Elementos como explosão demográfica, aumento da demanda per capita, a forte influência 

humana no ciclo hidrológico e a distribuição heterogênea deste recurso concorreram para a 

consolidação desta situação, despertando entre os povos, conflitos pela disputa do uso da água 

(FERREIRA, 2006).  

http://lattes.cnpq.br/2072468231540503
mailto:rafaelailiana@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/5181465668193577
mailto:raquel@geologia.ufrn.br
http://lattes.cnpq.br/7535411446526168
mailto:notlimf@gmail.com
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Os constituintes de 1988, preocupados com a situação dos recursos hídricos, percebendo a 

carência de uma intervenção efetiva nesta esfera, instituíram o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, como forma de alavancar o processo de gestão das 

águas no país, preocupando-se com a definição de competência e dos critérios de concessão 

da outorga de direitos de uso deste recurso natural.  

Passados alguns anos após a promulgação da Constituição de 1988, foi instituída a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº 9.433/97, aperfeiçoando ainda mais a administração dos 

recursos hídricos no Brasil. Através dessa Lei, que foi marco para algumas mudanças 

ambientais acerca da gestão das águas, percebeu-se a inserção de um panorama nunca visto 

anteriormente, qual seja, uma gestão descentralizada e participativa deste bem ambiental e 

social.  

A gestão descentralizada e participativa, segundo a interpretação da legislação, se dá com a 

atuação do Poder Público, sociedade civil e usuários, cuja unidade básica de planejamento e 

gestão do sistema é a Bacia Hidrográfica. Desta maneira, objetiva-se, no presente estudo, 

analisar como se deu o surgimento e a implantação da política publica de acesso à água no 

Brasil e como vem sendo cumprido o objetivo desta Política através da implantação do 

Programa do Governo Federal Água Doce (PAD), especificamente no tocante à gestão dos 

sistemas de dessalinização no Rio Grande do Norte.  

Para tanto, destaca-se, primeiramente, analisar o panorama das Políticas Públicas de Acesso a 

Água Potável no Brasil e da gestão dos Recursos Hídricos. Na sequencia, como se deu o 

surgimento do Programa Água Doce e qual a metodologia aplicada para implantação dos 

sistemas de dessalinização de modo a aferir se há o cumprimento no objetivo da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, qual seja a descentralização da gestão. Por fim, apresenta-se o 

modelo de gestão adotado para os sistemas de dessalinização do PAD, mostrando os 

resultados da utilização dos acordos de gestão como instrumento de gestão dos sistemas e de 

resolução de conflitos pelo uso da água entre os beneficiários das localidades contempladas 

pelo Programa no Rio Grande do Norte.  

 

PANORAMA NACIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO A ÁGUA  

 

Para Ribeiro (2008), a água é uma fonte de riqueza e de conflitos. Riqueza por ser bem vital, 

além de ser insumo para a agricultura, indústria e geração de energia; e fonte de conflito pelo 

fato da distribuição natural não corresponder com a distribuição política.  
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Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os recursos naturais foram sendo degradados. Os 

processos de urbanização e industrialização provocaram a redução da disponibilidade hídrica, 

conduzindo à escassez que logo originaria a disputa pelo uso, o qual por sua vez, culminaria 

com os conflitos, que demandam uma maior intervenção estatal.  

 Apontam os relatórios internacionais que a falta de água será um grave problema em 

2025. Porém, até essa crise ser confirmada para os países ricos, a inquietação não era tanta. 

Na medida em que países como EUA, França e Itália foram citados em documentos como 

possíveis países afetados, a preocupação com a gestão dos recursos hídricos recebeu maior 

atenção, aumentando os debates e o fomento às políticas públicas.  

Diante desse cenário, foram surgindo as políticas de gerenciamento e controle dos recursos 

hídricos, com o objetivo de disciplinar e minimizar os conflitos existentes face à escassez 

hídrica, a fim de ordenar e otimizar o uso adequado, por meio de procedimentos integrados de 

gestão (SETTI, 1996).  

Nesse contexto, o Governo Federal estimulou o desenvolvimento de políticas governamentais, 

a fim de facilitar o acesso às fontes de água para as localidades, dentre as quais: Programa de 

Cisternas – que visa o aproveitamento da água de chuva para o consumo humano e produção 

de alimentos; Programa Água para Todos – que tem como meta universalizar o acesso a água 

com sistemas coletivos de abastecimento; e, Projeto Segunda Água – que visa a utilização do 

recurso para pequenas produções de alimentos para consumo, fomentando a construção de 

barragem subterrânea, cisterna de calçadão, barreiros, entre outras tecnologias.  

A definição de políticas públicas pelo Governo Federal presume a existência de legislação 

para orientar tais políticas. Para tanto, observa-se a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

aprovada e sancionada através da Lei nº. 9.433/97, que define os princípios e objetivos que 

devem ser observados para o cumprimento do disposto na PNRH (ANA, 2002).  

A importância do avanço na legislação e na Política Nacional de Recursos Hídricos se deu, 

sobretudo, com a criação de mecanismos que incentivassem a descentralização da gestão os 

recursos hídricos, tais como a criação de comitês de bacia e a participação social na gestão, 

percebendo a importância da conscientização das pessoas acerca do tema água e dos cuidados 

necessários para o gerenciamento e preservação dos corpos hídricos.  

Isso indica que, em tempos nos quais estudos revelam a escassez futura, acaso não haja a 

participação da sociedade na problemática da água, o cenário futuro pode ser antecipado.  

Com o advento da PNRH, foram estabelecidos vários instrumentos de gestão importantes, 

sendo a cobrança pelo uso da água considerada o mais eficaz. A utilização de tal instrumento 
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de gestão é discutida amplamente, uma vez que o pagamento pelo uso da água causa 

estranheza entre os usuários. Dentre os estados do Brasil, a utilização desse instrumento é 

pouco encontrada, sendo o Ceará pioneiro, quando em 1998 adotou a taxação apenas sobre a 

captação e com um órgão centralizador na gestão dos recursos, devido à necessidade imposta 

pela escassez histórica de recursos hídricos.  

Além de instrumentos que ordenem a gestão, a participação da sociedade é necessária e 

fundamental para a transformação do comportamento e o alcance dos objetivos da PNRH. As 

transformações surgem quando há o reconhecimento dos problemas e se legitima a 

participação dos atores sociais e governamentais no processo. 

Em âmbito estadual, a Política de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte foi 

instituída pela Lei nº 6.908, de 01 de Julho de 1996, entrando em vigor antes da PNRH, 

recepcionando a Carta Magna de 1988, concebendo o sistema com base na gestão 

participativa e descentralizada, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

baseado no modelo francês. Além disso, essa mesma Lei instituiu o Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH).  

O Decreto nº 13.284/1997, que regulamentou o SIGERH, define os objetivos (art. 1º), a 

estrutura organizacional (art. 2º) e a sua forma de atuação, mediante "articulação coordenada 

dos órgãos e entidades que o constituem e a sociedade civil" (art. 3º), compondo a sua 

estrutura organizacional com três órgãos: Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CONERH), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) e 

Comitês de Bacia Hidrográfica. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 

(SEMARH), órgão central e responsável pelo gerenciamento da política hídrica estadual, 

norteia sua política de gestão dos recursos hídricos de forma compartilhada com a CAERN - 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, o IGARN - Instituto de Gestão das 

Águas do Estado do Rio Grande do Norte, as prefeituras e a sociedade civil organizada a fim 

de atender os objetivos das Políticas Nacional e Estadual.  

Assim como a PNRH, percebe-se que a Política de Recursos Hídricos do RN carece de maior 

eficiência dos gestores dos Recursos Hídricos para sejam cumpridos os objetivos e princípios 

estabelecidos na lei, de forma a serem elaboradas políticas públicas permanentes de acesso à 

água potável, principalmente para a região que mais sofre com a escassez hídrica, qual seja o 

semiárido potiguar.  
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A POLÍTICA PUBLICA DO PROGRAMA ÁGUA DOCE 

 

No intuito de solucionar o impasse de água para consumo humano nas comunidades rurais do 

semiárido brasileiro, dentre as Políticas Públicas de Acesso à Água Potável do Governo 

Federal, foi implantado em 1996 o Programa Água Boa, pela Secretaria de Recursos Hídricos 

do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), no intuito de instalar dessalinizadores em 

localidades do Semiárido. Com o tempo, a instalação de dessalinizadores foi carecendo da 

incorporação de cuidados ambientais na destinação dos concentrados salinos gerados pela 

dessalinização, além de elementos técnicos de mobilização social para favorecer a gestão. 

Com isso, surge o Programa Água Doce (PAD), elaborado em 2003 e lançado em 2004, tendo 

como objetivo principal “estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de 

qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento das águas subterrâneas, 

incorporando cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização, 

atendendo prioritariamente localidades rurais difusas do semiárido brasileiro” (MMA, 2012).  

O dessalinizador é o equipamento responsável pela produção de água potável através da 

dessalinização da água do poço, cujas características estão relacionadas com a região onde 

este foi perfurado. O sistema de dessalinização é composto por um poço tubular, bomba do 

poço, reservatório de alimentação (água bruta), abrigo de alvenaria, dessalinizador, 

reservatório para o permeado (água doce), reservatório para o concentrado, chafariz e tanques 

de contenção do concentrado.  

O Programa Água Doce é um dos programas da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambientes 

Urbanos (SRHU) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), dirigido aos estados do 

Semiárido (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí 

e Maranhão e o norte do estado de Minas Gerais), em execução compartilhada com os seus 

respectivos órgãos gestores de recursos hídricos. Está enquadrado como Política Pública do 

Plano Brasil Sem Miséria/Programa Água Para Todos, coordenado pelo Ministério da 

Integração Nacional.  

O PAD integra um conjunto de ações do governo federal em parceria com órgãos federais, 

estaduais e municipais, destinado a tratar do aproveitamento das águas salobras e salinas do 

território brasileiro, principalmente o semiárido, em razão da escassez de recursos hídricos e 

alto teor de sal na água subterrânea, preocupando-se com uma convivência harmoniosa das 

comunidades com o ambiente em que vivem. 
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Está estruturado em 6 (seis) componentes: a) Gestão; b) Estudos, Pesquisas e Projetos; c) 

Sustentabilidade Ambiental; d) Mobilização Social; e) Sistema de dessalinização; e, f) 

Unidade de aproveitamento de concentrado, que são trabalhados de forma interligada, a fim 

de garantir a permanência da política pública. Para este trabalho, discorrer-se-á apenas sobre 

dois componentes: Mobilização Social e Dessalinização. 

O componente Mobilização Social do PAD atua em duas linhas de ação: a) construção de 

instâncias locais de gestão dos sistemas de dessalinização; e, b) desenvolvimento de 

mecanismos de controle social e da autonomia local nos processos de tomada de decisão. 

Importa considerar a preocupação com o controle social no processo de gestão dos sistemas 

de dessalinização, mostrando-se mais efetivo na medida em que os beneficiários dos sistemas 

passam a ter autonomia na tomada de decisões para garantir o funcionamento dos 

dessalinizadores. 

O componente de Dessalinização tem como principais ações a formação de recursos humanos 

para operacionalização dos sistemas, recuperação e instalação de dessalinizadores e 

implantação de unidades produtivas.  

O Programa Água Doce aperfeiçoa a metodologia definida para sua atuação, através de 

encontros de formação e oficinas. Tais encontros visam sistematizar procedimentos para a 

identificação das áreas prioritárias. O resultado de um desses encontros foi a elaboração do 

Índice de Condição de Acesso à Água (ICAA), para a escolha das comunidades onde seriam 

implantados os sistemas. O ICAA resulta de uma média ponderada dos seguintes indicadores: 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M (PNUD), Pluviometria 

(CPTEC/INPE), Taxa de Mortalidade Infantil (DataSUS) e Intensidade de Pobreza (PNUD). 

O ICAA varia de 0 a 1, e quanto menor o índice, menores são as condições de acesso à água 

no Semiárido brasileiro e, portanto, mais crítico o município. 

Para definição das localidades a serem atendidas, realiza-se visita técnica nos municípios que 

foram previamente selecionados. Nessa visita participam consultores do Programa, das áreas 

de sustentabilidade ambiental, mobilização social e dessalinização, acompanhados de um 

engenheiro civil, para a realização dos diagnósticos das localidades. Com os resultados dos 

diagnósticos, define-se a forma de execução do Programa Água Doce em cada uma das 

localidades a serem beneficiadas, sempre observando a lista do ICAA. 

Após a seleção das localidades, providencia-se a documentação de titularidade, outorga e 

licença ambiental, que por se tratar de atividade de baixo impacto ambiental e de elevada 
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relevância para a saúde humana, as instituições responsáveis pela emissão da outorga e da 

licença, emitem documento atestando a dispensa desses documentos. 

Em seguida a essa etapa, as atividades nas comunidades são iniciadas, com a elaboração dos 

projetos dos sistemas. A partir de análises físico-químicas das águas subterrâneas os projetos 

são dimensionados com ajuda de programas de simulação de membranas, a fim de avaliar o 

funcionamento dos equipamentos em função das pressões, vazões e qualidade das águas. 

(SCHNEIDER & TSUTIYA, 2001; FILMTEC, 1995) 

Para aperfeiçoar a gestão e garantir a permanência dessa política pública, necessário se faz 

fomentar uma política permanente de manutenção e monitoramento dos sistemas. O 

monitoramento dos dessalinizadores deve ser realizado, periodicamente, por meio da coleta de 

dados destas variáveis de medidas, bem como a coleta de amostras das correntes da 

alimentação, permeado e concentrado. A necessidade do monitoramento deve-se ao fato de 

possíveis mudanças em algumas características da água do poço que podem ocorrer com o 

tempo ou devido a condições externas que possam vir a contaminar a fonte (FERREIRA, 

2008).  

Medidas preventivas e corretivas devem ser adotadas para a manutenção dos sistemas, 

obedecendo a um programa de ciclos de limpezas químicas das membranas e reposição de 

filtros de cartuchos utilizados no pré-tratamento da água de alimentação do dessalinizador 

(FRANÇA, 2007, SCHNEIDER & TSUTIYA, 2001; FILMTEC, 1995).  

As ações de monitoramento e manutenção dos sistemas implantados são de grande 

importância para a gestão do sistema de dessalinização. Por meio dessas ações é que se pode 

garantir o bom funcionamento das unidades em operação e a qualidade da água permeada, 

evitando-se por outro lado, o desgaste prematuro dos equipamentos e a descontinuidade do 

tratamento e abastecimento da água potável (MMA, 2012). 

Assim, a capacitação dos operadores, pela equipe do componente da Dessalinização, contribui 

para o funcionamento adequado dos sistemas, garantindo a qualidade da água e aumentado a 

vida útil dos dessalinizadores, seja através da manutenção preventiva e da correta 

operacionalização dos sistemas. 

Após a etapa de elaboração dos projetos, tem-se o início das obras, monitorada pelos 

consultores de Dessalinização, Mobilização Social e Sustentabilidade Ambiental, a fim de 

acompanhar a implantação dos sistemas. Com a finalização das obras, inicia-se a instalação e 

operação dos sistemas, com a formalização dos “acordos locais”, com a participação de todos 
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os atores envolvidos, para viabilizar a partir daí, a gestão do sistema de dessalinização. 

Maiores detalhes sobre os acordos serão apresentados adiante.  

Com isso, surge a necessidade de definir um arranjo multi-institucional, através da gestão 

compartilhada e sustentável do sistema de dessalinização. A descentralização na gestão deve 

ultrapassar os limites das comunidades, agrupando a sociedade civil com os responsáveis 

pelas políticas ambientais e de recursos hídricos. 

Contribuir com a criação de estruturas permanentes de gestão de sistemas de dessalinização é 

um dos maiores desafios do PAD, para cumprimento dos objetivos da PNRH e para o 

estabelecimento de Política Pública permanente de Acesso à Água Potável.  

O aporte financeiro para a execução do Programa Água Doce está a cargo de recursos do 

próprio Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Programa de Revitalização da Bacia do 

Rio São Francisco e de parcerias firmadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, Petrobrás, Fundação Banco do Brasil, Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codesvasf do Ministério da 

Integração, Agência Nacional de Águas – ANA e Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS. 

 

ESTUDO DA GESTÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO IMPLANTADOS 

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Políticas de acesso à água no RN 

O RN insere-se no conjunto de Estados que compõe o polígono das secas, trazendo consigo as 

características peculiares do bioma caatinga e do clima semiárido, peculiares à região. Cerca 

de 93% do território norte rio-grandense está inserido na região semiárida, ou seja, dos 167 

municípios, 147 estão inclusos e apenas 20 estão fora desta delimitação (DNPM, 2009).  

Não diferente de outras regiões, historicamente, o Estado luta, insistentemente, para enfrentar 

o fenômeno da seca que o assola, frequentemente.  

A escassez de água potável em comunidades do interior do RN é uma realidade cruel e 

desumana, que atinge as famílias, geralmente de poder aquisitivo menor e residentes em áreas 

rurais difusas do semiárido.  

O problema é visível, de grande complexidade, e exige medidas que não sejam apenas 

emergenciais, posto que essas vão de encontro à história, mantendo a população dependente 

dessas ações, quais sejam: fornecimento de água em carro-pipa; distribuição de cestas básicas, 
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dentre outras ações emergenciais. Há necessidade que essas medidas não sejam em caráter de 

emergência, mas que tenham resultados em longo prazo e possuam a eficiência e 

sustentabilidade ambiental.  

No Nordeste, muitas são as políticas de acumulação de água, executadas pelos governos da 

região nordeste. A acumulação de água em açudes, com a construção de grandes reservatórios 

como temos a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Itajá, e a de Santa 

Cruz, no município de Apodi; e, a construção de pequenos reservatórios, os chamados 

barreiros, embora sejam parte das políticas publicas de acesso à água, não se mostram 

suficientes para a dessedentação humana, face aos altos índices de incidência solar que 

contribui para altas taxas de evaporação e a escassez de chuvas na região. Tal situação se 

reproduz em sérios problemas de falta d’água.  

Dentre essas políticas, existe também a perfuração de poços e construção de cisternas, nas 

comunidades rurais difusas do Estado do Rio Grande do Norte - RN. Na região nordeste, 

estima-se que cerca de cem mil poços tenham sido perfurados (CIRILO, 2008). Segundo o 

MMA (2010), no RN foram perfurados cerca de nove mil poços, em um período de 26 anos, 

com grandes obstáculos naturais, tendo em vista que boa parte de seu território encontra-se 

nas formações cristalinas, que quer dizer, na maioria das vezes, que apresentam poços com 

baixo potencial hídrico e de água salobra, o que não se indica para o consumo humano. A 

água que advém dos poços possui qualidade comprometida, devido a alta concentração de sal.  

Com a situação de escassez de chuvas na região e as condições geológicas do solo potiguar 

não favoráveis para a utilização das águas subterrâneas, houve necessidade de se pensar 

outras políticas que viabilizassem o acesso de água potável para a população.  

A fim de melhorar a qualidade desta água, tornando-a própria para o consumo humano foram 

implantados dessalinizadores no Estado do RN, através do próprio governo estadual, além de 

alguns órgãos como FUNASA e DNOCS. Tal equipamento, se bem utilizado e com 

manutenção adequada, cumpre o objetivo inicial, que é de melhorar a qualidade da água.  

Dados do Ministério do Meio Ambiente (2010) mostram que, na região do semiárido do RN, 

existem cerca de 400 dessalinizadores instalados, em 103 municípios, abrangendo 

aproximadamente 110.000 pessoas.  Somados a isso, tem-se outros sistemas de domínio das 

Prefeituras Municipais.  

Alguns em funcionamento, outros com dificuldades para a sua manutenção, outros paralisados 

por falta de assistência técnica. Para a manutenção dos sistemas, há necessidade de troca de 

equipamentos de seis em seis meses, além da adição de produtos químicos diariamente para a 



110 

 

realização dos procedimentos de retro-lavagem. Muitas comunidades possuem um fundo de 

reserva para as despesas com a manutenção; outras dependem do Poder Público Municipal; 

outras, do Governo do Estado, já que se trata de uma gestão compartilhada. Nem sempre os 

entes públicos se comprometem a realizar a manutenção dos sistemas, embora este seja 

necessário para que o Programa não seja interrompido. No atual governo estadual, não foi 

renovado contrato com a empresa que prestava assistência técnica aos dessalinizadores já 

instalados pelo Governo, através da SEMARH, o que dificulta a manutenção e a assistência 

aos sistemas, colocando em risco a qualidade da água, além do funcionamento do mesmo. De 

forma precária, mesmo com deficiência, o Governo Estadual mantém os sistemas em 

funcionamento, utilizando-se mão de obra dos técnicos da SEMARH e material que já possui 

armazenado. 

Quando se tem a continuidade da assistência técnica e da manutenção no sistema, contribui-se 

para que a Política Publica de Acesso a Água seja continuada e que os investimentos com a 

implantação não sejam desperdiçados.  

 

ATUAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE (PAD) NO RN 

 

O Programa Água Doce é referência no âmbito das políticas públicas de acesso à água 

potável, que visa garantir água de boa qualidade para o consumo humano, para as 

comunidades do semiárido brasileiro, associando fatores sociais, ambientais e econômicos.  

Tal política foi pensada para minimizar o sofrimento das populações do semiárido brasileiro, 

com vistas a aumentar a oferta de água potável que ocorre por meio da utilização de 

tecnologias sustentáveis de dessalinização e de aproveitamento dos rejeitos em sistemas 

produtivos locais, atendendo especialmente a população de baixa renda nas localidades 

difusas do Semiárido (MMA,2012).  

No Estado do Rio Grande do Norte, o Programa Água Doce fez a sua primeira ação em 2005, 

quando iniciou o Projeto de Implantação da Unidade Demonstrativa de Caatinga Grande, em 

São José do Seridó/RN, para ser vitrine tecnológica para o Ministério do Meio Ambiente.  

Em 2008, foram selecionadas 12 (doze) comunidades, onde já existiam dessalinizadores 

instalados pelo Governo Estadual, para que fossem reformados na concepção do PAD (Tabela 

1).  
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Tabela 1. Comunidades selecionadas em 2008 para recuperação dos dessalinizadores 

Nº Município População Localização População 

Atendida 

1 Jandaíra 6.447 Assentamento Guarapes 100 

2 Caicó 60.656 Barra da Espingarda ? 

3 Macau 27.132 Ass. Sebastião Andrade 128 

4 Gov. Dix. Sept Rosado 12.374 Ass. Três Marias 70 

5 Apodi 34.632 Nova Descoberta 34 

6 Apodi 34.632 Lagoa Rasa 150  

7 Afonso Bezerra 10.339 Jacumã 55 

8 Pedro Avelino 7.405 Ass. Novo Horizonte 68 

9  Pedro Avelino 7.405 Ass. Bom Jesus 70  

10 Pedro Avelino 7.405 Ass. Nova Conquista 63 

11 S. Miguel do Gostoso 8.810 Ass. Canto da Ilha I 50 

12 S. Miguel do Gostoso 8.810 Ass. Canto da Ilha II 49 

Fonte: Semarh, 2009.  

  

Em 2009, foi implantada pelo PAD, a segunda Unidade Demonstrativa do PAD, em Ararau, 

Santa Cruz/RN. No entanto, em 2010, devido as fortes chuvas que atingiram a região, os 

tanques de concentrado ficaram submersos e o sistema foi paralisado.  

Em 2011, foi assinado convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, para a instalação de 68 (sessenta 

e oito) sistemas de dessalinização. Inicialmente foi repassada pelo MMA uma lista com 40 

municípios com maior índice de condição de acesso a água (ICAA), onde seriam escolhidas 

comunidades que atendessem aos critérios do PAD, quais sejam: ter, no mínimo, 20 (vinte) 

famílias; possuir poço com vazão mínima de 1.000L/h; salinidade menor que 1.000mg/L e 

possuir terreno público, obedecendo a ordem de classificação do ICAA.  

A escolha das comunidades no Estado do Rio Grande do Norte se deu da mesma forma como 

é para o restante do país, ou seja, obedeceu-se aos critérios do ICAA, considerou a pouca 

facilidade no acesso a água de boa qualidade; a disponibilidade de águas salinas ou salobras 

em seu subsolo; e, os índices pluviométricos baixos.  

Para o convênio assinado em 2011, embora tenham sido repassados a lista com 40 (quarenta) 

municípios, após a realização dos diagnósticos e testes de vazão, objetiva-se contemplar 68 

(sessenta e oito) comunidades. Até o momento, preenchem o perfil do Programa 55 

(cinquenta e cinco) comunidades, sendo distribuídas em 32 (trinta e dois) municípios do RN, 

quais sejam: João Câmara, Parazinho, Jandaíra, Pedra Grande, Pedra Preta, São Bento do 

Norte, Afonso Bezerra, Macau, Fernando Pedroza, Riachuelo, Bento Fernandes, Caiçara do 

Norte, Ipanguaçu, São Miguel do Gostoso, Upanema, Gov. Dix-Sept-Rosado, Grossos, Serra 

do Mel, Pendencias, Pedro Avelino, Currais Novos, Cerro-Corá, São Vicente, Jaçanã, Lajes 
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Pintadas, Lajes, Campo Redondo, Parelhas, Santana do Matos, Japi e Janduís. As obras já 

foram iniciadas pelo Município de João Câmara, no Assentamento Boa Sorte.  

Um dos maiores desafios do PAD é ser uma política de acesso à água permanente, a fim de 

contribuir para a criação de estruturas permanentes de gestão de sistemas de dessalinização, 

utilizando-se da gestão compartilhada e descentralizada.     

Para tanto, ao passo que as obras vão sendo concluídas, os acordos de gestão vão sendo 

elaborados, junto à comunidade, de modo a efetivar a proposta da gestão compartilhada e 

descentralizada.  

 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL COMO FACILITADOR PARA A GESTÃO DOS 

SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO (ACORDOS) 

  

Um dos componentes do Programa Água Doce que oferece suporte para a permanência do 

mesmo como Política Pública permanente de acesso à água é o componente da Mobilização 

Social, o qual visa contribuir para o estabelecimento de um processo participativo na gestão 

dos sistemas, oferecendo às comunidades conhecimento da sua realidade, através da 

divulgação das informações levantadas em diagnóstico, para que sejam definidas as regras de 

gestão para o sistema, por meio da formulação dos acordos. A principal atividade desse 

componente é garantir a autonomia da comunidade para que ela assuma a gestão. 

Para o trabalho da Mobilização Social, o empoderamento é instrumento para o alcance da 

gestão compartilhada e descentralizada a que o Programa se propõe. Conforme Teixeira 

(2002), associa-se ao empoderamento as formas alternativas de se trabalhar suporte mútuo, 

formas cooperativas, realidades sociais, formas de democracia participativa e autogestão.  

Neste sentido, o empoderamento se torna um processo que oferece às pessoas a possibilidade 

de auto-determinar suas próprias vidas, inserindo-se nos processos políticos e sociais, a partir 

de sua interação entre a comunidade e outras organizações (KLEBA apud WENDHAUSEN, 

2006).  

Empoderar passa a ser o papel da gestão, parceria e responsabilidade que se dá a cada ator 

social, junto com o Estado, diante da vida, na acepção de tomar os rumos para influenciar no 

destino dos recursos públicos e na formulação de políticas públicas que representem a 

necessidade e a vontade dos cidadãos (WENDHAUSEN, 2006).   
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Empoderar a comunidade para a gestão dos sistemas de dessalinização do Programa Água 

Doce é reconhecer as suas estruturas de organização social, identificar as lideranças locais e 

aproveitar o potencial das formas tradicionais de superação dos conflitos sociais.  

As ações de mobilização preocupam-se com a construção dos mecanismos de gestão (acordo), 

além de buscar estabelecer bases sólidas de cooperação e participação social para ajudar aos 

atores locais (beneficiários do sistema de dessalinização) a encontrarem soluções para seus 

problemas com a gestão dos recursos hídricos (conflitos).  

O acordo é o instrumento adotado pelo PAD para fortalecer a gestão dos sistemas 

implantados, em âmbito local. Isso porque as localidades beneficiadas assumem parcela das 

responsabilidades com o funcionamento dos equipamentos, além de parte dos custos com a 

recuperação e instalação dos sistemas, como contrapartida dos investimentos, por meio de sua 

mão de obra, bem como em parte da manutenção dos mesmos, por meio da criação de um 

fundo rotativo, alimentado com o pagamento regular de cada família que se beneficia da água 

potável dessalinizada. Com foco no âmbito local, outro ator fundamental é a atuação dos entes 

públicos municipal, estadual e federal (SILVA, 2006).  Nesse sentido, cabe a estes oferecerem 

condições legais às áreas onde os sistemas são instalados, bem como compartilhar das 

despesas de custeio para o funcionamento e para a manutenção dos sistemas de 

dessalinização.  

O acordo possui regras, direitos e deveres relacionados à oferta de água doce para as famílias 

beneficiadas. Tais regras são definidas pela comunidade, que escolhem as normas relativas ao 

funcionamento dos sistemas e quem são as pessoas responsáveis pela operação do 

equipamento; os direitos de acesso e uso à água dessalinizada (lavar roupa, água de gasto, uso 

animal); os custos para o financiamento do sistema e as instancias para o aperfeiçoamento do 

acordo de gestão e da resolução de conflitos.  

Através das ações desenvolvidas no componente Mobilização Social, percebeu-se que a 

instalação dos sistemas de dessalinização não seria suficiente para garantir a oferta continuada 

de água de boa qualidade para as comunidades do semiárido. Necessário se faz, também, 

promover a organização de mecanismos de gestão que viabilizem o funcionamento dos 

sistemas de dessalinização a médio e longo prazo. 

O trabalho coletivo deve ser incentivado, a solidariedade e o fomento aos objetivos comuns, 

devem ser trabalhados pela Mobilização Social, caso contrário, os interesses individuais se 

sobrepõem aos interesses coletivos.  
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Olson (1999), em suas considerações sobre a ação coletiva, indica que há uma contradição 

entre racionalidade individual e racionalidade coletiva. Para ele, “mesmo que os membros de 

um grupo almejem racionalmente uma maximização do seu bem estar pessoal, eles não agirão 

para atingir seus objetivos comuns ou grupais a menos que haja alguma coerção para forçá-los 

a tanto”. Nesse sentido, mesmo havendo interesse comum pelo sistema de dessalinização para 

a comunidade, para se ter uma água de boa qualidade, não existe uma adesão natural à 

consecução/satisfação dos mesmos. Olson (1999) considera que é a satisfação de interesses 

próprios que vai definir as ações dos indivíduos num grupo. Dessa forma, o que se percebe é 

que havendo indivíduos agindo racionalmente para alcançar benefícios próprios, os interesses 

da coletividade podem ser prejudicados, caso não existe um trabalho para fortalecer o 

pensamento coletivo. 

Hardin (2002), na “tragédia dos comuns”, menciona que, quando se trata de uso de recursos 

limitados, cada indivíduo buscará o máximo de ganho individual, tendo como resultado o 

prejuízo de todos, sendo uma forma de explorar os recursos comuns que resultaria em sua 

destruição.  

Na sua obra, ele narra uma situação fictícia de utilização de pasto comum para auxiliar a 

compreensão.  

La tragedia de los bienes comunes se desarrolla en este sentido. Imaginemos un 
pastizal al alcance de todos. Es de esperar que cada pastor trate de alimentar la 

mayor cantidad posible de animales con esa pastura coletiva. Tal acuerdo puede 

funcionar más o menos bien durante siglos, ya que las guerras, los hurtos de caza 

en terreno vedado y las enfermidades mantienen el número de bestiais y hombres 

muy por debajo del límite de saturación de la tierra. Sin embargo, a la larga llega el 

momento del ajuste de cuentas, es decir, cuando la tan ansiada meta de alcanzar 

una estabilidad social se convierte en una realidad. En este punto, la lógica 

inherente de los bienes comunes genera, implacable, la tragédia (HARDIN, 2002, p 

37). 

 

Para ele, a única forma de evitar essa tragédia seria através de mecanismos de controle, como 

a privatização dos recursos comuns, ou que estes fossem definidos como propriedades 

públicas, controlando seu acesso e uso. 

Os autores acima citados são criticados por Ostrom (1990), em seu trabalho Governing the 

Commons, pois esta considera que, quando confrontados com a análise empírica, esses 

modelos não levariam em consideração aspectos como a capacidade de comunicação, de 

elaboração de normas e de controle social pelos atores sociais. Afirma que existem 

alternativas que apresentam soluções à visão postulada por Hardin. A autora identifica, na sua 

obra, princípios que orientam a gestão de bens comuns por parte das comunidades que fazem 

uso dos mesmos, quais sejam:  
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1) Clareza por parte do grupo (ou grupos) de usuários envolvidos na iniciativa de 
manejo sobre os limites ou fronteiras da base de recursos comuns que desejam 

regular o acesso e uso; 

2) As regras estabelecidas no sentido de restringir tempo,lugar, tecnologia e ou 

quantidade de recurso a ser utilizado devem estar relacionadas com as condições 

locais e com as possibilidades de provisão de trabalho, recurso e financiamento; 

3) Envolvimento do maior número possível de indivíduos do grupo de usuários na 

ação coletiva destinada a modificar as regras de manejo; 

4) O monitoramento das condições do recurso comum e do comportamento dos 

usuários do recurso é feito sob o controle do grupo usuário ou pelo próprio grupo; 

5) Os usuários, que violam as regras estabelecidas de uso e acesso do recurso 
comum, são passíveis de serem punidos com sanções gradativas, de acordo com a 

gravidade da ação, pelos demais usuários ou por lideranças ou dirigentes 

(representantes oficiais) sob controle do grupo de usuários (ou ambos); 

6) Os usuários do recurso (e seus representantes oficiais) têm acesso rápido e de 

baixo custo a instâncias de resolução de conflitos; 

7) Os direitos do grupo de usuários em desenvolver e legitimar suas próprias 

instituições de manejo, não são ameaçados por agentes ou autoridades externas; 

8) Apropriação, provisão, monitoramento, punição, resolução de conflitos e gestão 

são atividades organizadas numa forma interconectada. (OSTROM apud CUNHA, 

2004). 

Nas comunidades beneficiadas pelo Programa Água Doce é possível perceber alguns desses 

princípios. Para se cumprir a finalidade a que se propõem, é necessário que as regras do 

acordo sejam adequadas às condições locais; que haja uma ampla participação social nas 

definições destas regras; que os entes públicos reconheçam as regras; que haja fiscalização no 

cumprimento e sanções para quem transgredir as regras; e que haja um canal de fácil acesso 

para a resolução dos conflitos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho realizado, a Política Pública permanente de acesso à Água efetivada pelo 

Programa Água Doce atende aos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, quando 

através da instalação de dessalinizadores, seguindo a metodologia do Ministério do Meio 

Ambiente, oferece água de boa qualidade às comunidades difusas do semiárido, 

oportunizando aos moradores das localidades beneficiadas fazerem a própria gestão dos 

recursos hídricos.  

No entanto, verifica-se que as comunidades possuem dificuldades com relação ao 

estabelecimento de algum tipo de cooperação entre seus membros, quando se trata de alcançar 

um benefício comum. Por ser a água um bem natural escasso, seu uso requer atenção e 

cuidado. Por ser um bem comum, definido pela PNRH, e sua utilização ser restrita face à 

escassez que assola o semiárido brasileiro, podem surgir conflitos entre interesses individuais 
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e interesses coletivos. Tais conflitos são a base dos dilemas sociais ou dilemas da ação 

coletiva (OLSON, 1999).  

Nas comunidades onde existem os dessalinizadores, percebem-se problemas relativos a 

dilemas sociais. Embora haja a difusão na comunidade acerca da importância e dos benefícios 

gerados pelo dessalinizador, interesses individuais mais imediatos dificultam o envolvimento 

dos seus membros nos processos de tomada de decisão, nas reuniões comunitárias e nas 

atividades cotidianas da gestão dos sistemas de dessalinização. Condições como a utilização 

de água das cisternas abastecidas por caminhões pipa, mesmo sem tratamento prévio; a 

necessidade de um operador para realizar o funcionamento do sistema, limpeza do entorno do 

sistema, o que enseja custo, sinaliza, para os usuários dos sistemas, a condição necessária para 

a não utilização da água dessalinizada, dificultando a ação coletiva. Ainda se vê como 

alegação comum a questão de que apenas uns trabalham, mas todos querem se beneficiar. Tal 

situação é denominada por Olson (1999) como free-riders ou “caronistas”, quando os 

membros de um grupo se utilizam de um determinado bem sem contribuir para sua elaboração 

ou manutenção.  

Para minimizar esses e outros conflitos, existem os acordos coletivos de gestão, elaborados 

pela comunidade com a ajuda dos técnicos e consultores da SEMARH/PAD. O intuito desses 

acordos é dar autonomia aos beneficiários dos sistemas de dessalinização, para que estes 

tenham o controle na gestão.  

No entanto, mesmo no processo de construção dos acordos comunitários, podem ser 

evidenciados conflitos entre membros ou grupos da comunidade, sendo esse um outro ponto 

relacionado às atividades de gestão dos sistemas de dessalinização. Algumas comunidades 

preferem que tais conflitos não sejam reanimados. Por outro lado, importa lembrar que eles 

podem inviabilizar a construção dos acordos.  

À equipe de Mobilização Social, cabe saber diferenciar os conflitos que podem ser resolvidos 

com os acordos de gestão, os quais estão ligados ao funcionamento do dessalinizador, e 

aqueles que dizem respeito a conflitos locais que independem do funcionamento do sistema. 

Nesse sentido, infere-se que o acordo de gestão do PAD é um instrumento de gestão dos 

sistemas de dessalinização, a fim de permitir a sustentabilidade dos sistemas, através de regras 

construídas pela comunidade favorecendo uma gestão descentralizada e compartilhada dos 

recursos hídricos, além de ser meio para auxiliar na resolução de conflitos ou dilemas sociais.  
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NORMAS TÉCNICA SUBMISSÃO 

 LIVRO TEMÁTICO DO PRODEMA 

BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

Experiências da região nordeste do Brasil 

(ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: REGIÃO NORDESTE) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

O LIVRO: o objetivo da obra é apresentar à comunidade questões voltadas à compreensão da 

relação entre os recursos hídricos e o meio ambiente em nível de bacias hidrográficas, 

considerando as dimensões socioeconômicas e o desenvolvimento. O conteúdo deve ser de 

caráter técnico, mas apresentado em linguagem relativamente compreensível, em uma 

perspectiva de abordagem multidisciplinar. 

 

- O texto deverá ser digitado em tamanho de papel A4, fonte times new roman, tamanho da 

fonte 12, espaço 1,5 linha, coluna simples e alinhamento justificado. As margens esquerda e 

direita deverão ser de 3 cm, e as superior e inferior de 2,5 cm. 

- Cada capítulo deve conter o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 (vinte) páginas; 

 O arquivo deve ser salvo em formato Word, incluindo as figuras e tabelas, conforme 

formatação descrita a seguir. 

 

FORMATAÇÃO DOS TEXTOS/CAPÍTULOS: 

A PÁGINA DE ROSTO DEVE CONTER, NESTA ORDEM: 

Título do capítulo: escrito com letras maiúsculas, centralizado e em negrito; 

Nome(s) do(s) autor(es): escrito com maiúsculas, centralizado e com respectivos algarismos 

arábicos indicativos de respectivos vínculo(s) institucional(is) ou acadêmicos e de seu(s) 

endereço(s) completo(s), incluindo o eletrônico; 

 

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O capítulo pode ter a estrutura de: 

Artigo científico (Introdução; metodologia; resultados; discussão; conclusão; referências); a 

caracterização da área deve ser o primeiro item da metodologia. 

Artigo de revisão (Introdução; delimitação do problema; revisão bibliográfica sobre o tema; 

conclusões/considerações finais/proposições; referências).  
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As estruturas sugeridas são flexíveis, ou seja, os autores podem subdividir em itens ou não; no 

entanto, os organizadores do livro reservam-se o direito de devolver o manuscrito para 

revisão/reestruturação. Recomenda-se que os capítulos contenham (na introdução ou revisão 

bibliográfica) uma contextualização consistente do problema, sendo o assunto apresentado a 

partir de aspectos gerais, no âmbito global ou nacional, para os aspectos locais específicos. 

 

ILUSTRAÇÕES (FIGURAS) 

- Deverá ser utilizada a denominação de “Figura” para designar fotografias, desenhos, 

gráficos, mapas e esquemas no corpo do texto; 

- As legendas das figuras devem estar numeradas com algarismos arábicos, como as 

chamadas das mesmas no corpo do texto. As legendas deverão ser feitas com fonte times new 

roman, tamanho da fonte 10, espaço 1,0 linha, justificadas e inferiores à figura, obedecendo 

aos limites da área de impressão previamente estabelecidos; 

- Quando da existência de figuras em mais de uma folha do texto, as mesmas deverão ser 

chamadas no corpo do texto e agregadas no final do trabalho em uma prancha. O(s) autor(es) 

poderá(ão) incluir 3 pranchas por capítulo, (correspondendo a 3 folhas do máximo de 20 

permitidas por capítulo); serão aceitas figuras coloridas. 

- As Fotografias devem ser nítidas, com bom contraste e com suas respectivas escalas 

gráficas (vertical ou horizontal) na própria figura, quando necessário. No momento da 

digitalização utilizar as seguintes definições mínimas de resolução: 300 ppp para fotos preto e 

branco; 600 ppp para desenhos a traço. 

 

TABELAS 

- As Tabelas devem ser geradas a partir dos recursos de tabela do editor de texto utilizado; 

- As legendas das tabelas devem estar numeradas com algarismos arábicos, assim como 

as chamadas das mesmas no corpo do texto. As legendas deverão ser colocadas acima das 

tabelas, com fonte times new roman, tamanho da fonte 10, espaçamento entre linhas 1,0 e 

justificadas, obedecendo os limites da área de impressão previamente estabelecidos. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos e indicações de financiamento devem ser relacionados antes do item 

Referências, e deve ser restrito a pessoas e instituições financiadoras que apresentaram 
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estreita relação com o trabalho. O espaço destinado a este item será contabilizado para análise 

do tamanho do manuscrito. 

 

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

Citações bibliográficas e lista de referências devem seguir as normas da ABNT (ver arquivo 

anexo). 

  

RESPONSABILIDADE 

A veracidade é de inteira responsabilidade do(s) autor(es); o teor gramatical, 

independentemente de idioma, e científico dos artigos, passará por revisão, bem como a 

formatação. 

 

ATENÇÃO 

Trabalhos enviados fora do prazo ou que não atendam às normas de formatação estabelecidas 

terão a submissão desconsiderada. 

 

 

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

 

As citações devem ser elaboradas no sistema de chamada AUTOR-DATA e seguindo o 

indicado na NBR 10520: Informação e documentação – citações em documentos – 

Apresentação. De acordo com os seguintes exemplos de formas: Smith (1990), Lent e Jurberg 

(1965), Guimarães et al. (1983), (SMITH, 1990), (LENT; JURBERG, 1965) e (GUIMARÃES 

et al., 1983). 

Artigos de um mesmo autor (primeiro autor) devem ser arrolados primariamente em ordem 

crescente do número de autores e secundariamente em ordem cronológica. Não incluir 

referências de artigos não publicados (p. ex., relatório técnico, boletim de divulgação, texto 

em jornal, e similares); 

A citação direta ou textual é a transcrição fiel de trechos da obra do autor consultado; a 

redação, a ortografia e a pontuação são rigorosamente respeitadas, inclusive indicando quando 

o grifo ou a tradução é do autor da obra original (grifo do autor) ou não (grifo nosso). Estas se 

apresentação em duas situações em função de seu tamanho linear. 

Quando esta for curta, ou seja, até 3 (três) linhas de texto, o trecho copiado deve ser inserido 

no próprio parágrafo, contido por aspas duplas.  

Exemplos de citações diretas curtas:  
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Deixa-se a cargo do professor e/ou do aluno a decisão voluntária de se apropriar do conteúdo 

do texto, seja com objetivos formativos ou pela simples curiosidade, o “que torna o texto uma 

leitura de segundo plano” optativa (BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007, não paginado). No 

que se concorda com Pires, Abreu e Messeder (2010, p. 6) quando afirmam que os livros 

didáticos de química “relatam fatos histórico-científicos como se fosse algo para ocupar 

páginas, não permitindo que o aluno descubra o conceito através do pensamento do cientista”. 

Na segunda situação, quando o trecho tiver mais do que 3 (três) linhas, trata-se de uma citação 

direta longa, e deverá estar em um bloco separado, com deslocamento de 4 cm da margem 

esquerda, com letra em tamanho 10 e espacejamento simples e justificado em ambos os lados, 

configuração que se visualiza na figura 1, e conforme os exemplos abaixo: 

Figura 1 - Configuração do parágrafo de citação longa no Word. 

Fonte: SANTOS, H. B. Elaborada a título de exemplo para este documento, 2014. 

 

Exemplos de citações diretas longas: 

Desta forma concorda-se que: 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem a 

necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da 

televisão, telefone, e computador. Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local 

de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão. 

(NICHOLS, 1993, p. 181). 

 

Segundo Nóvoa, (2010, p. 3):  

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores 

que se aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da 

avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que 

fazem avançar a profissão. 

 

As Referências correspondem à identificação das fontes dos documentos publicados, que 

foram citados no texto pelo autor do capítulo e devem ser arroladas no final do trabalho, 

obedecendo a ABNT NBR 6023: Informação e Documentação – Referências – Elaboração de 

2002. 
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A lista de referências deverá ser organizada em ordem alfabética do prenome (último 

sobrenome) do autor e não na sequencia em que surgem ao longo do texto, com dois espaços 

simples entre uma e outra.  Para a configuração do parágrafo coluna simples: alinhamento à 

esquerda, sem qualquer recuo, espaçamento de parágrafo antes 0 pt e depois de 0 pt e espaço 

entre linhas simples, conforme figura 2.  

 

Figura 2 - Configuração do parágrafo de citação longa no Word. 

 Fonte: SANTOS, H. B. Elaborada a título de exemplo para este documento, 2014. 
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10 jan. 2014. 
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mundo contemporâneo. In: JORNADAS INTERNACIONAIS DE ESTUDOS SOBRE 

QUESTÕES SOCIAIS, 1., 2008,  Ponte de Lima/PT. Actas... Póvoa de Varzim/PT: AGIR 

2008. p. 423-447. 

HAESBAERT, R. C. Da desterritorialização à multiterritorialidade. In: ENCONTRO DE 

GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA, 10.,  2005, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 

2005. não paginado. Disponível em: 

<http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/arquitectura_y_urbanismo/h20054111314dester

ritorializacion.pdf.>. Acesso em: 24 set. 2013. 
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• LIVRO: 

ANGROSINO. M. Etnografia e observação participante. Tradução José Fonseca. Porto 

Alegre: ARTMED, 2009. 
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ed. 4. reimp. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Editorial, 2003.  
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO À PUBLICAÇÃO NO LIVRO BACIAS HIDROGRÁFICAS: Experiências 

da região nordeste do Brasil E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS 

RECOMENDAÇÕES DO LIVRO QUE SE ENCONTRA EM ANEXO AO CAPÍTULO ANTERIOR 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 9.433/ 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH e criou 

o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, traz inovações significativas 

quando propõe uma política participativa e um processo decisório aberto à participação social 

na gestão das águas.  

 

O novo cenário trazido pela PNRH desperta uma politização da gestão dos recursos hídricos, 

que busca envolver a sociedade civil no processo decisório e de gestão da água. Esse modelo 

corresponde à tendência internacional, adquirida em decorrência da escassez da água que 

assola todo o planeta, ocasionados pelo gerenciamento desordenado dos recursos hídricos 

durante, principalmente, o decorrer deste século.  

 

Neste artigo analisamos a governança da água no Brasil, especificamente em região do 

semiárido potiguar, com a verificação do modelo de gestão da Política Pública permanente de 

acesso a água potável do Programa Água Doce - PAD, no Assentamento Caatinga Grande, 

http://lattes.cnpq.br/2072468231540503
mailto:rafaelailiana@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/5181465668193577
mailto:raquel@geologia.ufrn.br
http://lattes.cnpq.br/7535411446526168
mailto:notlimf@gmail.com
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localizado no município de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte (RN), a fim de inferir 

se é adequado para a gestão do dessalinizador na comunidade e atende ao disposto na PNRH. 

(Figura 1 e 2)  

 
                     Figura 1 - Mapa de localização do RN.  

 

Fonte: IBGE, 2006.  
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Figura 2 – Mapa do município de São José do Seridó/RN 

Caatinga Grande 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2006.  

 

 

O município de São José do Seridó está localizado na Microrregião do Seridó Oriental, 

distante 227 Km da capital, possui área de 174,505 km² e população total de 4.231 habitantes 

(IBGE, 2010). Apresenta clima muito quente e semiárido, encontrando-se com 100% do seu 

território inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu.  

 

O PAD foi lançado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do 

Meio Ambiente – SRHU/MMA, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária do Semiárido - EMBRAPA e a Universidade Federal de Campina Grande - 
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UFCG, com a participação das secretarias de recursos hídricos estaduais, voltado para oferta 

de água via sistemas de dessalinização, para as comunidades difusas do semiárido.  

 

Para a realização deste estudo, foi feito um levantamento bibliográfico acerca do surgimento 

da governança das águas e da participação social, focando na gestão descentralizada e 

compartilhada como importante fundamento para o alcance dos objetivos da PNRH, 

analisando a efetivação destes no Programa Água Doce, através do acordo de gestão, como 

modelo de governança. Ainda, foi realizada uma revisão no sistema de gestão de recursos 

hídricos do semiárido.  

 

Nossa abordagem procura levantar variáveis que foram trabalhadas desde a implantação do 

sistema de dessalinização até os dias atuais, como forma de contribuir para a efetivação da 

gestão do sistema de aproveitamento da água subterrânea através da dessalinização, dando 

ênfase à dinâmica institucional do processo de implantação e monitoramento da gestão do 

sistema de dessalinização do Assentamento Caatinga Grande, no Rio Grande do Norte.  

 

A partir desses dados teóricos, foram realizadas entrevistas com questões abertas com 

moradores e lideranças locais, além de participação em reuniões de monitoramento da gestão 

do sistema na comunidade, momentos oportunizados através da consultoria realizada junto ao 

Programa Água Doce. A partir dos dados obtidos na pesquisa, foi possível realizar a 

verificação da situação da gestão dos recursos hídricos no Assentamento Caatinga Grande.  

 

A pesquisa se deu entre o período de Abril de 2013 a Junho de 2014, com o objetivo de 

coletar dados que possibilitassem identificar variáveis que contribuíssem para a gestão do 

sistema, verificando assim se atende aos objetivos a que o PAD se destina.  

 

Realizaram-se observações participantes passivas e ativas. Segundo Patrício (2005), a 

observação passiva refere-se “à participação do pesquisador sem intervir intencionalmente: 

sem questionar, sem atuar na situação observada”. Já a observação ativa é quando “o 

pesquisador entrevista os sujeitos envolvidos na situação observada e também dependendo do 

estudo, desenvolve ações que originam a referida situação”.   
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A escolha da comunidade foi feita a partir de informações fornecidas pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH/RN, especificamente da 

Coordenação Estadual do Programa Água Doce, as quais apontam como o sendo o primeiro 

sistema de dessalinização implantado no Rio Grande do Norte.  

 

O trabalho apresenta, em sua organização geral, o diálogo articulado entre o referencial 

teórico e os resultados da pesquisa de campo. Organiza, preliminarmente, a revisão 

bibliográfica do tema governança no Brasil e no semiárido nordestino, abordando a 

participação social. Em seguida, elabora um levantamento da gestão e das políticas públicas 

de acesso a água para o semiárido nordestino. Posteriormente, são apresentados os resultados 

da pesquisa realizada no Assentamento Caatinga Grande, sobre os efeitos percebidos frente à 

gestão do sistema de dessalinização. Por fim, são apresentadas as considerações finais e as 

conclusões do estudo. 

 

 

GOVERNANÇA DA ÁGUA NO BRASIL E NO SEMIÁRIDO NORDESTINO E A 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

 

Com o risco de crise hídrica, foi surgindo a necessidade de dividir as águas compartilhadas 

pelos Estados e protegê-las, na medida em que se observou que os conflitos poderiam não ser 

causados pela escassez da água, mas, principalmente, por problemas relacionados à gestão.  

 

Tal ideia ganhou relevância a partir das mudanças ocorridas no país, nos últimos vinte anos. A 

necessidade de abertura de novos espaços de participação sociopolítica e na transformação do 

processo de gestão dos recursos hídricos aponta para uma nova realidade das práticas 

participativas na gestão.  

 

A descentralização e a participação são características preconizadas pelos novos mecanismos 

de gestão de recursos hídricos. Ao definir a gestão da água por bacias hidrográficas e a 

participação da sociedade para tanto, a Política Nacional de Recursos Hídricos contempla a 

chamada governança da água em seu enfoque mais restrito (FRACALANZA, 2009).  
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A Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, baseada no modelo francês, prevê a 

participação da sociedade na gestão das águas, quando se cria uma nova territorialidade de 

gestão, a bacia hidrográfica, demandando um processo de negociação entre os diversos 

agentes públicos, usuários de água e a sociedade civil.  

 

A PNRH tem como fundamento a gestão descentralizada, compartilhada e integrada, onde 

ressalta a participação dos Comitês de Bacia, que integra o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, como uma contribuição importante para a melhoria nas 

condições de gestão, abrindo espaço para a sociedade civil na gestão dos recursos hídricos, 

sendo identificado assim um dos exercícios da governança. 

 

No início dos anos 80, surgiu o conceito de governança voltado para a gestão pública, 

referindo-se ao desempenho governamental e à relação do Estado com os cidadãos e suas 

questões (GRANJA, 2007). Na medida em que houve ampliação do conceito, o uso da palavra 

passou a ser generalizado, muitas vezes sendo usado de forma vaga e imprecisa 

(GONÇALVES, 2006).  

 

Diniz (1999) define governança como a capacidade governativa em sentido amplo, 

envolvendo a capacidade de ação estatal na elaboração e implementação das políticas e na 

consecução das metas coletivas. Segundo ele, “refere-se ao conjunto de mecanismos e 

procedimento para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica em 

expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses. [...] 

pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de descentralizar funções, 

transferir responsabilidades e alargar, em lugar de restringir, o universo de atores 

participantes, sem abrir mão dos instrumentos de controle e supervisão”. 

 

O Global Water Partnership (2000) definiu a governança das águas como o conjunto de 

“sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos disponíveis para aproveitar e 

gerenciar os recursos hídricos, e distribuir os serviços hídricos nos distintos níveis da 

sociedade”. Sendo assim, a governança das águas vai abarcar as estruturas políticas, sociais, 

econômicas e jurídicas instituídas por uma determinada sociedade para gerir as questões 

hídricas (ROGER; HALL, 2003). 
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Dessa forma, governança corresponde aos arranjos estruturais formais e informais que 

influenciam no processo de gestão dos recursos hídricos. Assim, o conceito de gestão passa 

pelo conjunto de ações constituídas para estabelecer as relações de uso da água perante o 

contexto socioambiental existente. É a governança quem determina como a gestão será 

estruturada ou efetivada (VILLAR, 2012). 

 

Ainda em se tratando de arcabouço conceitual, a governança propõe caminhos teóricos e 

práticos alternativos que se interligam com as demandas sociais e sua interlocução em nível 

governamental. Incluem-se ao conceito as leis, regulação e instituições, bem como políticas e 

ações de governo (JACOBI, 2009).  

 

Para Jacobi (2009), a noção de governança esta centrada na noção de poder social que media 

as relações entre Estado e sociedade civil, onde se abre espaço para construção de alianças e 

cooperação. Para ele, quando se trata de governança, não se deve esquecer os conflitos que 

decorrem do impacto das assimetrias sociais e seus impactos no meio ambiente e das formas 

de resistência, organização e participação dos atores envolvidos.  

 

Granja (2007) diz que a governança “consiste no estabelecimento de um sistema de normas 

inseridas em um redesenho estratégico que envolve a participação de variados atores sociais 

que compartilham da capacidade governativa, identificando os problemas da sociedade e 

formulando e implementando políticas públicas”.  

 

Tanto Jacobi quanto Granja relacionam poder e conflitos na definição de governança. 

Entende-se que os conflitos por eles tratados dizem respeito a quem se destina a água, quais 

sejam conflitos sociais pelo acesso, distribuição e apropriação da água. Quando se trata de 

distribuição do bem ambiental, há de se pensar acerca de formulação de políticas públicas de 

acesso água que promovam a igualdade na distribuição, considerando os diversos usos a que 

se destina, além de permitir o acesso aos grupos menos favorecidos. Indicar alternativas que 

enfoque a participação social é fundamental para uma boa governança.  

 

A discussão sobre o tema governança da água possui aspectos que se relacionam com os 

mecanismos de gestão descentralizada e participativa da água. Em se tratando de gestão dos 
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recursos hídricos, a bacia hidrográfica é o território de implementação da Política, sendo a 

proposta de gestão dos recursos hídricos realizada pelos comitês, considerando as relações 

com os grupos de interesses e as práticas diferenciadas de gestão de cada bacia, ponderando 

soluções complexas face as diferentes demandas. Em razão de diversidades de situações, 

requer um aperfeiçoamento continuo na gestão, o que representa desafio para a efetivação da 

governança.  

 

Quando se trata de políticas públicas acerca dos recursos hídricos, para a participação social, 

no efetivo exercício da democracia, faz-se necessária a superação e a convivência com 

condicionantes sociopolíticos e culturais, para fortalecimento das formas públicas de 

negociação (JACOBI, 2009).  

 

Diante dessa nova proposta trazida pela PNRH, a necessidade de oferecer disponibilidade e 

qualidade da água, considerando as condições dos ecossistemas, trabalhando a 

sustentabilidade, deve observar, por oportuno, os princípios e instrumentos que 

possibilitariam um novo modelo de governabilidade, que para Castro (2002), significa “[...] 

uma combinação de estruturas hierárquicas, dinâmicas participativas, ação associativa e 

mecanismos de mercado”, baseada “em uma cultura de diálogo, negociação, cidadania ativa, 

subsidiariedade e fortalecimento institucional”.  

 

A governança possui diretrizes as quais estabelecem que os problemas relacionados à água 

devem ser resolvidos, em sua maioria, através de processo de negociação política e social, 

abrangendo as diversas esferas de governo e os atores sociais. No entanto, para a efetivação 

desta proposta, mister se faz diminuir a distancia entre as instâncias de gestão dos recursos 

hídricos e os governos municipais, bem como incrementar o processo de comunicação e 

participação dos diferentes atores envolvidos (FRACALANZA; CAMPOS; JACOBI, 2009).  

 

O aprimoramento da participação e do controle social no uso dos recursos hídricos do país, 

considerando a governança uma estratégia para a gestão dos recursos hídricos, pode impedir 

conflitos e tensões. Lado outro, a presença da sociedade civil no processo de gestão 

pressionaria a adoção de políticas públicas compatíveis com a realidade local, requerendo 

maior empenho do poder público na formulação de tais políticas. 
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A participação das organizações da sociedade civil e dos usuários no processo de gestão das 

águas é um avanço significativo em termos de democracia e cidadania. Para Nobre (2004), a 

implementação de processos participativos é considerado requisito para o sucesso ou 

insucesso quando se fala em política pública. A participação no âmbito da gestão das águas é 

elemento estratégico que pode suscitar várias questões, como dificuldades no acesso à 

informação e as precárias condições de financiamento das atividades, que embora possa 

impedir a descentralização da gestão, deve haver um trabalho que instituía uma gestão 

democrática das águas.  

 

Ribeiro (2009) destaca que pode haver impasses na constituição e participação social nos 

processos decisórios, pelo distanciamento que existe entre cientistas, especialistas, nas 

comunidades epistêmicas, nas assimetrias de poder e informação, o que precisa ser superado. 

A sociedade precisa mostrar-se representada para expressar as demandas dos grupos sociais.  

 

Para tanto, o que deve ser trabalhado como condições para que a governança ocorra de forma 

satisfatória é a mobilização social, a capacidade de assimilação do Estado de decisões 

externas a ele, e a criação ou existência de instrumentos jurídicos que favoreçam a 

participação social, de forma a empoderar os indivíduos.  

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO  

 

A necessidade de aperfeiçoar a gestão das águas de acordo com o que preconiza a PNRH, 

especialmente para a gestão dos recursos hídricos das regiões áridas e semiáridas, é 

justificado pelo quarto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC), quando este aponta a região Nordeste como mais susceptível aos efeitos das 

mudanças climáticas, em razão dos baixos índices dos indicadores sociais, o alto nível de 

doenças endêmicas infecciosas, e às secas periódicas que afetam a região semiárida 

(CONFALONIERI et al., 2005 apud MAGRIN, 2007).  

 

Os problemas da seca que assolam a região semiárida do nordeste requerem ações 

emergenciais de abastecimento de água, como o fornecimento de água em carro-pipa, que 

fogem ao disposto na PNRH, quanto aos seus objetivos no tocante ao acesso permanente à 
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água de qualidade. No entanto, considerada como forma paliativa, é uma ação de grande valia 

para sanar, momentaneamente, a falta de água nas comunidades, durante o período de 

estiagem.  

 

No delinear da história, no que concerne à gestão das águas do semiárido, a preocupação do 

governo foi pautada nas ações emergências para disponibilizar água em quantidade e 

qualidade. No entanto, percebe-se que as peculiaridades da região semiárida exigem políticas 

que ampliem o acesso e o abastecimento de água, com projetos permanentes, não 

emergenciais com uso de tecnologias adaptadas à realidade local.  

 

Diante desse cenário, o maior desafio para o planejamento e a gestão de recursos hídricos no 

semiárido é a mudança de um sistema de gestão emergencial para um sistema descentralizado, 

compartilhado, integrado e preventivo, tendo a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão, não se olvidando de considerar os ecossistemas a serem protegidos. 

Para tanto, requer que sejam trabalhadas as dimensões social e econômica na resolução dos 

problemas oriundos da escassez da água.  

 

Considerado por FACHIN (2011) como direito fundamental, o acesso à água potável deve ser 

garantido pelo Estado, devendo ater-se, primordialmente, a distribuição de água para a 

população rural, que apresenta dificuldades no acesso à agua tratada, dependendo do uso de 

cacimbas e de poços com água de baixa qualidade.   

 

SOBRAL (2011) estabelece que para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no semiárido 

nordestino, devem-se adotar estratégias que levam em consideração diversos elementos, 

dentre os quais se destaca a avaliação de tecnologias sociais de convivência com o semiárido 

e sua incorporação em políticas públicas, priorizando sistemas simplificados e 

descentralizados na zona rural. Importa também para a autora, sensibilizar e mobilizar as 

comunidades do semiárido para o maior envolvimento na gestão dos recursos hídricos, a fim 

de fortalecer a participação dos pequenos produtores rurais, promovendo a gestão integrada e 

participativa.  

 

Nesse sentido, a instituição e elaboração do Programa Água Doce, do Ministério do Meio 

Ambiente, com a implantação da tecnologia social de sistemas de dessalinização, pode ser 
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verificado como modelo de governança que considera a participação social e a 

democratização da gestão no semiárido, a fim de garantir às comunidades rurais o acesso à 

água potável, vez que observa todas essas variantes.  

 

O PROGRAMA ÁGUA DOCE NO ASSENTAMENTO CAATINGA GRANDE – 

GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS  

   

Como fenômeno natural que atinge o Nordeste brasileiro desde o ano de 1552 (VILLA, 

2001), a seca incide, negativamente, nas condições de vida da população do semiárido, 

exigindo políticas inovadoras para permitir ao homem do campo melhor vivencia com o meio. 

Muitas foram as ações de políticas públicas para tentar corrigir as distorções conjunturais 

ocasionadas pela seca, no semiárido, porém, poucas apresentaram resultados permanentes. 

 

Considerado como política pública permanente de acesso à água potável, destaca-se o 

Programa Água Doce, com viés mais claramente modernizante, vez que se utiliza da técnica 

de dessalinização de águas subterrâneas salobras e salinas, via osmose inversa (CUNHA, 

2010). Não obstante o desenvolvimento da tecnologia, desde a sua formulação em 2003, dois 

desafios tiveram que ser enfrentados pelo PAD, segundo Cunha (2010): “as críticas 

ambientais à dessalinização, em virtude do concentrado salino que é produzido no processo 

(que produz, em média, 50% de água doce e 50% de água ainda mais salobra ou salgada, que 

era normalmente jogada diretamente no ambiente) e o fato de que a grande maioria dos 

sistemas instalados no semiárido brasileiro desde meados dos anos 1990 se encontram sem 

funcionar, colocando assim a questão da gestão como problema crucial a ser enfrentado”. 

 

Na medida em que o Programa foi sendo implantado, percebeu-se a necessidade de fomentar 

a gestão coletiva dos sistemas de dessalinização e de dar destino correto ao concentrado 

salino, como aperfeiçoamento da política. Assim, passou-se a trabalhar com arranjos sociais 

comunitários (acordos de gestão) e com a instalação de unidades demonstrativas do PAD, que 

aproveita o concentrado para fins econômicos (CUNHA, 2010).  

 

Segundo dados da coordenação nacional do PAD, cerca de 100 mil pessoas, em 150 

comunidades distribuídas pelo semiárido brasileiro, vem sendo beneficiadas pelo Programa, 

garantindo o acesso à água de qualidade (MMA, 2012).  
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Uma das comunidades beneficiadas, objeto desse estudo, é o Assentamento Caatinga Grande, 

também conhecido como Assentamento Seridó, localizado a 7 km do município de São José 

do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte. O Assentamento Caatinga Grande ou 

Assentamento Seridó, criado em 1989, pelo Instituto Nacional de Colonização e reforma 

Agrária – INCRA, apresenta área de 1.920 hectares, tendo inicialmente 63 famílias assentadas 

e população de 300 habitantes, hoje ultrapassando 95 famílias e 380 habitantes (SEMARH, 

2014).  

 

As famílias residentes no Assentamento possuem como fonte de renda a agricultura de 

subsistência, a comercialização de produtos agrícolas e uma fábrica de setor têxtil. Na 

infraestrutura, possui posto de saúde, escola, creche, escola de inclusão digital, energia 

elétrica, dessalinizador, cisternas, pavimentação da rua principal e coleta de lixo.  

 

Quando se implanta um assentamento, não é comum a preocupação das instituições de apoio à 

reforma agrária em oferecer uma infraestrutura básica, especialmente no tocante aos recursos 

hídricos. Em Caatinga Grande não foi diferente.  

 

Quanto aos recursos hídricos da comunidade estudada, o sistema de abastecimento de água 

tem como fonte produtora dois açudes, açude dos Bois e Cajazeiras, de onde a água é 

bombeada até um reservatório elevado e daí distribuído para as residências. Com os anos de 

seca, o sistema de abastecimento de água da comunidade entrou em colapso, exigindo 

alternativas para o abastecimento, como carro-pipa.  

 

Até o sistema de abastecimento ser concluído, mesmo com açudes na região, a comunidade 

apresentava dificuldades para obter o acesso a essa água. Era necessário o deslocamento por 

cerca de 4 km das casas até o açude. No entanto, a água não era adequada para o consumo 

humano, tendo que haver o deslocamento cerca de 2 km para açude em uma propriedade 

particular a fim de conseguir água para beber.  

 

Com características peculiares às comunidades do semiárido potiguar, sofrendo com a 

escassez de água a cada fenômeno natural da seca, a comunidade foi se organizando para 

resolver o problema da falta de água, tendo, inicialmente, aumentado a capacidade do Açude 

dos Bois, com a instalação de adutora e a construção do sistema de abastecimento das casas 
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que garantia água para o uso doméstico e dessedentação animal; e, reivindicando a perfuração 

de poços para o assentamento. Mesmo com a melhoria no acesso à água, a qualidade não 

permitia que a comunidade utilizasse a água para beber, pois a água do poço apresentava alto 

índice de salinidade.  

 

Como alternativa para o consumo humano, a comunidade organizou-se, mais uma vez, e 

buscou a instalação do sistema de dessalinizador, pelo Governo do Estado do RN, para 

resolver o problema de água para o consumo humano, o qual foi instalado em 1997.  

 

Desde então, a participação social em Caatinga Grande mostrou-se forte. A Associação 

Comunitária dos Beneficiários do Projeto de Assentamento e Reforma Agrária Seridó foi 

constituída em 1990, com o objetivo de obter financiamentos públicos de apoio ao produtor 

rural (SILVA, 2006). Segundo relato dos entrevistados, a maior dificuldade, à época, era 

encontrar pessoas que assumissem a diretoria da associação, porem, um grupo organizou-se e 

assumiu os trabalhos. Por divergência de pensamentos, foi criada em 1998, porém só 

oficializada em 2005, pelas mulheres da comunidade, a Associação dos Beneficiários da Água 

Boa do Projeto de Assentamento Seridó, cujo objetivo, inicialmente, era fazer a gestão do 

dessalinizador. Ainda em 2005, foi criada a Associação dos Jovens Rurais do Projeto de 

Assentamento Seridó. Pelo fato de haver três associações na comunidade, com pensamentos 

distintos, os relatos apontaram uma rivalidade entre a associação dos agricultores, a primeira a 

ser instituída e as duas outras, sendo o desafio maior a mediação de conflitos existentes. A 

mediação de conflitos é realizada pelos próprios assentados em assembleias e reuniões, o que 

vem obtendo êxito.  

 

No tocante ao dessalinizador, instalado em 1997, logo se percebeu o poder de organização e 

mobilização da associação que ficou responsável pela gestão do sistema, o que favoreceu 

receber a metodologia do Programa Água Doce, em 2005, quando foi instalado novo 

dessalinizador e operacionalizado o Projeto de Implantação da Unidade Demonstrativa de 

Caatinga Grande, em São José do Seridó/RN, para ser vitrine tecnológica para o Ministério do 

Meio Ambiente.  
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Para instalação do Programa Água Doce no RN, o Ministério do Meio Ambiente solicitou à 

SEMARH a indicação de duas comunidades para serem beneficiadas com a instalação de 

Unidades Demonstrativas.  

 

Para a escolha dessas comunidades, foram considerados aspectos físicos e sociais, como: 

vazão do poço (superior a 2.000 litros), qualidade do solo, situação fundiária (terreno 

comunitário), tamanho da área (mínimo 2,0 hectares), energia elétrica; e, a forma como a 

comunidade estava organizada, de maneira a fazer a gestão do projeto (SILVA, 2006). Por 

atender tais critérios, o Assentamento de Caatinga Grande foi um dos contemplados, passando 

a ser beneficiado. O outro foi a comunidade de Ararau, em Santa Cruz/RN.  

 

A preocupação com a desertificação e com os demais problemas ambientais que poderiam ser 

causados com o descarte do rejeito foram um dos pontos importantes para pensar alternativas 

de reaproveitamento do rejeito dos dessalinizadores. Devido às características do semiárido, 

não se podia solucionar a carência no acesso à água potável e deixar de lado o problema 

ambiental que poderia ser causado com o descarte da água salinizada no solo, o que 

acarretaria maior salinização dos recursos hídricos. Assim, foi instalada a Unidade 

Demonstrativa (UD) do Programa Água Doce no Assentamento Caatinga Grande, de forma a 

ofertar água de boa qualidade à comunidade, solucionando um problema social, além de dar 

uso adequado ao concentrado resultante do crescente uso de dessalinização de água pelo 

processo de osmose inversa, minimizando os impactos ambientais.  

 

Dentro desse contexto, a EMBRAPA realizou experimento para avaliar o plantio de espécies 

(erva sal - atriplex mummularia) resistentes à salinidade, além da utilização do rejeito para a 

criação de tilápia como alternativa para o uso do passivo ambiental (rejeito), agregando valor 

as UD’s.    

 

Já possuindo consciência ambiental acerca dos problemas que poderiam existir com o 

descarte inadequado do rejeito, esse foi um dos motivos de resistência para a implantação do 

dessalinizador na comunidade, inicialmente. A preocupação da comunidade com o rejeito foi 

perdendo lugar, na medida em que a metodologia do Programa ia sendo implantada no 

Assentamento Caatinga Grande. O rejeito passou a ter destino correto e a ser utilizado de 

forma sustentável.  
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A gestão do sistema de dessalinização no Assentamento Caatinga Grande se dá de forma 

compartilhada e descentralizada, obedecendo ao disposto na PNRH e aos critérios da Política 

Publica de acesso à água potável (PAD). Até a chegada do Programa Água Doce na 

comunidade, a gestão do sistema de dessalinização era realizada pelo Programa Água de 

Beber, através do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal e a 

comunidade. Com a chegada do Programa, a gestão passou a ser entre o Governo Federal, 

Governo do Estado, Prefeitura Municipal e comunidade. Aos entes públicos cabe a 

manutenção do sistema e a mobilização contínua na comunidade a fim de proporcionar uma 

gestão fortalecida. À comunidade, cabe custear a energia elétrica para o funcionamento do 

sistema, a gratificação do operador e a compra de equipamentos de manutenção (filtros e 

anticrustante), quando a manutenção pelos entes públicos não se mostra eficiente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da Lei das Águas, foi trazido um novo modelo de gestão, descentralizado e 

compartilhado, promovendo a participação social, fomentando a governança hídrica. Nesse 

foco, passou-se a pensar em políticas públicas permanentes como a implantação de 

dessalinizadores, para cumprir o disposto nos fundamentos e objetivos da PNRH, no que se 

refere ao uso prioritário definido pela lei, quanto ao consumo humano.   

Pautado nos objetivos da PNRH e na realidade do semiárido nordestino, surgiu a Política 

Pública permanente de acesso à água potável, o Programa Água Doce. Visando garantir água 

de boa qualidade para as comunidades rurais do semiárido, o PAD preocupou-se em não 

causar impactos ambientais, dando correto destino ao rejeito, além de trabalhar com a gestão 

participativa dos recursos hídricos, focando a mobilização social, como um dos componentes 

importantes para a efetivação do Programa como Política Pública.  

Nesse contexto, inúmeros foram os desafios que surgiram, sendo o maior deles a cooperação 

entre os beneficiários do sistema para alcançar o benefício comum, qual seja o acesso 

permanente à água de qualidade. Por saberem das necessidades que assolam as comunidades, 

em períodos de estiagem, quando o acesso à água é escasso, o envolvimento desta com a 

gestão, na busca de alternativas para o abastecimento de água, mostra que a convivência com 

a seca na região semiárida, modifica a realidade na gestão que sempre  foi  realizada de forma 

compartimentada e não integrada.  



141 

 

A metodologia do PAD é pautada na gestão compartilhada e descentralizada quando abre para 

a participação dos entes públicos e da comunidade na gestão dos sistemas. Notório que nem 

todas as comunidades aceitam esse tipo de gestão, pois a cada dia o poder público deixa a 

desejar e as comunidades se tornam mais organizadas e independentes.  

Um dos maiores desafios do PAD é ser uma política de acesso à água permanente, a fim de 

contribuir para a criação de estruturas permanentes de gestão de sistemas de dessalinização, 

utilizando-se da gestão compartilhada e descentralizada. Assim, na medida em que as obras 

vão sendo realizadas, durante a implantação e funcionamento do sistema, a mobilização social 

do Programa deve atuar junto à comunidade no fortalecimento da gestão.   

Diante disso, para se firmar uma Política Pública permanente, o PAD deve investir na gestão e 

manutenção dos sistemas para garantir o funcionamento do equipamento permanentemente, 

posto que as peças de reposição são de alto custo e as comunidades não possuem recursos 

para custear tais despesas, além da necessidade de aperfeiçoamento dos acordos de gestão. 

Relata-se que existem sistemas de dessalinização que estão sem funcionamento, devido a 

problemas de manutenção e de gestão, o que infere que o investimento desses elementos é 

importante para a garantia do bom funcionamento do Programa.  

A comunidade de Caatinga Grande, em São José do Seridó, no Estado do Rio Grande do 

Norte, pelas características peculiares da região semiárida, exigiu a implantação de uma 

alternativa adequada para minimizar os efeitos da seca. Após reivindicação, os moradores 

foram contemplados com a Política Pública do Programa Água Doce, com a instalação da 

UD. 

Em Caatinga Grande, pelo fato de haver uma organização social forte, durante a pesquisa, 

identificaram-se variáveis (elementos) que contribuem para a gestão do sistema de 

dessalinização. Percebeu-se que a comunidade é bastante esclarecida e requer a sua 

independência mostrada a cada conflito que surge. Não há interferência política na resolução 

de problemas da comunidade. As oportunidades de capacitação ofertadas pelas associações e 

a busca pelo conhecimento fazem com que as informações cheguem às pessoas que passam a 

conhecer dos direitos e assim estarem aptos à cobrar do governo a implantação de novos 

benefícios e melhorias para a comunidade. Além disso, o perfil de liderança de alguns 

moradores influencia para o bom andamento do Programa. Por apresentar esse perfil, o 

Assentamento Caatinga Grande recebeu em Julho de 2014 a reformulação de todo o sistema 

de dessalinização, através de reivindicação junto à Coordenação Nacional do Programa, tendo 

sido uma negociação diretamente entre a gestora do dessalinizador e o coordenador nacional.  
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Conflitos existentes são dilemas sociais oriundos de interesse individual que se sobrepõe aos 

interesses coletivos, muito embora haja a difusão na comunidade acerca da importância e dos 

benefícios gerados pelo dessalinizador. No entanto, pelas necessidades suportadas com a 

escassez de água, pelo trabalho de mobilização realizado na gestão do PAD, embora haja 

interesses individuais, os processos de tomada de decisão na resolução de conflitos e nas 

atividades de gestão do sistema de dessalinização se mostra satisfatório para o cumprimento 

dos objetivos da PNRH e, consequentemente, para atingir os objetivos do PAD. 

O PAD, através dos acordos de gestão realizados em Caatinga Grande, desde a instalação do 

dessalinizador, a cada reunião, monitoramento e acompanhamento do sistema, procura 

investir na participação social e governança hídrica, de forma a garantir a permanência do 

Programa como Política Pública permanente de acesso à água.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

  Quando se trata de proteção aos recursos naturais, os recursos hídricos mostram-se 

entre os assuntos que mais é objeto de estudo, em razão dos problemas de gerenciamento e da 

perseguição ao disposto na Política Nacional de Recursos Hídricos.  

No que se refere à disponibilidade hídrica do país é notável que o modelo de gestão 

urge de práticas que visem a valoração econômica do bem ambiental, a fim de que o mesmo 

seja protegido contra o uso indevido, dado o valor que possui, quando considera-se a água 

como direito humano fundamental.  

Com o surgimento de grandes crises hídricas, o modelo de gestão foi modificando, 

mostrando-se necessária a abertura de espaço e transformação do processo de gestão das 

águas.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, promulgada pela Lei nº 9.433/97, 

estabelece que a gestão seja realizada de forma participativa e descentralizada. Diante da 

necessidade de mudança de paradigmas na gestão das águas, a PNRH implanta uma gestão 

integrada e sistêmica de recursos hídricos, considerando os atores envolvidos no processo. 

Embora a PNRH seja baseada em princípios e fundamentos que visam o aproveitamento 

sustentável das águas, percebe-se que os mecanismos e instrumentos surgidos com ela 

expõem situações que necessitam da participação dos usuários e da sociedade quando das 

decisões acerca da utilização da água. 

Apesar de se ter um histórico de centralização da gestão, onde a cultura política de 

centralização das decisões e de manutenção do poder pelos grupos dominantes dos recursos 

políticos, econômicos e culturais, é latente, aos poucos, a participação social vem se 

consolidando e fortalecendo os processos democráticos, otimizando as ações, programas e 

projetos governamentais que seguiram os preceitos da descentralização de atribuições do 

poder face ao uso dos recursos hídricos.  

No entanto, conclui-se que, mesmo diante de mudanças institucionais e nas formas de 

mobilização e estratégias de atuação, a abertura de espaços dada pelo Estado não oferece 

garantia de efetiva participação, em razão da desigualdade na negociação entre as partes 

envolvidas no processo de gestão; assim, percebe-se que os espaços para a participação e 

envolvimento da sociedade nas questões hídricas, não são garantias de participação efetiva, 

nem de resolução de conflitos.  

O Ministério do Meio Ambiente, através da ANA, esforça-se para cumprir o que lhe 

fora delegado por lei, sendo tal fato demonstrado em números e pesquisas realizadas pelo 
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órgão gestor; porém, reconhece a necessidade de maior cooperação entre os partícipes 

envolvidos no processo de gestão, mostrando a importância do principio da cooperação.   

O empoderamento das comunidades para a gestão da água, com estratégias que 

democratize a informação aos usuários das bacias hidrográficas, a fim de propiciar a 

participação popular, é um caminho para o disposto na PNRH, como se verifica na 

metodologia empregada pelo PAD em comunidades do semiárido, quando se envolve a 

mesma desde o diagnóstico até a gestão do sistema de dessalinização.  

 Importante é, também, acompanhar a atuação dos participantes do processo de gestão 

dos recursos hídricos, em vista da democratização do processo, posto que o auxilio do Estado 

na gestão visa contribuir para o uso inteligente da água, onde a gestão da mesma, passe pelo 

aperfeiçoamento e perseguição dos princípios, observando a essência que os mesmos 

possuem, a fim de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, a fim de aprimorar a 

Política de Águas.  

  O semiárido nordestino, por estar inserido em região onde é recorrente o fenômeno 

natural da seca, sempre teve um histórico de políticas públicas não permanentes, baseada na 

implantação de pequenos reservatórios vulneráveis às estiagens e na perfuração de poços no 

cristalino. Embora considerada medida paliativa, a construção dessas políticas ajudou ao 

homem do campo a permanecer do semiárido, aliviando o sofrimento da população.  

Com o aperfeiçoamento das políticas de governo, surgiram programas permanentes 

que asseguram a vivencia das comunidades rurais com o semiárido, quais sejam o PMC1 e 

PAD, os quais, na sua formação agregam a participação social na gestão dos recursos hídricos 

atendendo ao disposto na PNRH.  

A busca por políticas que agreguem a participação social como aliado na gestão das 

águas deve ser incessante, assim como o comprometimento daqueles que governam. O 

caminho para sucesso na gestão é buscar o envolvimento dos beneficiados nos problemas, 

favorecendo a descentralização e a responsabilidade social.  

 A fim de contribuir para a avaliação da política pública do PAD, sugere-se que sejam 

trabalhados indicadores ambientais, sociais e de saúde pública nas comunidades onde estão 

sendo instalados os sistemas, de modo a verificar se há a verdadeira efetivação dos princípios 

e objetivos a que se propõe o Programa. Para tanto, deve-se avaliar, uma a uma, as 

comunidades que foram realizadas os diagnósticos, fazendo pesquisa de campo, considerando 

parâmetros e critérios técnicos que envolvam indicadores ambientais, sociais e de saúde.  
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 Percebe-se que a gestão dos sistemas de dessalinização requer o envolvimento da 

comunidade, de forma organizada, o que se observa que, em não havendo associação de 

moradores nas comunidades, o Programa Água Doce poderia prever, dentro da sua 

metodologia, a formação ou o fomento de organizações sociais de modo a gerir a água potável 

produzida pelos sistemas de dessalinização.  

 Quando se fala da gestão compartilhada, sugere-se que seja definido um documento 

que seja um instrumento extrajudicial, onde seja assumido pelas prefeituras dos municípios 

beneficiados o compromisso de apoio à gestão dos sistemas, de modo a efetivar, legalmente, a 

participação do ente público municipal na gestão do sistema.  

 

 

 

 
 


