
VAMOS CONHECER O SALGADO  EMBED PBrush 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Governador: Cid Ferreira Gomes 



SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO
Secretário: César Augusto Pinheiro 

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO ESTADO DO CEARÁ

Presidente: Francisco José Coelho Teixeira
Chefe de Gabinete: Antonio Treze de Melo Lima

Diretor Administrativo: Paulo Henrique Studart Pinho
Diretor de Operações: José Ricardo Dias Aldeodato

Diretor de Planejamento: João Lucio Farias de Oliveira

GERENCIA REGIONAL DA SUB-BACIA DO RIO SALGADO
Gerente: José Yarley de Brito Gonçalves

Coordenador de Gestão: Alberto Medeiros de Brito
Coordenador Técnico: Antonio de Araújo Pereira

PESQUISA E ELABORAÇÃO
Claire Anne Viana de Souza

Liana Souto Araújo 
Maria Dasdores Gonçalo da Costa

CAPA, DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL
Alberto Medeiros de Brito

Thiago Alves da Silva

Impressão: 
Tiragem: 500 cópias

1ª Edição
Abril de 2008

Apresentação 

Esta cartilha reúne informações sobre a Sub-Bacia Hidrográfica do 

Rio Salgado, que estão organizadas segundo o que temos, como usamos, os 

problemas que causamos e como podemos solucioná-los com vista à melhoria 

do gerenciamento e monitoramento dos recursos hídricos. 

A  Companhia  de  Gestão  dos  Recursos  Hídricos  -  COGERH como 

forma de minimizar  os impactos  ambientais  negativos  ao meio ambiente, 

especificamente a água, desenvolve ações de intervenção nessa sub-bacia 

de maneira sustentável de modo a 

otimizar  e  melhor  distribuir  os 

usos  múltiplos  da  água,  elemento 

imprescindível  para  todas  e 

qualquer vida na Terra.

A  missão  da  Companhia 

das Águas é gerenciar os recursos 

hídricos  do  Estado  do  Ceará  de 

forma  integrada,  descentralizada 

e  participativa  previstas  em  lei, 

incentivando  o  seu  uso  racional, 

social  e  sustentado,  contribuindo 

para  a  melhoria  da  qualidade  de 

vida da população.
Figura 01 – Divisão das Bacias Hidrográficas do Ceará, 

mostrando a Sub-Bacia do Salgado ao Sul (Fonte: 

COGERH)



Figura  02  –  Açudes  da  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Salgado  e  suas  respectivas 
capacidades de armazenamento (Fonte: COGERH)

A  Gerencia  da  Sub-Bacia  do  Salgado  foi  instalada  em  2000,  o 

escritório  funciona  na  cidade  do  Crato  e  é  responsável  monitoramento 

qualitativo de 53 poços e 2 fontes e pelo gerenciamento dos 13 açudes, os 

quais se encontram no quadro abaixo:

Açude Município Capacidade 
(m3)

Cota 
(m)

ATALHO Brejo Santo 108.250.000 417,40
CACHOEIRA Aurora 34.330.000 303,63

ESTREMA Lavras da Mangabeira 2.900.000 94,56

GOMES Mauriti 2.390.000 422,77
LIMA CAMPOS Icó 66.380.000 173,20
MANOEL BALBINO Juazeiro do Norte 37.180.000 418,23
OLHO D'ÁGUA Várzea Alegre 21.000.000 348,84
PRAZERES Barro 32.500.000 97,03
QUIXABINHA Mauriti 31.780.000 404,86

ROSÁRIO Lavras da Mangabeira 47.200.000 287,10

TATAJUBA Icó 2.720.000 217,82

THOMÁS OSTERNE Crato 28.780.000 438,80

UBALDINHO Cedro 31.800.000 291,88
13 açudes  447.210.000  
Fonte: COGERH

O que temosO que temos

O Estado do Ceará encontra-se quase na sua totalidade encravado 

no semi-árido nordestino brasileiro, apresenta chuvas altamente irregulares 

distribuídas essencialmente em quatro meses do ano, intermitência dos rios 

e sua formação geológica é composta basicamente por rochas cristalinas 

(representando 75% do seu território). A população total do Estado é de 

7,4 milhões habitantes. A socioeconômia se caracteriza por um alto índice 



de população  rural  analfabeta,  apresentando  considerável  nível  populacional, 

sendo  que  quase  metade  da  população  do  Estado  se  concentra  na  região 

metropolitana de Fortaleza. Vale destacar as concentrações populacionais das 

regiões do Cariri e do Vale do Acaraú, nas cidades de Juazeiro do Norte e 

Sobral, respectivamente.

A Sub-Bacia do Salgado integra a Bacia do rio Jaguaribe, encontra-se 

localizada ao Sul do Estado do Ceará, possui uma área de drenagem de 12.865 

km², correspondente a 8,25% do seu território,  sendo o seu principal  rio o 

Salgado  com  extensão  de  308 km.  Essa  sub-bacia  é  composta  por  23 

municípios,  devido  a  sua  abrangência,  foi  divida  em  cinco  micro-bacias, 

apresenta um potencial de acumulação de águas superficiais de 447,41 milhões 

m³, sendo que a gerencia tem garantido cerca de 30% deste total.  São 13 

açudes  públicos  gerenciados  pela  Companhia  das  Águas,  que  mantém 

regularizado cerca de 350 km de vale perenizado. 

Na  hidrografia  da  bacia  destaca-se  entre  os  seus  principais 

tributários:  rio  batateiras,  rio  granjeiro,  riacho  saco  lobo,  riacho  dos 

macacos, riacho dos carás, riacho dos carneiros, riacho salamanca, riacho 

missão velha,  riacho seco e riacho dos porcos.  Os terrenos da bacia  do 

Salgado  são  formados  por  85%  de  rochas  cristalinas  e  15% de  rochas 

sedimentares, sendo que os melhores aqüíferos estão localizados na Bacia 

Sedimentar do Araripe dividido em 3 sistemas de aqüífero (inferior, médio 

e superior) contando ainda com 2 aquicludes (Santana e Brejo Santo). 

Figura 03 – Esboço do Sistema de Aqüíferos da Bacia Sedimentar do Araripe
 (Fonte: MENDONÇA, 2001)

Seis municípios apresentam surgências com vazão anual de quase 40 
milhões de metros cúbicos por ano (quadro abaixo).

Município Nº Fontes Vazão (m3/h) 
Crato 79 1441,91
Missão Velha 52 857,08
Porteiras 39 289,70
Jardim 35 307,33
Barbalha 33 1610,94
BrejoSanto 13 10,32

TOTAL 251 4517,28Chapada do Araripe
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 O estudo sobre o aqüífero Missão Velha delimitado na área do graben 

Crato-Juazeiro (cerca de 800 km2), divulgado em janeiro de 2006, afirma que 

temos  uma  reserva  renovável  disponível  de  58.000.000  (m3/ano)  e  que  a 

retirada,  feita  por  290  poços  ativos  (público/privado)  é  de  40.000.000 

(m3/ano), restando apenas 18.000.000 (m3/ano) para futuras explotações. Isso 

significa que só podem ser perfurados cerca de 130 poços, com vazão média de 

20m3/h. 

Figura 04 – Zonas Fisiográficas do Cariri Cearense (Fonte: DNPM, 1996)

Esta é uma situação crítica e preocupante, tendo em vista que por mês 

são perfurados em média  05 poços na  área do  graben, significando que em 

futuro próximo poderemos ter um desequilíbrio no sistema hídrico da região do 

Cariri, onde a maior parte dos municípios é atendido por poços. Destacam-se 

as cidades de Crato e Jardim, atendidas também por fontes. 

Nos municípios onde afloram terrenos cristalinos o abastecimento é 

realizado  com  águas  dos  reservatórios,  onde  se  destacam  os  vales 

perenizados, cujas águas são usadas na maioria para abastecimento humano, 

irrigação e dessendentação animal.

A Sub-Bacia do Salgado é complexa, encontramos o sertão, onde a 

caatinga cinza se sobressai e o vale do cariri com abundância de água de 

onde a floresta (Chapada) pluvionebular precisa ser preservada.

Como usamosComo usamos

Os 

terrenos 

da  Bacia 

do Salgado 

são  usados 

em  sua 

maioria 

para  a 

agropecuária  onde  se  destaca  a  pratica  de  sequeiro.  As  técnicas  de 



preparação do solo são rudimentares, destacando-se as coivaras e queimadas, 

deixando o solo empobrecido e estéril. 

  O  ecossistema  que  se  apresenta  nessa  bacia  hidrográfica  é 

predominantemente  a  Caatinga.  Caracterizada  pela  vegetação  escassa  que 

perde  sua  folhagem  durante  os  períodos  de  estiagem,  as  folhas  são 

transformadas em espinhos, caules suculentos etc. A queda das folhas é uma 

adaptação  para  reduzir  a  perda de água  por  transpiração  e  as  raízes  bem 

desenvolvidas  aumentam  a  capacidade  de  obter  água  do  solo.  Todas  essas 

adaptações  lhes  conferem  um  aspecto  característico  denominado 

xeromorfismo (do grego xeros, seco, e morphos, forma, aspecto). 

No período seco a temperatura do solo chega a 60ºC. O sol escaldante 

acelera a evaporação da água dos açudes chegando a uma lâmina de evaporação 

de 1cm por dia nos meses de setembro, outubro e novembro, rios e riachos que, 

nos trechos mais estreitos, secam e param de correr. Quando chega o período 

chuvoso a terra encharca e o verde toma conta da região.

Mesmo quando chove, o solo raso e pedregoso não consegue armazenar 

a água que cai e a temperatura elevada (médias entre 25oC e 29oC) provoca 

intensa evaporação. Por isso, somente em algumas áreas próximas às serras, 

onde a abundância de chuvas é maior, a agricultura se torna possível.

Fonte: COGERH

A criação de gado teve inicio na época do Brasil colônia. Os primeiros 

fazendeiros pouco entendiam a fragilidade da Caatinga.  Para conviver com a 

seca,  foram  construídos  açudes  para  abastecer  de  água  os  homens,  seus 

animais e suas lavouras. Desde o Império, quando essas obras tiveram início, 

o governo prossegue com o trabalho.

Na década de 1950, foram construídos os açudes mais importantes 

do Ceará: Orós, Banabuiú, Araras e Pentecoste. Nos períodos secos, iniciou-

se  o  desenvolvimento  das  culturas  de  vazantes,  piscicultura  e  outras 

atividades econômicas realizadas em torno dos açudes.

A abertura da válvula do açude Orós, a partir de 1980, perenizou 

2/3 do Rio Jaguaribe, dando início às obras de infra-estrutura, sobretudo 

as  de  distribuição  de  água.  A  válvula  consegue  perenizar  mais  de  300 

quilômetros do Rio Jaguaribe, atingindo cerca de 23 municípios.

 A partir de 1980, o Estado do Ceará inicia uma investigação do 

clima e do meio ambiente, com a reorganização da Fundação Cearense de 

Meteorologia  (FUNCEME),  culminando  com  a  criação,  em  1987,  da 

Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH). Neste contexto, se institui, então, 

a política de água, com a gestão participativa, integrada e descentralizada 

dos Recursos Hídricos.

Em  1992  elabora-se  o  primeiro  Plano  Estadual  dos  Recursos 

Hídricos. No mesmo ano, é criada a Lei sobre Política Estadual dos Recursos 

Hídricos.  Em 1993,  surge a  Companhia  de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH). No ano seguinte, é implantado o Sistema de Outorga pelo Uso 

dos Recursos Hídricos e o Sistema de Licenciamento de Obras Hídricas. O 

ano  de  1996 marca  o  início  da  cobrança  do  uso  da  água  e,  em 1997,  é 

instalado o 1º Comitê de Bacia do Nordeste.



O Comitê do Salgado foi criado em 2002, conhecido como o parlamento 

das  águas  é  composto  por  50  delegados  com  representação  distribuída  da 

seguinte forma: 15 Usuários; 15 Sociedade Civil; 10 poder público Municipal e 

10 poderes público Estadual e Federal.  

A população total dos municípios que fazem parte da bacia é de 850 mil 

habitantes, o mais habitado é Juazeiro do Norte (220 mil habitantes), no qual a 

população se concentra em massa na parte urbana (cerca de 98%). A micro-

bacia  mais  populosa  é  a  que  contem  essa  cidade  (micro  bacia  03).  O  mais 

agravante para os recursos hídricos é a carência de serviços de saneamento 

básico, que em alguns municípios é praticamente inexistente. A população sofre 

com a rigidez climática, a pobreza e o grande percentual de analfabetos.

Os problemas que causamosOs problemas que causamos

Os principais  impactos  encontrados  na  Sub-Bacia  do Salgado  são  osOs principais  impactos  encontrados  na  Sub-Bacia  do Salgado  são  os  

desmatamentos e as queimadas para retirada da lenha e plantações agrícolas edesmatamentos e as queimadas para retirada da lenha e plantações agrícolas e  

desvio do curso natural dos rios (barramentos). Além desses, ocorre também àdesvio do curso natural dos rios (barramentos). Além desses, ocorre também à  

utilização indiscriminada de agrotóxicos nos plantios; a contaminação hídricautilização indiscriminada de agrotóxicos nos plantios; a contaminação hídrica  

por  esgotos  por  esgotos  in  natura;  in  natura;  a  poluição  atmosférica,  especialmente  nos  centrosa  poluição  atmosférica,  especialmente  nos  centros  

urbanos,  ocasionada  pelas  indústrias  e  as  queimadas  do  lixo  e  da  cana  deurbanos,  ocasionada  pelas  indústrias  e  as  queimadas  do  lixo  e  da  cana  de  

açúcar.açúcar.

Os  depósitos  de  resíduos  sólidos  a  céu  aberto  e  o  escoamento  deOs  depósitos  de  resíduos  sólidos  a  céu  aberto  e  o  escoamento  de  

esgotos esgotos in naturain natura causam sérios problemas ambientais especialmente na micro- causam sérios problemas ambientais especialmente na micro-

bacia 03 (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu), ondebacia 03 (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu), onde  

se  concentra  mais  da  metade  da  população  da  sub-bacia  do  Salgado  ese  concentra  mais  da  metade  da  população  da  sub-bacia  do  Salgado  e  

também  as  industrias.  Nesses  municípios,  o  aqüífero  Missão  Velha  setambém  as  industrias.  Nesses  municípios,  o  aqüífero  Missão  Velha  se  

apresenta  livre  e  vulnerável,  sujeito  a  infiltração  de  contaminantes.apresenta  livre  e  vulnerável,  sujeito  a  infiltração  de  contaminantes.  

Ressalta-se ainda que os rios e riachos são intermitentes e o processo deRessalta-se ainda que os rios e riachos são intermitentes e o processo de  

autodepuração dos materiais carreados para o vale no período chuvoso éautodepuração dos materiais carreados para o vale no período chuvoso é  

mínimo, ou inexistente, dependendo da quantidade e do tipo de material. mínimo, ou inexistente, dependendo da quantidade e do tipo de material. 

Outro fator agravante é a retirada indiscriminada da mata ciliar queOutro fator agravante é a retirada indiscriminada da mata ciliar que  

provoca o assoreamento dos riachos, rios e açudes, reduzindo o quantitativoprovoca o assoreamento dos riachos, rios e açudes, reduzindo o quantitativo  

de água ao longo dos vales. Ressalta-se também a ocupação desordenada dasde água ao longo dos vales. Ressalta-se também a ocupação desordenada das  

encostas da Chapada do Araripe, que causa impermeabilização dos terrenosencostas da Chapada do Araripe, que causa impermeabilização dos terrenos  

e soterramento das nascentes. Tudo isso vem provocando o fenômeno dae soterramento das nascentes. Tudo isso vem provocando o fenômeno da  

desertificação,  que  é  a  perda  das  características  vitais  do  solo,  edesertificação,  que  é  a  perda  das  características  vitais  do  solo,  e  

contribuindo para as enchentes especialmente na micro-bacia 03.contribuindo para as enchentes especialmente na micro-bacia 03.          

Como podemos solucionarComo podemos solucionar

A sociedade, ao mesmo tempo, que destrói é capaz de construir por 

meio  de  ações  tais  como:  agroflorestação;  uso  sustentável  da  Caatinga; 

instalação  de  industrias  limpas;  tratamento  de  esgotos  domésticos  e 

industriais;  construção  de  aterros  sanitários;  compostagem  do  lixo 

orgânico;  reciclagem  e  reuso  de  materiais;  reflorestamento  e  educação 

ambiental continuada. Vale ressaltar, também, a necessidade premente de 

redução do consumo exagerado e do desperdício de recursos.  



Todas  essas  ações  podem  ser  integradas  a  um  modelo  de  gestão 

participativa e cidadã, no qual o homem seja valorizado e conscientizado para 

cuidar do meio ambiente de forma sustentável, equilibrada e justa.     

O Comitê de Bacia (parlamento das águas) tem papel fundamental na 

multiplicação  e  disseminação  dos  conhecimentos  e  nos  cuidados  com  a 

preservação  dos  recursos  hídricos  pertencentes  a  esta  bacia,  daí  ser 

necessário compromisso e responsabilidade com a cadeira que a instituição (ou 

órgão) ocupa nesse parlamento.

         Figura 06 – O HOMEM destrói e constrói (Fonte: COGERH)



Ações de intervenção da Gerência do Salgado

Estas ações visam minimizar ou mesmo barrar o desenvolvimento dos 

problemas que causamos, bem como fazer cumprir a missão da COGERH.

• Alocação negociada de água

As reuniões de alocação negociadas de água acontecem anualmente após 

o período chuvoso, quando o reservatório recarregou o seu volume máximo. O 

objetivo desse instrumento de gestão é tomar a decisão colegiada a respeito 

das  águas  armazenadas  nos  açudes.  Nesta ocasião,  cada segmento  (usuário, 

irrigante, pescador e vazanteiro) defende o quantitativo a ser liberado pela 

válvula  respeitando  as 

necessidades  locais,  isso 

envolve  a  participação  de 

todos,  incluindo  o 

representante  do  Comitê, 

que  decidem  de  acordo 

com  um  modelo  de 

simulação  proposto  pelos 

técnicos da COGERH, o qual leva em consideração o volume armazenado de água 

e  a  evaporação  do  espelho  d’água,  bem  como  as  características  físicas 

hidrológicas da bacia do açude e do vale a jusante.  

A decisão de liberação acordada na reunião é respeitada ao longo do 

período  seco  e  fiscalizada  por  uma  comissão  de  usuários,  escolhida  em 

assembléia. 

• Parcerias com instituições governamentais e não-governamentais

A gestão participativa dos recursos hídricos conta com o apoio de 

diversas instituições, que atuam como parceiras na área de abrangência da 

gerência do Salgado, pois existe enorme complexidade ao se trabalhar as 

questões ambientais. 



Cada  órgão  tem diferentes  incumbências  a  executar,  ressaltando-se 

que  somente  com  a  multidisciplinaridade  e  interdisciplinaridade  é  que  se 

realizam ações de resultados positivos.

Dentre as instituições parceiras, podemos citar as seguintes: Órgãos Federais: 

DNOCS,  IBAMA,  CEFET,  ESCOLA  AGROTÉCNICA.  Órgãos  Estaduais: 

SEMACE,  SDLR,  FATEC,  URCA,  CAGECE/SISAR,  20º  CERES;  EMATERCE. 

Órgãos Municipais: PREFEITURAS, SAAE’s. Órgãos não-governamentais: ACB, 

CÁRITAS,  FUNDAÇÃO  ARARIPE,  SESC,  SEBRAE,  COBEC,  Fundação 

Mussambé, OIKOS.

• Educação Ambiental

A  Gerencia  do  Salgado  desenvolve  ações  no  âmbito  da  educação 

continuada por meio de palestras, cursos de capacitação, oficinas em escolas 

de  ensino  básico,  em  Universidades,  associações  comunitárias  etc.,  que 

abordam questões hidroambientais relacionadas à saúde e à cidadania. 

A  educação  ambiental  é  uma  ferramenta  indispensável  para  a 

compreensão da complexidade do sistema hídrico. Trabalha-se com a noção de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na perspectiva de construção de 

mecanismos de promoção de bem-estar da qualidade de vida.      

• AGIRs

A  COGERH  mantêm  a  figura  do  Agente  de  Guarda  e  Inspeção  de 

Reservatório - AGIR que possui a função de guardar, inspecionar, conservar e 

fazer a manutenção do reservatório sob sua responsabilidade.

Além dessas atividades,  o  AGIR acompanha o monitoramento das 

vazões em seções a jusante do açude; faz a destoca e o roço da área do 

entorno  do  açude  e  também das  laterais  das  vias  de  acesso  ao  açude; 

realiza  a  limpeza  das  estruturas  de  concreto  e  equipamentos 

hidromecânicos,  bem  como  da  parede  do  açude;  faz  coleta  de  água; 

conserva os equipamentos de leitura,  e também comunica diariamente os 

dados dos níveis d’água do açude para o escritório regional (faz a leitura 

das réguas).    

• Operação e Monitoramento dos reservatórios e vales perenizados

Essa atividade é realizada por técnicos da COGERH juntamente com 

o AGIR e visa conservar as estruturas hidráulicas, verificar irregularidades 

na bacia a montante, realizando um check list que visa um acompanhamento 

integral das condições físicas do entorno do reservatório.



• Fiscalização de barramentos

A construção de barramentos ao longo do leito perenizado é proibida 

com base na Lei Federal Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - (D.O.U. de 

16/09/65) - Instituiu o novo Código Florestal, pois prejudica a circulação das 

águas ao longo do vale perenizado e reduz o atendimento aos usuários das águas 

a jusante.

• Controle da qualidade das águas de açudes, poços e fontes.

O  programa da  qualidade  da  água  implementado  tem como  principal 

objetivo produzir informações, que tornem possível um efetivo gerenciamento 

da qualidade da água bruta ofertada. As coletas são feitas pelos técnicos e as 

analises das águas são realizadas mensalmente pelos laboratórios credenciados.

Outros  objetivos  são  também almejados,  os  quais  são  os  seguintes: 

orientar as atividades envolvidas nos processos produtivos que tenham a água 

bruta  como  insumo;  avaliar  o  estado  de  conservação  dos  corpos  de  água; 

subsidiar  um  sistema  de  alerta  hidroambiental;  subsidiar  novos 

empreendimentos  e  usuários;  produzir  informações  que  venham  servir  de 

subsídio à elaboração de uma proposta definitiva de enquadramento dos corpos 

de água gerenciados,  objetivando a manutenção ou melhoria da qualidade da 

água  quanto  aos  usos  pré-estabelecidos;  preencher  lacunas  com  relação  à 

carência de dados sobre a qualidade das águas da região, condição básica para 

a tomada de decisões.

• Outorga e licença de obras hídricas

A outorga  é  uma autorização  com validade  anual,  concedida  pela 

Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH que assegura ao usuário o direito 

de  usar  a  água  num determinado  local,  retirando-a  de  uma determinada 

fonte, com uma vazão específica e com uma finalidade definida. Conforme o 

Decreto Nº 23.067/94, o procedimento da outorga atenderá aos seguintes 

princípios gerais: abastecimento humano, bem como o aproveitamento social 

e econômico d’água, inclusive como instrumento de combate à disparidade 

regional e à pobreza nas regiões sujeitas à secas periódicas;

A  licença  de  obras  hídricas  é  uma  autorização  concedida  pela 

Secretaria dos Recursos Hídricos à execução de qualquer obra ou serviço 

de oferta de água que altere o regime, a quantidade ou a qualidade dos 

recursos hídricos, tais como açude, canais, barragens e poços.



• Cobrança pela água bruta

Este instrumento tem os seguintes objetivos: reconhecer a água como 

um bem econômico e dar aos usuários uma indicação do seu real valor; estimular 

o uso racional, na medida em que diminui o desperdício e aumenta a eficiência 

do seu uso; e arrecadar recursos financeiros para custear as despesas com o 

gerenciamento,  a  operação  e  a manutenção  da infra-estrutura hídrica.  Esta 

cobrança já é feita na  sub-bacia  do Salgado e é pago  pelas companhias de 

abastecimento de água e pelas industrias da região do Cariri.

• Formação do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Salgado

Esse comitê resultou da articulação de varias instituições regionais as 

quais realizaram um seminário em dezembro de 1999 com vista a solucionar a 

problemática dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Salgado. Durante 

a realização deste evento foram eleitos 50 delegados. 

Em 2002, por intermédio do Decreto Estadual Nº 26.603/02 foi, então, 

instituído o Comitê da Sub-Bacia do Salgado que dentre as várias atribuições 

contidas no Regimento Interno, destacam-se:

III - estimular a proteção e a preservação dos recursos hídricos e do 

meio ambiente contra ações que possam comprometer o uso múltiplo 

atual e futuro;

VI - acompanhar a execução da política de Recursos Hídricos, na área 

de  sua  atuação,  formulando  sugestões  e  oferecendo  subsídios  aos 

órgãos ou entidades que compõe o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos – SIGERH;

VII – aprovar o Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

bacia. 

• Monitoramento e manutenção das infra-estruturas hídricas

A  gerencia  do  Salgado,  sediada  em  Crato/CE,  dentre  as  suas 

atividades,  prioriza  a  operação  e  manutenção  dos  sistemas  hídricos 

realizando  semestralmente  a  aplicação  de  um  “Chek-list”  em  todas  as 

barragens  monitoradas  permitindo  assim  uma  melhor  visualização  dos 

problemas de infra-estrutura e segurança facilitando a tomada de decisões 

para  prevenção  e  eventuais  acidentes.  O  núcleo  responsável  pro  estas 

atividades (núcleo técnico) também realiza instrumentação das mesmas. 

Considerações Finais

O nosso maior objetivo é mostrar a sub-bacia para que a população 

possa conhecer e cuidar de forma cooperativa e sinergética, junto com a 

COGERH,  que  visa  o  uso múltiplo,  o  controle,  a  conservação,  proteção e 

preservação dos recursos hídricos. 

Todas as intervenções da Gerência do Salgado visam otimizar o uso 

da água e  prevenir  ações  de  degradação  socioambiental.  Os  técnicos  se 



ocupam  em  diversas  atividades  a  fim  de  auxiliar  na  construção  de  uma 

sociedade consciente de sua atuação dentro da sub-bacia.

A gerência está dividida em dois núcleos principais: núcleo de gestão e 

núcleo técnico, onde trabalham um coordenador e três técnicos em cada um 

deles, sendo os responsáveis em executar todas estas atividades.

No escritório da gerência, que funciona em frente ao SESC no Crato, 

também pode ser encontrado a sede do Comitê da Sub-Bacia do Salgado.  

   

Figura 07 – Educação Hidrombiental com crianças (Fonte: COGERH)
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