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Ao longo dos últimos anos, particularmente, nos referindo ao 

quadriênio 2007-2010, a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos tem desenvolvido exaustivos esforços no sentido de 

ampliar e aprofundar ações e intervenções no cumprimento das 

suas funções de gerenciamento das águas interiores no Estado do 

Ceará. Não são tarefas das mais simples, dadas as complexidades 

e incertezas  que estão presentes no comportamento do clima na 

região semiárida. 

A Gestão dos Recursos Hídricos é uma missão de estado, de 

caráter multisetorial, onde as instituições públicas, cada uma 

na sua especificidade, buscam se articular e intercambiar 

informações para que possa ser atingido o objetivo comum. 

Trabalhamos em várias dimensões: a técnico-científica, a jurídica, a 

institucional, a social e a  ambiental. O resultado dessa combinação 

interdisciplinar objetiva  favorecer a boa qualidade de vida das 

pessoas e evitar, tanto quanto possível, que a água represente uma 

óbice ao desenvolvimento econômico do Ceará.

Os Relatórios apresentados são os testemunhos do nosso fazer 

cotidiano, do resultado das nossas parcerias, do nosso diálogo com a 

sociedade. São os registros da nossa atuação frente às necessidades 

e carências historicamente caracterizadas pelo nosso processo 

civilizatório, cujos resultados, apesar dos avanços, ainda estão muito 

aquém do desejo de cada colaborador que abraçou estes desafios.

Apresentação
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Para prestar conta ao povo do Ceará, a sociedade civil organizada 

e às comunidades que direta ou indiretamente se relacionam 

com o setor é que publicamos uma serie de Relatórios e Edições 

Informativas do trabalho da Companhia como órgão gerenciador 

das águas do Estado do Ceará. São edições que envolvem um 

amplo espectro de atividades que se complementam na difícil 

tarefa de gerir os nossos Recursos Hídricos, a saber:

Relatório de Atividades da Cogerh – 2007-2010;

Relatório de Atividades da Gerência de Estudos e Projetos – Gepro 

– 2008-2009;

Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar;

Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia do Araripe;

Anuário de Monitoramento Quantitativo dos Açudes Gerenciados 

pela Cogerh – 2008;

Anuário de Monitoramento Quantitativo dos Açudes Gerenciados 

pela Cogerh – 2009;

Indicativo da Qualidade das Águas: Inventário Ambiental de 

Açudes;
Francisco José Coelho Teixeira

Diretor-Presidente da Cogerh

Gestão Participativa e Alocação Negociada de Água;

Relatório Anual de Segurança de Barragens – Riscos e 

Inspeções – 2009;

Coletânea de Textos do Curso de Especialização em Gestão de 

Recursos Hídricos.

Certo da importância destas publicações para maior 

esclarecimento e conscientização da sociedade em geral, 

sobre os trabalhos de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

do nosso Estado, dificuldades e avanços, esperamos obter dos 

leitores a manifestação sempre bem-vinda de suas impressões 

e considerações, para que possamos corrigir rumos, aperfeiçoar 

e consolidar processos.  
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O Ceará é o estado que mais caracteriza o clima e as peculiaridades  

do bioma de maior expressão do nordeste do Brasil, a caatinga, a 

marcante e dominante paisagem do semiárido. Neste estado, em 

meio às características da semiaridez responsável pelas vastas áreas 

onde predomina a vida que resiste sob o sol a pino, entre muralhas 

orográficas cristalinas, paira a visão dos solos rasos recobertos por 

modestas variações da flora, de matas cálidas e espinhosas, onde, 

em que pese a grande biodiversidade pouco conhecida, resistem 

os ecossistemas de parcos recursos naturais, sujeitos a uma ordem 

climatológica de estações chuvosas irregulares. É neste estado, 

entre as incertezas das chuvas e a certeza da seca no segundo 

período do ano, onde se busca corrigir os efeitos deletérios desta 

realidade, intervindo na natureza e aprendendo a conviver com 

ela, para dar continuidade a civilização do semiárido, de tantas 

páginas da história e da cultura brasileiras. 

Foi esse contexto que, nos últimos anos, fez-se do Estado do 

Ceará um laboratório de experiências importantes no trato das 

questões do clima semiárido, fundado a partir da gestão pioneira 

dos recursos hídricos, inaugurada com a Lei 11.996 de novembro 

de 1992, antes mesmo de entrar em vigor a Lei N.º 9433, de 09 de 

janeiro de 1997, que trata da política nacional dirigida ao setor.  

A atitude cearense frente a sua realidade deu início ao exercício 

de planejamento a partir das visões estratégicas de médio e 

longo prazo, presentes na concepção das políticas públicas de 

estado, dado o caráter transgeracional das suas intervenções 

programáticas. Essa tomada de posição permitiu avançar no 

Considerações iniciaisConsiderações iniciais
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conhecimento teórico e empírico da nossa hidroclimatologia 

e desenvolver práticas gerenciais participativas, inserindo no 

ambiente das decisões as representações das categorias sociais 

direta e indiretamente envolvidas na questão dos recursos 

hídricos. Oportunizou a descentralização das ações,  através dos 

postos gerenciais avançados atuando em cada região hidrográfica 

determinada, diminuindo a distância de interlocução e abreviando 

os tempos de conhecimento dos problemas e das medidas de 

enfrentamento. Permitiu, outrossim, experimentar arranjos 

institucionais inovadores, modernizando as formas de intervenção 

do estado, conferindo-lhe maior efetividade, tornando-o mais 

interativo e mais consistente na sua capacidade mediadora.

Esta publicação foi elaborada para informar ao  público interno 

e  externo sobre as atividades desenvolvidas pelo Sistema de 

Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará- SIGERH, através 

do seu braço gerencial, a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos, Cogerh, entre os anos 2007 e 2010. Essas atividades, 

algumas já recorrentes na rotina das programações interanuais 

da Companhia, outras inusitadas ou recentemente estabelecidas 

nestas programações, como ampliação do arco de intervenções 

do SIGERH, estão organizadas pela natureza dos seus eixos de 

atuação. Durante os seus 17 anos de existência, no cumprimento 

da missão institucional, a Companhia focou a sua ação nestes 

eixos, cuja definição, agregando atividades e atribuições afins, 

deu origem a algumas das suas unidades administrativas de 

gerenciamento, cujas funções são complementares e integradas. 

Os seis grandes eixos de atuação referidos são:

•	Operação e Manutenção da Infraestrutura Hídrica; 

•	Monitoramento Quantitativo e Qualitativo dos Recursos 

Hídricos;

•	Estudos e Projetos;

•	Gestão Participativa;

•	Implementação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos 

Hídricos;

•	Desenvolvimento Institucional.

As responsabilidades e funções de cada eixo de atuação, assim 

como a descrição das atividades desenvolvidas durante o período 

2007-2010, serão a seguir apresentadas e comentadas.

 Sede da Cogerh
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Eixos de Atuação

Eixo I – Operação e Manutenção da Infraestrutura Hídrica

Eixo II – Monitoramento Quantitativo e Qualitativo dos 
Recursos Hídricos

Eixo III – Estudos e Projetos

Eixo IV – Gestão Participativa

Eixo V – Implementação dos Instrumentos de Gestão dos 
Recursos Hídricos

Eixo VI – Desenvolvimento Institucional
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Eixo I - Operação e 
Manutenção da
Infraestrutura Hídrica

Introdução
O Ceará é pioneiro no seu modelo de gestão de águas territoriais, 

que se baseia no planejamento e gerenciamento por bacias 

hidrográficas, com a participação da sociedade através dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas - CBHs, contando com uma Secretaria 

de Estado como órgão gestor e uma única agência estadual de 

gerenciamento, a Cogerh (operador estadual). O Sistema de 

Gestão Estadual, assim organizado, busca equilibrar a oferta 

e demanda no Estado e cumprir o programa de fornecimento 

d’água pactuado nas instâncias colegiadas, os CBHs. Para o 

cumprimento desse programa, a Cogerh, responsável pelas ações 

de Gerenciamento do Sistema,  executa atividades que incluem 

rotinas de operação e manutenção da infraestrutura hídrica de 

oferta e transporte de água para os locais de consumo. Com vistas 

à coordenação, supervisão, ao planejamento, acompanhamento 

e à execução direta e indireta dessas ações, continuadas e 

específicas, a Companhia conta com uma Diretoria de Operações 

e unidades gerenciais específicas e regionais, compondo uma 

estrutura organizacional responsável pela execução das atividades 

voltadas para este eixo de atuação.
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Resumo Histórico
Em 18 de novembro de 1993 foi sancionada a Lei nº 12.217 que 

cria a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará 

– Cogerh. Em seu ART. 9º, a Lei referida define o comando 

administrativo da empresa, que foi concebido na forma de uma 

Diretoria Colegiada, composta pela Presidência, Diretoria de 

Operações, Diretoria de Planejamento e Diretoria Administrativo-

Financeira. Afora a Presidência, que fora constituída no mesmo 

ano de decretação da Lei, a Diretoria de Operações foi a primeira a 

se instalar, sem ainda contar com as suas unidades gerenciais. Essas 

unidades foram sendo formalizadas à medida que as  atribuições 

da Companhia, enquanto  gerenciadora das águas estaduais, 

foram se consolidando política e institucionalmente. Hoje a área 

de operações congrega três unidades gerenciais específicas e oito 

unidades administrativas regionais sediadas, estrategicamente, em 

regiões hidrográficas que dividem o território cearense.

Sub-eixos de Atuação
A Cogerh é responsável direta pela operação e manutenção de 

72 reservatórios públicos estaduais, sendo outros  61 gerenciados 

em parceria com o DNOCS. Estes 133 reservatórios perenizam 

cerca de 2500 km de rios de características intermitentes. A 

infraestrutura hídrica do estado inclui ainda 18 estações de 

bombeamento (EB’s), com destaque para a EB Castanhão, com 

capacidade para bombear até 24,2 m³/s, através do Eixão das 

Águas, que pode aduzir 21,3 m³/s e a EB Itaiçaba, que transfere 

através do Canal do Trabalhador até 6 m³/s do rio Jaguaribe até 

a Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, 300 km de adutoras 

e redes de distribuição, 318 km de canais (Canal do Trabalhador 

e Eixão das Águas, considerando os trechos 1, 2 e 3, que já foram 

inaugurados). Essa atividade é realizada de forma descentralizada 

pelas oito gerências regionais da Cogerh, vinculadas à Diretoria 

de Operações – DIOPE, que conta ainda, conforme comentado, 

com três gerências com atribuições técnicas específicas: a GEDOP, 

responsável pelo monitoramento quantitativo e qualitativo 

dos corpos hídricos, a GETEC, que atual nas áreas de telemetria, 

automação e outras tecnologias para operação dos sistemas hídricos 

e a GESIN, responsável pela manutenção preventiva e corretiva da 

infraestrutura hídrica do estado. 

A operação dos reservatórios, que consiste principalmente na 

liberação de água para o atendimento das diversas demandas, 

é realizada com base no processo de alocação negociada de 

água. Desta forma, a operação é definida e acompanhada com 

a participação da sociedade, através de seus órgãos colegiados: 

Comitês de Bacias e Comissões Gestoras. Entre 2007 e 2010, o 

número de reservatórios onde o processo de alocação das águas 

seguiu a metodologia citada girou em torno de 100, alimentando 

os 81 rios perenizados com uma vazão da ordem de 65 m³/s. 

As ações de operação e manutenção da infraestrutura hídrica, que 

recebem a colaboração de quase todos os setores da Companhia, 

se apoiam em três sub-eixos específicos de atuação, conforme a 

descrição a seguir. 
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Sub-eixo I – Segurança 
e Infraestrutura
Este sub-eixo de atividades tem como objetivo o monitoramento 

de segurança da infraestrutura hídrica e a manutenção e/ou 

recuperação dessa infraestrutura. As operações de monitoramento 

de segurança são executadas através de inspeções técnicas, onde 

são avaliados indicadores de riscos relacionados à integridade 

física das obras, estado de conservação e as condições de 

funcionamento de seus compartimentos operacionais; o 

monitoramento por instrumentação, através da coleta e análise 

de dados obtidos da leitura dos instrumentos, é dedicado àquelas 

unidades de maior risco e que merecem maior atenção por parte 

da Gerenciadora. O segundo objetivo de relevo se refere às 

atividades permanentes de manutenção preditiva, preventiva ou 

corretiva para garantir o bom estado de conservação e operacional 

dos equipamentos hidro eletromecânicos inseridos nos sistemas. 

O terceiro principal objetivo deste sub-eixo é a elaboração de 

projetos e supervisão das obras de recuperação da infraestrutura 

em precário estado de conservação, resultante de situações de 

severas solicitações (enchentes, por exemplo) ou por deterioração 

que decorrem do tempo de operação. 

Dentre as atividades permanentes do núcleo de monitoramento 

de segurança da Companhia para cumprimento das 

responsabilidades acima referidas podemos citar:

•	Promover	a	realização,	recebimento	e	avaliação	de	inspeções		

(check-lists) nas barragens estaduais monitoradas e nas 

barragens federais com Agente de Guarda e Inspeção 

de Reservatórios - AGIRs, procedendo a avaliação dos 

resultados;

•	Efetuar	instrumentação	de	barragens	selecionadas	pelo	

nível de risco e realizar o monitoramento permanente de 

oito barragens estaduais instrumentadas (piezômetros e 

medidores de vazão);

•	Avaliar	as	condições	de	segurança	das	barragens	

instrumentadas do estado do Ceará através de análise de 

estabilidade de taludes e modelagem numérica de fluxo;

•	Realizar	a	Avaliação	de	riscos	e	definição	de	prioridades	

associadas à necessidade de intervenção preventiva e/ou 

emergencial em obras hidráulicas;

•	Realização	de	capacitação	de	Gerentes,	Técnicos	e	Agir	em	

segurança e manutenção de obras hídricas.

•	Elaborar	o	plano	de	recuperação	da	infraestrutura	hídrica;

•	Elaborar	projetos	de	obras	de	recuperação	de	infraestrutura	

de reservação hídrica do estado do Ceará;

•	Supervisionar	e	acompanhar	as	obras	de	ampliação	e	

recuperação da infraestrutura hídrica do estado do ceará;

•	Fiscalizar	e	acompanhar	a	elaboração	de	projetos	e	

consultoria contratados pela Cogerh, no âmbito da unidade 

gerencial;

•	Apoiar	as	equipes	das	gerências	regionais	envolvidas	na	

operação e conservação rotineira de obras hídricas;

•	Elaborar	o	Relatório	de	Diagnóstico	Anual	de	Segurança	de	

Barragens do Estado do Ceará, com avaliação das inspeções;

•	Auxiliar	no	gerenciamento	de	contas	de	energia	elétrica	e	

contratos com a Coelce;
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•	Coordenar,	executar	e	acompanhar	ajustes	em	equipamentos	

e sistemas hidro eletromecânicos;

•	Recuperação	e	manutenção	de	estações	de	bombeamento.		

Intervenções de destaque na área 
de monitoramento de segurança, 
quadriênio 2007-2010:

•	Acompanhamento	e	Fiscalização	do	Plano	de	Operação	e	

Manutenção do Sistema de Água Bruta do Estado do Ceará – 

POM. O POM foi executado com recursos do Progerirh, tendo 

como objetivo principal dar subsídio técnico à Cogerh para a 

adoção de práticas sustentáveis de manutenção preventiva 

das obras hídricas estaduais. Consistiu na realização de 

estudos e na formulação de procedimentos de operação e 

manutenção para o Sistema de Água Bruta do Estado do 

Ceará. O produto final foi entregue à Cogerh pelo Consórcio 

contratado no final de 2008. 

•	Execução	de	Obras	de	Recuperação	e	Intervenções	de	

Segurança em 25 Barragens no Estado do Ceará – Contrato 

Nº 018/2008/Cogerh. Até o mês de dezembro/2009 foi 

executado cerca de 48% dos serviços.

•	Emissão	do	Relatório	Anual	de	Segurança	de	Barragens	Riscos	

e Inspeções (2007/2008).

•	Elaboração	do	Termo	de	Referência	de	Ações	de	Reabilitação	

de Obras Hídricas (Barragens e Canais) no Estado do Ceará - 

Progerirh.

•	Realização	de	Ciclos	de	Treinamento	de	Segurança	de	

Barragens e para Operação e Manutenção das Tomadas 

d’Água Realização para AGIRs – Agente de Guarda e 

Inspeção de Reservatórios - nas Bacias do Salgado, do 

Jaguaribe, do Acaraú, Gerências de Sobral, Pentecoste, Crato 

e Iguatu, Limoeiro e Quixeramobim.  

•	Elaboração	do	dossiê	de	concorrência	e	acompanhamento	

do processo licitatório para Recuperação das Infraestruturas 

Hídricas Danificadas com a quadra invernosa no ano de 2009:

•	Execução	de	serviços	de	Recuperação	das	Infraestruturas	

Hídricas mais danificadas pela quadra invernosa de 2009 

– Recuperação do Sangradouro da Barragem Itaúna  

localizada nos municípios de Chaval / Barroquinha – 

Contrato Nª 064/2009 – CBMCE – Defesa Civil  com o 

acompanhamento desta Gerência através do Termo de 

Cooperação Nº 01/2009 SSPDS/SRH.  

Visão panorâmica das obras de recuperação do sangradouro da Barragem Itaúna



28 29

•	Execução	de	serviços	de	Recuperação	das	Infraestruturas	

Hídricas mais danificadas pela quadra invernosa de 2009 – 

Recuperação das Barragens: Angicos (município de Coreaú), 

Flor do Campo (município de Novo Oriente), Jaburu I 

(município de Ubajara), Souza (município de Canindé), 

Cipoada (município de Morada Nova) e Vieirão (município de 

Boa Viagem) – Contrato Nº 065/2009 – CBMCE – Defesa Civil, 

com o acompanhamento desta Gerência através do Termo de 

Cooperação Nº 01/2009 SSPDS/SRH; 

Passagem molhada no açude Angicos 

 Construção de pavimentação poliédrica na pista de coroamento do açude Angicos

Recuperação do talude jusante do açude Cipoada 
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•	Execução	de	serviços	de	Recuperação	das	Infraestruturas	

Hídricas mais danificadas pela quadra invernosa de 2009 – 

Recuperação dos Canais Eixão das Águas Trechos I e II, Canal 

do Trabalhador trecho entre EB Itaiçaba açude Pacajus e 

Canal Ererê trecho entre açude Pacajus e Pacoti – Contrato 

Nª 066/2009 – CBMCE – Defesa Civil com o acompanhamento 

desta Gerência através do Termo de Cooperação Nº 01/2009 

SSPDS/SRH. No período de 18/08/2009 a 17/02/2010;

•	Execução	de	serviços	de	Recuperação	das	Infraestruturas	

Hídricas mais danificadas pela quadra invernosa de 2009 – 

Recuperação da Infraestrutura Hídrica da captação do Canal 

do Trabalhador – Contrato Nº 067/2009 – CBMCE – Defesa 

Civil com o acompanhamento desta Gerência através do 

Termo de Cooperação Nº 01/2009 SSPDS/SRH. No período de 

18/08/2009 a 17/02/2010;

 

•	Dragagem	do	canal	de	restituição	da	tomada	de	água	e	

drenagem da área de jusante da barragem do açude Olho 

d’Água, no município de Várzea alegre; do açude Ubaldinho, 

no município de Cedro; e do açude Rosário no município de 

Lavras da Mangabeira;

Sub-eixo II – 
Desenvolvimento 
Operacional
São as atividades relacionadas ao eixo de monitoramento 

qualiquantitativo das águas e de controle ambiental das áreas de 

domínio dos corpos hídricos. Em razão da grande importância e 

forte especialidade inerentes a estas atividades, este sub-eixo foi 

conduzido à condição de um eixo de atuação e está detalhado 

separadamente neste Relatório.

Sub-eixo III –  
Tecnologia Operacional
Para promover a maior qualificação das atividades de operação, 

a Companhia adotou uma política de controle e supervisão das 

ações de operação através da criação de um centro de observação, 

operação e verificação a distância. Começou seus trabalhos em 

Recuperação de trecho no Canal do Trabalhador
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2005, atuando na elaboração de projetos básicos e dando início 

à implementação dos sistemas de telecontrole e telesupervisão. 

A partir de 2007, fez reforço da equipe técnica na área de 

automação de sistemas hídricos, estabelecendo as condições de 

atuar na conclusão dos sistemas implementados, na elaboração 

de novos projetos, na expansão e na manutenção dos sistemas 

existentes. Assim a Companhia alcançou níveis de resolutividade 

operacional tais que lhe permite a operação remota de alguns 

sistemas hídricos, como é o caso da estação elevatória do sistema 

de adução Sítios Novos/Pecém, no município de Caucaia. Com essas 

ações projetadas e implementadas, a Cogerh vem se preparando  

para, futuramente, se integrar à transposição do rio São Francisco 

de forma automatizada.

Atividade principal
•	Telecontrole	e	telesupervisão	dos	eixos	de	transporte	de	

água inter e intrassistêmicos. 

Atividades de destaque entre 2007 e 
2010

•	Telecontrole	e	telesupervisão	primeiro	trecho	do	Eixão	das	

Águas, do sistema de fornecimento d’água para as usinas 

Termoelétricas, do Açude/Adutora do Acarape e Açude/

Adutora do  Gavião;

•	Consolidação	do	Sistema	de	Automação	da	1ª	etapa	do	Eixão	

das Águas e das Termoelétricas do Pecém (recebimento das 

obras) do Gavião, Sítios Novos e Acarape. Planejamento e 

adaptação do projeto existente para automação das 2ª e 3ª 

etapas do Eixão das Águas e acompanhamento da obra de 

automação dessas etapas; 

•	Adaptação	do	Projeto	Básico	e	acompanhamento	

das instalações para implantação do  monitoramento  

quantitativo em poços tubulares do aquífero Potiguar 

(Projeto Apodi) e do aquífero Araripe (Projeto Cariri);

•	Ampliação	do	Sistema	de	Automação	das	Térmicas	Termo-

Ceará e Termo-Fortaleza;

EB Castanhão 
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•	Elaboração	de	check-list dos sistemas de automação: 

Acarape, Gavião, Catuana e Canal da Integração e das 

estruturas elétricas, mecânicas, hidráulicas e civis do Canal da 

Integração ;

•	Levantamento	de	material/equipamentos/sobra	de	obra/	

peças de reposição do Canal da Integração; 

•	Elaboração	de	projetos	de	telemetria	e	automação	dos	

sistemas hídricos:

- projeto de automação do Eixão das Águas com os 

subsistemas de automação, comunicação, vigilância e 

proteção catódica (Contrato ABB) - concluído

- projeto de automação do Sistema Acarape - DPM  - 

concluído

- projeto de automação do Sistema Sítios Novos/Catuana/

Térmicas - DPM - concluído

-  projeto básico de automação do Sistema Pacajus - 

concluído

-  projeto básico de automação do Sistema Gavião - 

concluído

-  projeto básico de automação da Adutora Maranguape 

- concluído

- projeto básico de automação do Sistema Curu – em 

conclusão

-  projeto de automação na bacia do Acaraú visando o 

Sistema de Alerta de Cheia 

•	Viabilização	e	instalação	de	fibras	ópticas	nos	Trechos	I,	II	e	III	e	

pontos estratégicos do Trecho IV em parceria com a ETICE;

•		Serviços	de	Manutenção:	

- manutenção do Eixão das Águas: contratação de serviços 

para reparo do Banco de Dados e assistência técnica de 

câmeras, rádios de intercomunicação, sensores de nível, 

sensor de vazão, computadores e sensores de vibração e 

contratação de serviços para reparo no Sistema de CFTV 

(Circuito Fechado de TV) incluindo treinamento;

- manutenção de Sistemas da RMF: reparo de danos em 

equipamentos elétricos no sistema Acarape que sofreram 

avarias devido às chuvas intensas em 2009 (Contrato DPM) 

e reparo de equipamentos de comunicação do sistema 

Gavião – Contratação;

- manutenção do sistema de automação Acarape;

- manutenção da comunicação do sistema Gavião;

•	Estudos,	Testes	e	Análises:

- levantamento/organização dos materiais do almoxarifado 

do Eixão das Águas - Trecho I;

- levantamento do nível de corrente injetado no solo pelo 

sistema de proteção catódica do Trecho I do Eixão das 

Águas, cujas considerações serviram de melhoramento 

para os demais trechos;

-  análise do nível de tensão das UTR’s do trecho I do Eixão 

das Águas, junto à Coelce; 

-  apoio no estudo sobre incidência de descargas 

atmosféricas na Estação de Bombeamento do Castanhão;
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- análise técnica da viabilidade para instalação de 

sensores de posição nas comportas do Trecho I do Eixão 

das Águas;

- análise dos atuadores das comportas do trecho II do 

Eixão das Águas para serem utilizados nas comportas 

do trecho I;

- levantamento dos custos para instalação de fibra óptica 

no trecho I do Eixão das Águas;

- definição da rota do cinturão digital pelos trechos I, II, 

III e IV do Eixão das Águas juntamente com a ETICE; 

- apoio na instalação do cinturão digital ao longo dos 

trechos I, II, e III e pontos estratégicos dos Trechos IV e 

V do Eixão das Águas em parceria com a ETICE; 

- apoio na elaboração dos manuais de instrução dos 

equipamentos de instrumentação e automação do 

trecho I do Eixão das Águas através do POM; 

- apoio junto à empresa contratada para elaborar 

projeto executivo do Trecho V do Eixão das Águas no 

que concerne ao projeto de automação;

- levantamento de campo dos açudes e seções de rios da 

Bacia do Acaraú, possíveis de serem contemplados com 

sistema telemétrico de supervisão e controle, visando à 

implantação de sistema de controle de cheias;

- teste de comunicação visando à implantação do sistema 

de telecomando e telecontrole da Bacia do Curu;

- operação assistida do sistema de monitoramento e 

controle do açude Sítios Novos e abastecimento das 

térmicas Ceará e Fortaleza.

- estudos para melhoramento/funcionalidade do 

sistema de comunicação entre os Cecop’s Fortaleza e 

Jaguaribara (link de comunicação).

•	Treinamentos:

-  treinamento através da SONTEC do medidor ultra-

sônico de vazão para canal aberto;

-  treinamento do quadro técnico da Cogerh no Sistema 

de Automação Termo-Ceará e Termo-Fortaleza.

Sala de telecontrole instalada na sede da Cogerh
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Gerências Regionais
Um dos fortes postulados presentes no enunciado da missão 

da Cogerh é a descentralização na prática do gerenciamento 

dos recursos hídricos no estado. O princípio da descentralização 

está, em grande medida, associado às virtudes que advêm da 

dinâmica da iniciativa local, da transferência de conhecimentos 

e responsabilidades e da definição clara dos objetivos e missão 

da empresa. O modo descentralizado de administração diminui 

a distância da empresa para seus clientes, no caso os usuários, 

permite reduzir custos executivos, facilita o compartilhamento 

na tomada de decisão com a população beneficiada e dá maior 

celeridade às ações da Companhia, diferentemente das gestões 

concentradoras e burocratizantes.

Para materializar este postulado a Companhia, a partir de 

2003, decidiu implementar a forma descentralizada de gestão, 

instalando, nas diversas regiões hidrográficas do estado, unidades 

gerenciais capazes de assumir as responsabilidades institucionais 

de forma gradual. Ato contínuo adotou um programa de 

estruturação destas unidades a fim de aparelhá-las, capacitá-las e 

torná-las cada vez mais eficientes no cumprimento da missão da 

empresa. Assim, a Companhia está hoje organizada em 11 regiões 

hidrográficas e ainda que, para determinados problemas de 

maior complexidade, dependa de setores ligados à  administração 

central, já é bastante visível os resultados e os  avanços alcançados  

como consequência do processo de descentralização.

A Cogerh possui oito gerências regionais distribuídas 

estrategicamente para cobrir as atividades de gerenciamento dos 

recursos hídricos nas 11 regiões/bacias hidrográficas do estado. 

Cada gerência regional possui um Núcleo Técnico, responsável 

pelas atividades de operação e manutenção dos sistemas hídricos e 

um Núcleo de Gestão Participativa, que dá apoio às atividades de 

alocação e fiscalização dos recursos hídricos, nos  seus respectivas 

territórios de operação. No âmbito da operação e manutenção, o 

núcleo técnico desempenha diversas funções no apoio às unidades 

operacionais específicas sediadas em Fortaleza, além de suas 

atividades próprias ou de responsabilidade direta.

Por sua natureza de atuação, diversas atividades são comuns 

a todas as regionais, enquanto outras são específicas de 

cada uma, em função de peculiaridades e especificidades 

dos seus sistemas hídricos gerenciados ou das características 

hidrogeográficas regionais. Por essa razão, as gerências das bacias 

Metropolitanas - GEMET e a do Médio e Baixo Jaguaribe são 

diferenciadas, sobretudo no aspecto de dimensionamento da 

equipe  operacional, em razão da complexidade e do porte suas 

infraestruras hídricas, notadamente o Sistema de Água Bruta da 

RMF e o sistema Castanhão – Eixão das Águas, respectivamente. 

Seguindo esse raciocínio, a gerência da bacia do rio Salgado tem 

uma forte inclinação hidrogeológica, em razão da importância da 

gestão da água subterrânea na região do Cariri. 
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GERÊNCIA DA BACIA DO RIO BANABUIÚ (sede em Quixeramobim)
 -  Infraestrutura hídrica

•	17 reservatórios gerenciados

•	Adutora Fogareiro-Pirabibu

•	Adutora Pirabibu-Cedro

GERÊNCIA DAS BACIAS METROPOLITANAS (sede em Fortaleza)
-  Infraestrutura hídrica

•	14 reservatórios gerenciados (capacidade 1.325.344.000 m³)

•	Adutora do Acarape (56 km)

•	Adutora do DI Maracanaú

•	Adutora DI Pacajus/Horizonte (7 km)

•	Adutora Catuana (MPX/CGTF)

•	Canal do Ererê (8 km)

•	Canal do Trabalhador (102,5 km)

•	Canal dos Sítios Novos/Pecém (22,5 km) 

•	14 Estações de Bombeamento: EB-0, EB-1, EB-2, EB-DI Pacajus/Horizonte, EB-

Cascavel (Bermas), EB-Usibrás, EB-Maranguape, EB-Pacoti, EB-Antactica, EB-

Gavião, EB-Catuana, EB-Pecém, EB-DI-Maracanaú e EB-Itaiçaba.

GERÊNCIA DA BACIA DO SALGADO (sede em Crato)
 - Infraestrutura hídrica

•	Monitoramento dos poços Icó e Cariri

•	13 reservatórios gerenciados

•	Oferta de água para  abastecimento da cidade de Cedro, Aurora e distrito de 

Amaniutuba em L. da Mangabeira 

GERÊNCIA DA BACIA DO MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE (sede em Limoeiro do Norte)
- Infraestrutura hídrica

•	16 reservatórios gerenciados (8 Estaduais e 8 Federais);

•	101 km do Eixão das Águas (trecho I – 55 km e trecho II – 46 km)

•	EB – Castanhão

GERÊNCIA DA BACIA DO ALTO JAGUARIBE (sede em Iguatu)
-  Infraestrutura hídrica

•	18 reservatórios gerenciados

•	EB Orós-Feiticeiro

GERÊNCIA DA BACIA DO RIO PARNAÍBA (sede em Crateús)
- Infraestrutura hídrica

•	09 açudes

Gerências Regionais da Cogerh / Bacias Hidrográficas

Mapa das Gerências Regionais

 

A seguir apresenta-se a relação das unidades gerenciais instaladas 

e seus respectivos elencos de equipamentos monitorados.

Acaraú/Coreaú - Sobral

Curu/Litoral - Pentecoste

Metropolitanas - Fortaleza

Poti-Longá - Crateús

Banabuiú - Quixeramobim

Médio e Baixo Jaguaribe - Limoeiro

Alto Jaguaribe - Iguatu

Salgado - Crato
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Atividades centrais
•	Operação dos sistemas hídricos, consistindo na abertura/

fechamento de válvulas de controle, manutenção preditiva, 

preventiva e corretiva, de baixa complexidade e de reduzido 

custo; dos equipamentos hidromecânicos e estruturas físicas 

dos poços, reservatórios, canais, estações elevatórias e 

adutoras, visando à conservação e ao bom funcionamento 

dos mesmos, para garantir a oferta da água bruta para os 

seus diversos usos; 

 

•	Suporte técnico, organizacional e logístico para reuniões de 

alocação negociada de água; 

•	Leitura e manutenção de réguas limnimétricas da rede de 

monitoramento quantitativo em reservatórios e medição 

de vazão e níveis nos leitos de rios perenizados, para fins de 

conferência e confirmação dos valores pactuados de alocação 

Liberação de água controlada por medidor (vertedor triangular) 

de água e leituras de régua nos períodos  de  cheias para 

auxiliar na prevenção dos efeitos das inundações; 

•	Acompanhamento e fiscalização das obras de recuperação 

da infraestrutura hídrica; 

•	Compartilhamento com a administração central na execução 

de campanhas anuais de verificação da segurança da 

infraestrutura hídrica pertencente à área de domínio da 

gerência regional, através de checagem programada; 

  

•	Coleta de amostras para análise de qualidade da água bruta; 

participação em campanhas de monitoramento de açudes 

com incidência de processos de eutrofização; 

•	Medição e fiscalização dos usuários de água bruta para fins de 

regularização da outorga e cobrança  de água bruta, através 

do acompanhamento de campo e da leitura de hidrômetros, 

medidor ultra-sônico, horímetros e medições indiretas. 

 

Coleta de amostra 
de água realizada 
com apoio da 
Gerência regional
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•	Fiscalização da área de preservação e bacia hidráulica dos 

reservatórios com foco nas ocupações e ações ilegais; 

•	Suporte técnico e apoio logístico às Comissões Gestoras 

e Comitês de Bacia (atuando como Secretaria Executiva 

desses colegiados); 

•	Supervisão técnica em projetos de desenvolvimento 

sustentável das agrovilas nos Açudes Estaduais; 

•	Coleta de dados e manutenção, com apoio da GETEC, 

das estações telemétricas (PCDs) em fontes e poços (bacia 

do rio Salgado), poços no Perímetro Irrigado de Morada 

Nova e na Chapada do Apodi e sistemas de automação no 

Eixão das Águas e no Sistema de Água Bruta da Região 

Metropolitana de Fortaleza. 

 

Avanços alcançados no quadriênio 
2007-2010
Nestes últimos anos, a Companhia auferiu ganhos 

de qualidade na operação por parte das iniciativas 

regionais não só em razão da consolidação das ações 

de monitoramento, seja qualitativo, através do 

amadurecimento técnico dos colaboradores sediados nas 

unidades regionais, seja quantitativo, pela ampliação das 

frentes de inspeção e controle sob a responsabilidade dessas 

unidades ou em parceria com outras ações comandadas 

pelas unidades da administração central. 
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Eixo II – Monitoramento 
Quantitativo e Qualitativo 
dos Recursos Hídricos

Introdução
Quanto temos de água? Quanto estamos liberando? Com que 

qualidade? Para quem? Os níveis dos rios nas estações chuvosas?  

São as questões básicas a serem resolvidas pela Companhia neste 

eixo de atuação. Consiste num dos principais eixos de atuação e 

é coordenado e orientado através de uma gerência específica, 

mas que compartilha atividades e tarefas com as várias gerências 

regionais instaladas. 

Resumo histórico
A unidade gerencial foi criada em 1996 e iniciou suas atividades 

realizando o monitoramento quantitativo. Em 1999 deu início ao 

monitoramento qualitativo realizando campanhas de investigação 

da qualidade das águas dos açudes do ponto de vista físico 

(turbidez, cor, odor) e químico (salinidade, oxigênio dissolvido, 

nitrogênio e fósforo etc). Hoje, a Cogerh também trabalha com 

o diagnóstico de ambientes aquáticos impactados, através da 

realização de inventários ambientais de reservatórios. 
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Atividades centrais
Grande parte das atividades da Cogerh são realizadas de  forma 

descentralizada, como já comentado. No que diz respeito ao 

monitoramento e à realização de inventários ambientais, as 

tarefas de campo têm ficado à cargo das gerências regionais, 

ficando a cargo da unidade gerencial específica o apoio, o 

treinamento e a capacitação para que estas atividades possam se 

desenvolver a contento, bem como o acompanhamento e controle 

da implementação da rede de monitoramento dos recursos 

hídricos superficiais. A Cogerh, através de sua unidade específica, 

desenvolve permanentes esforços para atender as demandas das 

gerências regionais quase sempre relacionadas à produção de 

dados a partir das atividades de campo. Neste eixo de atuação 

pontificam três atividades centrais: 

Monitoramento 
quantitativo
Os corpos d’água superficiais gerenciados pela Cogerh são as seções 

de rios, os açudes e sistemas lacustres. Quando o corpo d’água 

é uma seção de rio, são monitorados no aspecto quantitativo, a 

cota do nível de água, a profundidade da lâmina d’água, a vazão 

conduzida e o comprimento dos trechos de rios perenizados; 

enquanto que para um açude são monitorados a cota do nível de 

água, a área inundada e o volume de água armazenado. 

O gerenciamento é efetuado levando em consideração o balanço 

entre a oferta e a demanda. O monitoramento sistemático e 

continuado permite conhecer o regime hidrológico de cada 

açude, e assim saber a capacidade e a garantia do atendimento 

das demandas hídricas submetidas, enquanto que o controle da 

emissão das outorgas permite conhecer o porte das demandas. 

A partir do balanço oferta/demanda é que anualmente são 

estabelecidas, através de reuniões com os usuários de cada açude, 

as regras de liberação das águas dos açudes,  cuja efetivação é 

verificada e, eventualmente, corrigida, a partir do monitoramento.  

Os registros destas atividades deram início à formação de um 

banco de dados. No início o banco de dados do monitoramento 

limnimétrico abrangia registros a partir de 1986, sendo ampliado, 

em decorrência do convênio mantido com o DNOCS, para também 

incluir o período de 1976 até 1985. 

       

Flagrante de uma campanha de medição em rio
 



50 51

O Quadro 1 apresenta a evolução do número de registros 

armazenados, relativos aos níveis dos açudes, no triênio 2007 a 2009. 

Diariamente as cotas repassadas pelos observadores alimentam as 

informações disponibilizadas na internet através da home page 

da Cogerh e também servem para a elaboração do anuário do 

monitoramento dos açudes. 

Monitoramento de seções de rios 
durante o período chuvoso
Para poder apoiar a tomada de decisão a Cogerh, através da sua 

unidade gerencial, concebeu um boletim denominado de “Sistema 

de Alerta de Cheia”, que abrange os rios Jaguaribe, Banabuiú e 

Acaraú e os seus principais açudes. Este boletim informa tanto 

a situação atual quanto a evolução do volume armazenado e a 

vazão nos últimos dias. A figura 1 ilustra o dito boletim.

Quadro 1 - Acréscimo na quantidade de registros armazenados  
no banco de dados

ANO ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE REGISTROS

Até 31/12/2006 645.523

2007 155.631

2008 42.917

2009 44.589

Figura 1 - Ilustração do boletim do sistema de alerta de cheias do rio Jaguaribe
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Conhecimentos desenvolvidos acerca 
do regime hidrológico dos açudes

Ao longo dos anos, a Cogerh tem adquirido uma larga experiência 

com a manipulação da base de dados gerada pelo monitoramento 

dos níveis de água dos açudes. Muito tem-se estudado sobre 

o regime hidrológico de rios, mas muito pouco sobre regime 

hidrológico de reservatório. Para preencher esta lacuna, tendo 

como objetivo geral o estabelecimento de quais as variáveis que 

podem caracterizar o regime hidrológico de açudes, foi concebido 

uma série de planilhas que consolidam todos os dados produzidos 

pelo monitoramento quantitativo. Também buscou-se atingir os 

seguintes objetivos específicos:

•	Produzir informações que subsidiem a avaliação da evolução 

dos volumes armazenados nos açudes;

•	Estabelecer as classes de aporte a cada açude;

•	Identificar o regime de aporte de água em cada açude.

Para caracterizar o regime hidrológico dos açudes, com ênfase 

às condições semiáridas, foram selecionadas seis variáveis: início 

e término do período de aporte de água, número de dias com 

aporte, volume de aporte, coeficiente de variação dos aportes 

anuais e trimestre com o maior aporte. Com base na técnica dos 

quantis foram criadas categorias para classificar os volumes anuais 

de aporte aos açudes: MP (muito pouco caudaloso), PC (pouco 

caudaloso), N (normal), C (caudaloso) e MC (muito caudaloso). 

Para a determinação do regime hidrológico dos açudes são 

apresentadas as seguintes informações:

•	Gráfico da evolução do volume armazenado;

•	Gráfico da evolução da precipitação anual na bacia 

hidrográfica do açude;

•	Gráfico da evolução do aporte anual do açude;

•	Frequência do volume armazenado;

•	Início/término do período com aporte e classe anual das chuvas e 

dos aportes;

•	Volume de aporte mensal;

•	Balanço hídrico anual dos açudes;

•	Valores anuais médios do tempo de residência, área inundada, 

volume armazenado, profundidade média etc.;

•	Intervalo das classes de chuvas na bacia hidrográfica e de aporte 

de água ao açude.

Tempo de residência da água nos açudes
O monitoramento diário dos níveis de água permite conhecer 

diariamente o volume de água armazenado e o volume sangrado, 

quando acontece este evento. Este acompanhamento permite 

conhecer o tempo de residência da massa de água armazenada 

no açude. O tempo de residência tanto fornece uma indicação do 

tempo médio de permanência da massa de água em um reservatório 

quanto da intensidade de renovação desta massa durante o período 

chuvoso. Para as condições do semiárido, este é um importante fator 

condicionante da qualidade da água.

Normalmente na literatura o cálculo do tempo de residência é 

apresentado de uma forma simplificada e indicativa como sendo a 

relação entre um volume de referência, que pode ser a capacidade 

de armazenamento do reservatório, e a vazão média de afluência de 

água ao reservatório.

Nas condições de rios intermitentes em que a afluência de água ao 

reservatório é zero durante inúmeros meses do ano, o resultado 

da dita relação torna-se uma indefinição, não se aplicando a estas 

condições. Para as condições do semiárido, tem-se mostrado necessário 

efetuar o acompanhamento desta variável ao longo do tempo.
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Buscando efetuar um cálculo que reflita as reais condições de rios 

intermitentes, a Cogerh concebeu uma equação para o cálculo 

do tempo de residência que atende as condições de reservatórios 

alimentados por rios intermitentes, que é apresentada a seguir.

Onde:

TRi+1 – tempo de residência no início do dia seguinte, em dias;

Vi – volume armazenado no início do dia atual, em m³;

Vs – volume sangrado durante o intervalo de tempo ∆t, em m³;

TRi – tempo de residência no início do dia atual, em dias;

∆T – intervalo de tempo, considerado como sendo um dia;

∆V – volume de aporte de água ao açude, durante o intervalo 

de tempo considerado, em m³.

Em linhas gerais o tempo de residência, calculado a partir 

da equação anterior é a média ponderada dos tempo 

de residência, em relação ao volume das massas de água 

armazenada no início do intervalo e o volume afluente durante 

o intervalo de tempo de um dia.

 

Sangria no reservatório: momento de renovação das águas 

A partir da equação 1, tem-se as seguintes considerações:

•	Durante os dias que não há aporte de água ao açude é 

acrescido um dia ao tempo de residência da massa de água 

armazenada restante no açude no término do dia; 

•	Naqueles dias que houve aporte de água é suposto, para 

efeito de cálculo, que este aporte aconteceu na metade do 

intervalo de tempo; 

•	Quando aconteceu sangria, simultaneamente à elevação de nível, 

é admitido que o volume sangrado pertence à massa de água que 

permanecia no reservatório no início do intervalo de tempo; 

•	Quando aconteceu sangria, simultaneamente à elevação 

de nível,é admitido que a elevação acontece de uma forma 

constante durante todo o intervalo de tempo.
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A figura 2 ilustra a evolução do tempo de residência de um açude 

monitorado, o açude Olho D’água.

Monitoramento 
qualitativo
A rede de monitoramento da qualidade da água implementada 

pela Cogerh abrange todos os açudes gerenciados, tanto estaduais 

quanto federais, em parceria com o DNOCS; os vales perenizados 

dos principais rios (Acaraú, Banabuiú, Curu e Jaguaribe), os 

canais do Trabalhador e do Pecém e algumas lagoas, e conta 

com a parceria de laboratórios conveniadas para a realização 

das diversas análises (físico-química, bacteriológica, nutrientes e 

hidrobiológica) das amostras de água através de seus laboratórios. 

Figura 2 – Evolução do tempo de residência do açude Olho d’água

Durante o período 2007-2009, a Cogerh trabalhou com os 

laboratórios: Liamar (Laboratório Integrado de Águas Residuárias 

e de Mananciais)/IFCE, LAQA (Laboratório de Química Ambienta)/

UFC, IFCE (Limoeiro do Norte e Sobral), Cagece e Centec (Limoeiro 

do Norte, Sobral e Juazeiro do Norte). Os primeiros resultados 

armazenados no banco de dados reportam ao ano de 1998. 

Em quase todos os dias úteis do ano, a Cogerh tem um ou mais 

corpos hídricos sendo visitado para a coleta de amostras de água 

e/ou a análise no próprio local usando equipamentos portáteis. 

As frequências com que são realizadas as visitas são variáveis e 

depende do porte e a da importância estratégica de cada corpo 

hídrico. Anualmente é preparado um calendário de visitas aos 

corpos hídricos monitorados associado ao plano de amostragens.  

Equipe da Cogerh procedendo coleta de amostra de água para exame de 
qualidade
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Durante o período foram realizadas as ações constantes no quadro 2. 

Quadro 2 - Números da rede de monitoramento da qualidade das águas

ANO
VISITAS AMOSTRAGENS QUANT. RESULTADOS

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

2006 3.993 21.217 147.530

2007 534 4.527 3.395 24.612 26.713 174.243

2008 465 4.992 1.589 26.201 14.325 188.568

2009 684 5.676 1.281 27.482 8.254 196.822

Inventário ambiental

Com o início do monitoramento da qualidade da água começou 

a surgir a pergunta: “Por que a qualidade deste ou daquele 

corpo hídrico está assim?”. Para tentar responder a referida 

pergunta e assim fornecer uma indicação dos fatores que estão 

condicionando a qualidade da água, foi concebido o “Inventário 

Ambiental dos Açudes”.  

O metodologia do Inventário Ambiental  dos Açudes permite 

levantar, sistematizar e confrontar informações que de alguma 

forma relacionem-se com a qualidade da água do reservatório 

inventariado, com ênfase ao processo de eutrofização. Com isso, 

os principais objetivos almejados para o dito inventário são os 

seguintes: i) Identificar o estado atual da qualidade da água; ii) 

Verificar a adequação da qualidade da água aos diversos usos; iii) 

Identificar e quantificar as condições reinantes e condicionantes 

desta qualidade; iv) Subsidiar a definição de ações mitigadoras dos 

impactos ambientais existentes. 

Para atingir os ditos objetivos, ao longo do desenvolvimento do 

inventário ambiental de cada corpo hídrico é: a) sistematizado e 

consolidado todas as informações existentes sobre a qualidade 

da água; b) estudado o comportamento hidrológico; c) 

levantado as formas de uso e ocupação do solo no entorno e 

na bacia hidrográfica; e d) quantificado as cargas pontuais e 

difusas de nutrientes. 

Para a realização dos inventários ambientais, as gerências regionais 

foram treinadas em serviço para a realização das atividades de 

campo, ficando a cargo da GEDOP as atividades de escritório.
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Durante o período considerado, foi realizado o inventário dos 

seguintes açudes: 

1. Acarape do Meio; 

2. Olho d’Água; 

3. Forquilha; 

4. Sítios Novos; 

5. Castro; 

6. Serafim Dias;

7. Araras.

As atividades desenvolvidas neste eixo de atuação poderiam 

ser definidas a partir da sequência destas ações, executadas 

em sua maior parte de maneira descentralizada, qual seja:  

medir, registrar, analisar e informar. Tais atividades obrigam a 

criação, alimentação e administração de um banco de dados 

integrado ao sistema de informação que são atividades-meio, 

mas de importância fundamental para  a boa realização das suas 

atividades centrais, como se descreve a seguir.

Atividades de apoio

Sistema de informações organizadas 
no Eixo
A cada ano para a implementação da rede de monitoramento 

são criados quase 60.000 novos registros no banco de dados da 

Cogerh. Para manter e atualizar esta base de dados, bem como 

para prospectar e gerar relatórios, são empregados: a) SI-POM 

(Sistema de Informação do Programa de Operação e Manutenção); 

b) SAGREH (Sistema de Apoio ao Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos), os quais são relatados a seguir. 

Sistema de Informação do POM
O SI-POM é um sistema desenvolvido para o ambiente Web, que 

está em fase final de desenvolvimento, mas que já está em serviço. 

Este sistema permite a inserção de dados do monitoramento 

quantitativo e qualitativo de açudes, rios e canais, além de 

permitir o acompanhamento e controle da implementação da 

rede de monitoramento da qualidade da água. 
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Figura 3 - Visão geral da interface gráfica do SI-POM

Figura 4 - Menu da funcionalidade seção

Figura 5 - Menu da funcionalidade MQA (Monitoramento da qualidade da água)

No contexto da GEDOP o SI-POM foi desenvolvido com o intuito 

de dar maior agilidade às atividades de escritório e para contribuir 

com a sustentabilidade das atividades desenvolvidas pelo 

monitoramento, tanto quantitativo, quanto qualitativo. Para atingir 

estes objetivos almejados, o SI-POM tem as seguintes características: 

a. Permite o acompanhamento e controle da rede de 

monitoramento quantitativo e qualitativo; 

b. Permite o acesso remoto ao banco de dados do 

monitoramento pelas gerências regionais; 

c. Permite a personalização dos níveis de permissão de acesso 

aos diversos tipos de usuário; 

d. Permite a inserção de dados do monitoramento quantitativo 

e qualitativo; 

e. Permite a automação da inserção de resultados de laudos 

laboratoriais e de sondas de qualidade das águas. 

 

Banco de Dados
Para dar suporte às funcionalidades desenvolvidas pelo sistema de 

informação do POM, o esquema do banco de dados corporativo, no 

tocante ao monitoramento,foi complementarmente remodelado. 

Antes para acompanhar e controlar a rede de monitoramento da 

qualidade de água, que envolve gerências regionais e laboratórios 

conveniados, era feito através de planilhas de cálculo. 

O novo esquema do banco de dados abrange o monitoramento 

quantitativo e qualitativo de açudes, rios e canais. A figura 6 

ilustra parte do novo esquema do banco de dados. 
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Figura 6 - Parte do esquema das tabelas relacionadas com o monitoramento da qualidade da água

SAGREH: Sistema de Apoio ao 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos

O SAGREH  é um suplemento/Add-in que vem sendo desenvolvido 

há mais de 10 anos pela unidade gerencial responsável pela o 

acompanhamento e  controle das atividades centrais do eixo, para 

automatizar/personalizar o aplicativo Excel com vistas à produção 

de relatórios voltados para o gerenciamento dos recursos hídricos, 

com ênfase nas atividades desenvolvidas pelo monitoramento. 

Para atingir os objetivos almejados, o SAGREH tem as seguintes 

características: 

1. Dispõe de mais de 500 funções personalizadas que 

refletem os conhecimentos envolvidos com o gerenciamento 

dos recursos hídricos; 

2. Dispõe de um repositório de planilhas que armazena todas 

as planilhas produzidas empregando as funcionalidades do 

SAGREH; 

3. Acessa o banco de dados corporativo da Cogerh; 

4. Acessa algumas páginas na Internet para baixar dados.

O SAGREH foi desenvolvido dentro do ambiente do aplicativo 

EXCEL, tendo sido empregada a linguagem de programação VBA 

(Visual Basic edição de Aplicativos) que é a linguagem nativa para 

automação e personalização do EXCEL. 

Os pressupostos básicos que orientaram o desenvolvimento do 

SAGREH foram de projetá-lo de forma tal que ao término fosse 

obtido um ambiente flexível e de fácil utilização. Buscou-se atingir 

flexibilidade através da criação e disponibilização de diversas 

funções, enquanto que buscou-se facilitar a utilização através da 
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disponibilização de planilhas-modelo, funções com denominação 

autoexplicativas e uma documentação rica em detalhes, o que 

permite o usuário dirimir eventuais dúvidas. 

A flexibilização dada pelo SAGREH através das funções criadas vai 

de encontro a um grande desejo da comunidade de programadores 

que é da reutilização de códigos. Ao permitir que possa montar 

os mais diversos modelos de relatórios, nada mais nada menos, 

estamos fazendo uso do reaproveitamento de código. 

O SAGREH ao trabalhar dentro do ambiente do EXCEL permite 

o uso de uma interface gráfica consistente, que obedece ao 

padrão Windows, reaproveita a experiência dos usuários e as 

funcionalidades disponíveis pelo EXCEL, evitando a necessidade de 

reprogramar toda uma interface gráfica. 

Basicamente o SAGREH é constituído por uma barra de menu que 

acessa diversas caixas de diálogo, inúmeras funções definidas pelo 

usuário e um banco de dados interno. 

O SAGREH opera acessando as tabelas internas a ele, efetuando 

operações, acessando tabelas externas e gerando relatórios 

aproveitando as funcionalidades intrínsecas ao EXCEL. As tabelas 

externas que o SAGREH acessa são aquelas modificáveis ao longo do 

tempo, tal como níveis de água dos açudes, chuva anual e diária dos 

postos pluviométricos localizados na bacia hidrográfica dos açudes. 

Sobre o ponto de vista do monitoramento dos recursos hídricos 

superficiais, hoje as atividades passíveis de serem desenvolvidas 

dizem respeito ao acompanhamento dos níveis d’água dos 

reservatórios, das vazões nas seções de rios e da qualidade 

da água, tanto aquela que é ofertada pelos açudes para a 

perenização de trechos de rios e que varia ao longo de sua 

longitude, quanto a que está no volume de água armazenado pelo 

açude e que varia espacialmente. 

As figuras 7 e 8 ilustram a interface gráfica adicionada ao Excel 

através do SAGREH.

Figura 7 - Funcionalidade RQMA do SAGREH.

Figura 8 - Funcionalidade Ferramentas do SAGREH.
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Compartilhamento de informações

Com o intuito de compartilhar e disponibilizar informações com a 

rede de parceiros envolvidos, tem-se lançado mão da computação 

nas nuvens, em que o armazenamento de dados é feito em 

servidores que poderão ser acessados de qualquer lugar do 

mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação 

de programas, serviços ou de armazenar dados. O acesso a 

programas, serviços e arquivos é remoto, através da Internet. 

Tem-se usado grupos de discussão, páginas na Internet e novos 

formatos de compartilhamento de informações. 

Grupo de discussão da rede de 
monitoramento da qualidade de água
Este grupo de discussão foi criado para disponibilizar arquivos, 

tirar dúvidas e disponibilizar informações  relacionadas com a rede 

de monitoramento da qualidade da água, com as equipes das 

gerências regionais envolvidas com esta atividade.

Figura 9 - Grupo de discussão da Rede de monitoramento da qualidade da água
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Seções Monitoramento e SAGREH da página da 
Gerência de Desenvolvimento Operacional 

Na página da Gerência de Desenvolvimento Operacional, foram 

criadas as seções denominadas “Monitoramento” e “SAGREH”, 

que disponibilizam manuais, procedimentos operacionais, arquivos 

diversos, vídeos, indicadores de desempenho etc., relacionados com o 

monitoramento e o sistema SAGREH. 

Figura 10 - Seções “Monitoramento” e “SAGREH” da página da GEDOP

Outros trabalhos 
realizados 

Documentos técnicos
Em conformidade com as atividades relacionadas a este 

eixo de atuação, a Cogerh, sob a coordenação da unidade 

gerencial, desenvolve trabalhos técnicos na forma de Relatórios 

e Laudos Técnicos sobre temas específicos ou relacionados a 

eventos ambientais impactantes nos corpos hídricos. Anuários 

contendo as informações produzidas anualmente; inventários 

ambientais, diagnósticos, notas técnicas, em ordem ao processo 

de monitoramento. Todos esses esforços iniciam com as visitas de 

campo, seguidas da obtenção de dados de acompanhamento,  

passando pelo exercício de análise, produção de informações  e 

administração do banco de dados. 

Serviços de campo
Os serviços de campo executados com vistas ao monitoramento 

são basicamente as medições periódicas de acompanhamento 

das ações de fornecimento d’água nos vales perenizados; as 

medições diárias de controle dos volumes e dos espelhos d’água 

dos reservatórios; os serviços de reavaliação das capacidades de 

armazenamento dos reservatórios através de levantamentos 

batimétricos; e, eventualmente, levantamentos topográficos das 

seções dos rios perenizados. 
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Artigos produzidos
Na medida do possível, a Gerência de Desenvolvimento 

Operacional tem participado em eventos técnicos e divulgado 

através de artigos os trabalhos desenvolvidos. O apoio dado, em 

conjunto com as gerências regionais, para o desenvolvimento de 

monografias, teses, dissertações e relatórios, também tem rendido 

a publicação de alguns artigos. Em anexo, conforme comentado, 

serão apresentados os dados de referência destes artigos.

Apoio ao desenvolvimento técnico-
científico
Ao longo de sua história, a Cogerh tem tido uma postura de 

apoiar a realização de monografias, dissertações e teses. Todas 

as oportunidades tem até indicado quais são os assuntos que 

mais precisam ser estudados. Esta é uma forma de otimizar os 

recursos não só da Cogerh, mas também do estado, pois sempre 

está-se buscando apoiar uma pesquisa aplicada. Nestes últimos 

anos destacou-se a pesquisa voltada para o gerenciamento da 

qualidade da água, embora ainda tenhamos inúmeras perguntas 

que precisam ser respondidas para melhor preservação da 

qualidade das águas dos corpos hídricos nas condições ambientais 

do estado do Ceará. 

O apoio tem acontecido a partir da cessão de dados do 

monitoramento, a disponibilidade de infraestrutura e de 

logística. Em quadro anexo são apresentados os estudos 

apoiados nos últimos anos. 

Eventos 
Durante os últimos anos, a Cogerh realizou três eventos sob a 

coordenação da unidade gerencial, todos relacionados com o 

monitoramento da qualidade da água. A saber:

Workshop: “Rede de Monitoramento da Qualidade da 

Água para Gestão dos Recursos Hídricos: estado atual, 

perspectivas e desafios” 

Seminário: Garantia de Qualidade Laboratorial e Análise de 

Nutrientes em Águas 

Oficina: Treinamento em Qualidade de Águas 
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Eixo III – Estudos e Projetos

Introdução
A Companhia  de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará cumpre atribuições de uma agência gerenciadora 

estadual e, nesta condição, embora não tenha compromissos 

com atividades relacionadas ao desenvolvimento científico e 

pesquisas acadêmicas, opera no âmbito de diversificadas áreas do 

conhecimento técnico-científico, exigindo portanto a necessidade 

de internalização desses conhecimentos. Os conhecimentos 

obtidos num processo e para um processo de gestão de recursos 

hídricos são derivados da produção de informações, que via 

de regra se utiliza do emprego de tecnologias ou ferramentas 

tecnológicas e da observação. Em todos os campos de atuação, 

produz-se informações, daí a necessidade de um setor que, 

também, se ocupe da verificação e análise dessas informações 

para a consolidação e efetivação dos conhecimentos. É vital para 

a Companhia o acúmulo de conhecimentos nas suas áreas de 

atuação. 

Destes conhecimentos adquiridos e da proficiência no seu 

emprego, a Cogerh desenvolve Planos de Gerenciamento de 

Bacias Hidrográficas, aplica o instrumental tecnológico para dar 

suporte aos processos de decisão sobre alocação e transporte de 

água, opera na conservação e preservação dos corpos hídricos, 

desenvolve a gestão de eventos hidrológicos críticos; analisa a 

conformidade técnica das intervenções físicas nas bacias, promove 

o monitoramento qualiquantitativo das águas subterrâneas e 
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superficiais, a elaboração de laudos, estudos do meio ambiente, 

pareces técnicos, diagnósticos, estudos de viabilidade, assim como 

projetos básicos e executivos de interesse da gestão das águas. 

Sendo, a Cogerh, responsável pelo gerenciamento das águas 

acumuladas no estado, administrando diretamente 133 dos mais 

importantes açudes públicos estaduais e federais, não poderá 

prescindir da realização de estudos e investigações que simulem 

diversos cenários, considerando a quantidade e a qualidade 

da água, superficial e subterrânea, a ocorrência de eventos 

extremos (cheias ou secas), para prover elementos técnicos chaves 

à tomada de decisão. O eixo de atuação Estudos e Projetos, 

institucionalizado a partir de 1995, possui como território básico 

de prospecção as diversas Bacias Hidrográficas do Estado e está 

inserido na área de Planejamento da Companhia.

Atividades e trabalhos de destaque no 
quadriênio 2007-2010
As atividades do quadriênio 2007-2010 foram desenvolvidas a 

partir da hierarquização das demandas, efetuada pela direção 

do Sigerh e da Companhia. Nesse atendimento são realizados 

estudos e projetos técnicos, com base no estado atual da arte e na 

perspectiva da sustentabilidade ambiental. Muitos dos trabalhos 

aqui executados visam, também, a disseminação do conhecimento, 

como ação estratégica à qualificação da participação social, 

seja na forma de palestras ou cursos de capacitação e extensão 

para as gerências regionais, para os comitês gestores e para as 

comunidades em geral.

Dentre os trabalhos de destaque realizados pela área de estudos e 

projetos encontram-se:

•	A elaboração das sínteses dos Planos de Gerenciamento das 

Bacias do Jaguaribe (Alto, Médio e Baixo Vale, Salgado e 

Banabuiú), Metropolitanas e Curu. 

•	Elaboração das curvas custo x vazão das estações de 

bombeamento do Sistema Integrado Metropolitana, 

na parceria para o estudo de otimização multi-objetivo 

desenvolvido pela Funceme, para a Região Metropolitana 

de Fortaleza. Foram realizados os estudos para a Estação de 

Bombeamento do Eixo de Integração no Açude Castanhão, 

EB Castanhão, e para as Estações de Bombeamento de 

Pacajus, EB01 e EB02. 

•	Estudos sobre os impactos hidrológicos e ambientais da 

pequena açudagem, para dar suporte à Cogerh nas decisões 

quanto à outorga, licença e construção de novos açudes, 

assim como avaliação de vazões regularizadas de açudes 

estratégicos afetadas por essas construções, gerando dados 

para análise de saturação da bacia em estudo.  

•	Estudos hidráulicos e hidrológicos utilizando os programas: 

Hydrologic Modeling System – HEC-HMS, e, River Analysis 

System – HEC-RAS, do U.S. Engineering Corps, o qual 

permite a modelagem do fluxo uni-dimensional em regime 

permanente e não permanente, transporte de sedimentos, 

temperatura da água etc. Muitos estudos nesta área 

municiaram a implementação dos instrumentos de gestão, 

principalmente outorga e licença para construção de obras 

hídricas, assim como dos planos de bacia. 

•	Estudos com o objetivo de construir o Plano de Contingência 

para Controle de Cheias na Bacia do Rio Jaguaribe - PCCC. 

O Plano busca estudar e propor diretrizes e procedimentos 
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operacionais para as fases de pré-estação e estação principal, 

e trabalha na formulação de um sistema de alerta para 

as áreas à jusante dos reservatórios de controle, no caso 

Açude Castanhão e Açude Banabuiú. O Plano resulta de 

uma necessidade imposta pelas características peculiares 

ao clima semiárido, que alterna sequência de anos com 

baixas pluviosidades e a ocorrência de quadras chuvosas de 

severas precipitações, conforme ilustra o gráfico abaixo. A 

implementação se deu a partir do mês de janeiro de 2010, 

quando foi regulamentada a estrutura organizacional 

por meio de Resolução do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos. Uma vez oficializado o esquema institucional, as 

suas várias instâncias passaram a operar na definição das 

regras operacionais, que foram aplicadas na pré-estação e 

durante a ocorrência da quadra chuvosa propriamente dita.

 

 

O Açude Castanhão é o maior responsável pelo controle de cheias no Vale do Jaguaribe

•	A elaboração da curva-chave da seção do Rio Jaguaribe 

correspondente à passagem molhada de Itaiçaba, com as 

informações adquiridas através da integração de órgãos 

públicos como CPRM, Funceme e DNOCS, ação essa que 

permitiu conclusões de uma situação com certo grau de 

complexidade, pelas indefinições geométricas, e que será de 

grande importância no controle das vazões operadas no Rio. 

Na elaboração do referido trabalho utilizou-se o programa 

ArcView, como suporte a GIS (Geographic Information 

System), para traçar a bacia natural ou incremental de 

Itaiçaba, e o modelo chuva x vazão (HEC-HMS do U.S. Arms 

Enginering Corps) para definição dos deflúvios nas áreas da 

bacia sem informações fluviométricas.  

•	Os estudos de caracterização dos impactos hidrológicos e 

ambientais da pequena açudagem  realizados nas áreas de 

influência das bacias hidrográficas dos açudes Forquilha, 

Manuel Dias e Cedro. Por meio destes estudos investigativos 
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foi possível ser caracterizada a real influência e repercussão 

da construção, sem o licenciamento prévio do Sistema SRH/

Cogerh, de barragens de pequeno porte, nas suas respectivas 

bacias hidrográficas. 

  

Capacitação e inovações tecnológicas
Para promover avanços qualitativos neste eixo de atuação, a Cogerh 

vem realizando treinamentos, que visam ao aprimoramento da 

sua capacitação tecnológica, realizados em convênio com diversas 

entidades, entre as quais UFC, Funceme e Agência Nacional de 

Águas - ANA. Entre as principais ações de capacitação e inovações 

tecnológicas, ocorridas no período, podemos citar:

•	O Curso “Simulação de Sistemas de Recursos Hídricos usando 

Modelo de Rede de Fluxo”. O programa utilizado foi o 

AcquaNet, desenvolvido para dar suporte a programas 

de estudos e pesquisas em Sistemas de Suporte a Decisões 

Aplicados à Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos, 

pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões em 

Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos - LabSid, do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, com 

apoio da Universidade Federal do Ceará através do seu 

Departamento de Hidráulica e Pós-Graduação em Recursos 

Hídricos. O Curso possibilitou, como exercício, a análise da 

regra operacional em vigência no gerenciamento de recursos 

hídricos para a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF 

integrada à Bacia do Jaguaribe, preparando esta ferramenta 

computacional para em um futuro próximo aplicá-la na 

operação otimizada dos açudes do referido Sistema Hídrico. 

 

 

•	A parceria no desenvolvimento do Sistema de Informações 

para Gerenciamento da Alocação de Água – SIGA, concebido 

pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

- FUNCEME. O SIGA constitui ferramenta computacional com 

componentes específicos para aplicação no gerenciamento 

de sistemas hídricos, com ênfase no suporte às atividades 

de gestão e alocação de água. É composto de oito módulos, 

como: desenho de rede, hidrologia, previsão de afluências, 

calibração, qualidade, reservatórios, cobrança e demanda e 

apresentação de resultados. 

•	Aplicação do programa REDERES, para estudos e análise 

de impacto de pequena açudagem, com objetivo de 

determinação do impacto cumulativo na bacia hidrográfica 

de grandes reservatórios, com importância para a Cogerh, 

em licenças e outorgas para as decisões de construções de 

Esquematização da Rede de Abastecimento da RMF, no programa AcquaNet.
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novos açudes solicitados assim como avaliação de vazões 

regularizadas de açudes estratégicos afetadas por essas 

construções, gerando dados para análise de saturação 

da bacia em estudo. Ao final ficou constatada a redução 

considerável no rendimento da bacia hidrográfica antes 

controlada apenas pelos reservatórios estratégicos, com a 

queda das vazões regularizadas por estes reservatórios. Estes 

estudos foram desenvolvidos para os açudes: 

 

•	Bacia Hidrográfica do Açude Banabuiú

•	Açude Manoel Lopes

•	Açude Valentim

•	Açude João Guerra

•	Açude Remédio

•	Impacto da Açudagem a Montante do Açude Cedro

•	Bacia Hidrográfica do Açude Orós

•	Açude Conceição

•	Açude Tarrafas

•	Bacia Hidrográfica do Açude Pacoti

•	Açude Santa Clara

•	Investigações para avaliação dos impactos ambientais da 

pequena açudagem sobre a qualidade das águas do açude 

Forquilha na Bacia do Rio Acaraú, considerado estratégico, 

posto que regulariza oferta na escala interanual. Os estudos 

tratam do diagnóstico e pesquisas realizadas na área da 

bacia de drenagem do açude, para identificar os impactos 

ambientais resultantes da açudagem e das atividades 

antrópicas a montante da barragem, através da utilização 

de metodologia adequada para avaliar a influência deste 

impacto cumulativo na qualidade da água do reservatório. 

 

 

 

Gerenciamento de Águas 
Subterrâneas
Com o avanço da fruticultura exportadora e o desenvolvimento 

das comunidades locais, houve a necessidade da Secretaria 

dos Recursos Hídricos – SRH e de sua vinculada, a Cogerh, 

desenvolverem o “Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da 

Bacia Potiguar, Estado do Ceará”, este teve o intuito de identificar 

os grandes usuários de água subterrânea, assim como, diagnosticá-

las quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos.

Com o objetivo de  implantar um sistema de monitoramento de 

poços tubulares profundos na Bacia Sedimentar do Araripe e fazer 

um diagnóstico qualitativo voltado para o aquífero médio, visando 

à sustentação do uso da água subterrânea, foi implementado o 

Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Araripe.

O “Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar, 

Estado do Ceará” foi desenvolvido na área  situada na borda 

noroeste da Bacia Potiguar e possui 4.768 km², o que corresponde 

a 8% da extensão total da Bacia Potiguar. Destaca-se que a área 

de estudo envolve parte das sub-bacias hidrográficas do Baixo e 

Médio Jaguaribe, onde foram cadastrados 784 poços, sendo 244 

no município de Quixeré, 197 em Tabuleiro do Norte, 123 em 

Aracati, 82 em Alto Santo, 61 em Jaguaruana, 47 em Limoeiro do 

Norte, 29 em Icapuí, 2 em Russas e 2 em Potiretama. Além dos 

poços cadastrados foram identificados 22 sumidouros em vários 

locais e 4 fontes. Tem grande importância para a Cogerh, pois 

existem grandes áreas irrigadas com água subterrânea para  o 

desenvolvimento da fruticultura do estado do Ceará.

O “Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Araripe, 

Estado do Ceará”, foi desenvolvido na região sul do estado do 

Ceará inserida no “Polígono das Secas” apresenta-se privilegiada 

por ser detentora de importantes aquíferos, dentre eles, Missão 
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Velha e Exu, este com uma surgência de 43 x 106 m³/ano. Realizou-

se uma pré-seleção de poços com o intuito de coletar amostras 

de água para o diagnóstico qualitativo, sendo 30 amostras para o 

município de Juazeiro do Norte, 15 para o Crato, 8 para Barbalha e 

7 poços para o município de Missão Velha; sendo esta divisão com 

base na demanda populacional. 

Para a identificação, quantificação e análise das áreas irrigadas no 

Cariri com águas de poços do Aquífero Médio, foram utilizadas as 

técnicas de Geoprocessamento e de Sensoriamento Remoto. Neste 

levantamento foram identificados 1.778,87 ha de áreas destinadas 

à fruticultura, floricultura e pastagem (exceto para cana de 

açúcar) distribuídas em oito municípios, Crato, Juazeiro do Norte, 

Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, Abaiara, Porteiras e Milagres. 

Esse Plano é de grande importância para a Cogerh, pois os 

recursos hídricos subterrâneos da área de estudo abastecem uma 

população da ordem de 800.000 pessoas, sendo também bastante 

utilizado na irrigação e indústria.

Estudos Hidroambientais e a Gestão 
Integrada
Uma das grandes inovações incorporadas pela Cogerh e que 

vem sendo desenvolvida na atual gestão, principalmente a partir 

do ano 2007, foi a inserção em todas as atividades e projetos a 

visão ambiental. A partir daquele ano a equipe da Gepro tem 

interagido interna e externamente com várias instituições nos 

âmbitos Federal, Estadual e Municipal, e com a sociedade civil. Por 

meio da Gerência de Estudos e Projetos – Gepro, a Cogerh tem 

impulsionado, inclusive nas gerências regionais, palestras e cursos 

de capacitação em educação ambiental formando e alertando as 

comunidades quanto à visão holística e sistêmica, possibilitando a 

sensibilização e conscientização ambiental.

Apoio à Gestão Participativa
A Cogerh tem reeditado os planos de gerenciamento das águas 

de bacias hidrográficas existentes para uma condição mais 

apropriada à leitura e ao entendimento por parte dos membros 

representantes da sociedade civil e de outras esferas institucionais 

que integram as instâncias colegiadas de gestão, elaborando 

sínteses desses planos numa linguagem concisa e acessível. 

Neste contexto, foram readaptados os planos de gerenciamento 

até então existentes: Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Salgado e 

Banabuiú, Metropolitanas e Curu.

Por outro lado, os termos de referência para contratação de 

consultoria para elaboração dos planos de bacia, ainda não 

realizados, passaram a ser executados dentro de uma nova diretriz 

metodológica. Foram elaborados com a participação dos comitês 

gestores de bacias hidrográficas e das comunidades interessadas, 

por meio de reuniões, oficinas e seminários regionais. A partir 

desta mediação técnica está sendo possível a inovação e o 

ineditismo na construção dos planos de gerenciamento das águas 

das bacias do Coreaú, Acaraú e Litoral, bem como a revisão do 

plano das Bacias Metropolitanas, em todas as suas fases, etapas e 

atividades específicas. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas criaram suas câmaras técnicas, 

que são devidamente assessoradas por técnicos da Cogerh para 

permitir uma participação de maior qualidade nos processos 

decisórios relacionados à elaboração dos referidos Planos ou 

outras atividades relacionadas à gestão dos recursos hídricos. 

A facilitação à participação social no processo de gestão é uma 

medida de valorização do meio antrópico direta ou indiretamente 

afetados pelas decisões oficiais na área da gestão pública dos 

recursos hídricos, portanto uma ação de caráter ambiental.
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Outros estudos hidroambientais
•	Programa de Responsabilidade Social; 

•	Interligação do Açude Gavião - Lagoa Gereraú; 

•	Desenvolvimento e Implantação de Proposta de 

Enquadramento dos Corpos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Curu; 

•	Indicadores para Avaliação Integrada da Situação dos 

Recursos Hídricos no Estado do Ceará; 

•	O Antropismo como Instrumento de Transformação da Bacia 

do Rio Cocó.

Usos Antrópicos na área de entorno da bacia hidraúlica do açude 
Forquilha.
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Extensas áreas desmatadas para uso da madeira como lenha nos fornos 
das caieiras para a fabricação do Cal.

Avanços registrados no Quadriênio 
2007-2010
Dentre os avanços alcançados neste quadriênio destacam-se: 

a) a fundamental importância do setor de Estudos e Projetos 

quanto a estudos, gerenciamento e elaboração de projetos 

na área de hidrologia, hidráulica e ambiental;

 b) a mudança de paradigmas quanto à visão anterior, 

distorcida da realidade, que não associava recursos hídricos 

com o meio ambiente; 

c) a consolidação plena da Gepro como unidade básica e 

pilar fundamental da Cogerh no que concerne à pesquisa e 

aos estudos hidrológicos e ambientais holísticos e sistêmicos.
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Eixo IV – Gestão Participativa

Introdução
A Política Estadual dos Recursos Hídricos, através da Lei 11.996, 

estabelece que a sua gestão deve ser realizada de forma 

integrada, descentralizada e participativa. A Lei Federal 9433, de 

08 de janeiro de 1997, em seu artigo primeiro, inciso VI, afirma 

que a administração dos recursos hídricos em território nacional 

deve se pautar pelos métodos participativos de gestão.

O processo de gestão dos recursos hídricos é, por natureza, 

complexo, pois envolve conhecimentos e interesses diversos. Nesse 

sentido é fundamental uma abordagem participativa, que envolva 

esses interesses de forma a criar as condições necessárias para um 

planejamento sustentável da utilização da água. A participação 

da sociedade na gestão dos recursos hídricos é o instrumento que 

determina a mudança de paradigma, pois incorpora uma demanda 

social crescente que é a da participação real no direcionamento 

das políticas públicas, nos diversos setores, em particular nos 

recursos hídricos. O conceito de participação pode variar de 

significado para os diversos atores sociais, que se diferenciam 

em função de suas construções históricas, visão de mundo e dos 

projetos de sociedade. A participação social nas formulações 

das políticas públicas deve ser analisada num contexto social 
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complexo, compreendendo a relação dialética existente entre o 

Estado e a Sociedade Civil. 

Dessa forma, é desenvolvido um processo continuado de 

sensibilização, mobilização e capacitação dos atores sociais; 

divulgação na perspectiva da  implementação dos instrumentos 

de gestão e da descentralização da ação de gerenciamento nas 

Bacias, garantindo assim um envolvimento social efetivo no 

processo gestão das águas.

Atividades centrais
As grandes tarefas da Cogerh neste eixo de atuação, exercidas 

através da sua unidade gerencial específica e com apoio das 

gerências regionais, iniciam com o compromisso de atuar 

enquanto secretaria executiva dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

assumindo outras atribuições tais como:

•	Planejar, coordenar e avaliar as atividades de organização 

de usuários, destacando-se neste âmbito os trabalhos 

de fomento à participação social, apoiando logística, 

metodológica e pedagogicamente a formação das instâncias 

colegiadas de gestão: Comitês de Bacia e Comissões Gestoras 

e seus entes vinculados; 

•	Dar suporte ao funcionamento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas; 

•	Dar suporte ao funcionamento das Comissões Gestoras de 

Sistemas Hídricos em conjunto com os CBHs; 

•	Orientar e monitorar as atividades dos Núcleos de Gestão das 

Gerências Regionais e Gerência Metropolitana; 

•	Apoiar o processo de alocação participativa de água; 

•	Promover a capacitação dos membros participantes das 

instâncias colegiadas;

As equipes das Secretarias Executivas, exercidas pelas Gerências 

Regionais da Cogerh, através dos Núcleos de Gestão Participativa, 

cumprem etapas básicas que de modo geral têm as seguintes 

atividades:

a) O Diagnóstico Institucional tendo em vista o 

aprofundamento de estudos para um melhor 

aproveitamento dos potenciais e a organização da gestão do 

sistema hídrico de forma participativa;

b) Identificação da função estratégica do sistema hídrico, de 

seus usuários e dos conflitos potenciais entre os diversos usos;

c) Articulação com o sistema institucional, respeitando 

a atuação das instituições locais e os poderes públicos 

municipais e estaduais;

d) Identificação das formas de organização existente nos 

açudes e nos trechos perenizados;

e) O envolvimento das instituições e das organizações no 

processo de planejamento e organização do açude;

f) Seminário Institucional no qual é apresentado o 

Diagnóstico e pode retirar ou não uma Comissão Pró-

Comissão para coordenar o trabalho até a formação da 

Comissão Gestora;

g) Seminário de Formação da Comissão Gestora no qual são 

escolhidos os membros;
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h) Formalização da Comissão, através de Deliberação 

Específica do CBH correspondente;

i) Seminário de Posse da Comissão;

j) Capacitação da Comissão e definição do regimento interno 

e plano de trabalho;

l) Plano de Desenvolvimento do Sistema Hídrico.

Nota sobre o Sistema Integrado de 
Gestão dos Recursos Hídricos no 
Estado do Ceará - SIGERH

Para melhor situar a importância desse eixo de atuação no âmbito 

da gestão de recursos hídricos do Estado do Ceará urge explicar a sua 

dimensão dentro do SIGERH. Para isto será necessário, de maneira 

sintética, informar sobre o significado do SIGERH e a sua importância 

como estrutura organizacional para administração das águas.

Os recursos hídricos, na condição de um compartimento ambiental 

fundamental para a vida em todas as suas manifestações 

e presente nas atividades econômicas, sobretudo naquelas 

responsáveis pela produção de alimentos, exige uma gestão de 

natureza holística, cuja dinâmica possui interface em praticamente 

todas as atividades humanas. Esse caráter multidisciplinar do 

conhecimento gestor e o enfoque da sustentabilidade como meta 

maior, remetem a gestão desses recursos às formas integradas 

de administração, articulando poderes públicos, responsáveis 

diretos pela sua execução, comunidades, sociedade civil e 

usuários. A estrutura organizacional, no âmbito do Estado, que 

disciplina e define os fluxos destas articulações, estabelecendo 

responsabilidades e atribuições é o que se denomina Sistema 

Integrado de Gestão Estadual dos Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará - SIGERH.

O SIGERH, portanto, tem por objetivo a coordenação e a 

execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como a 

formulação, atualização e execução do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos. Foi instituído pela Lei N.º 11.996, de 24 de julho de 

1992, que estabeleceu as bases da política estadual para o setor. 

O Sistema congrega as instituições públicas federais, estaduais 

e municipais intervenientes no planejamento, gerenciamento e 

regulamentação dos recursos hídricos e define espaços públicos 

onde as representações dos usuários de água e da sociedade civil 

em geral têm assento para intervenção nos rumos da política.

Espaços de participação social no 
Sistema de Gestão dos Recursos 
Hídricos do Estado do Ceará - SIGERH

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

Os Comitês de Bacia Hidrográfica - CBHs - são órgãos colegiados 

integrantes do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos 

do Estado, com atribuições consultivas e deliberativas, com 

atuação na bacia ou sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição, 

tendo como suas principais atribuições: aprovar planos de bacias, 

desenvolver ações que visem à integração entre os usuários das 

águas, à manutenção e à recuperação dos recursos hídricos. 

Cada comitê tem seu próprio regimento interno, no qual são 

definidas regras e procedimentos para a realização de assembleias 
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deliberativas, formas de participação, eleição e competências. 

Todos os cidadãos e cidadãs podem participar.

A Cogerh foi definida na constituição dos 10 comitês do Ceará 

(CBH Coreaú, CBH Acaraú, CSBH Baixo Jaguaribe, CSBH  Médio 

Jaguaribe, CSBH Alto Jaguaribe, CBH Curu, CBH Litoral, CBH 

Região Metropolitana de Fortaleza, CSBH do Rio Banabuiú, CBH 

Salgado) como sua secretaria executiva, e neste sentido apóia-

os técnica, econômica e administrativamente viabilizando suas 

atividades. A Companhia participa também da implementação do 

Comitê da Região Hidrográfica do Parnaíba/Poti–Longá, que vem 

sendo discutido com a sociedade da bacia.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas se reúnem ordinariamente 

a cada três meses e extraordinariamente de acordo com a 

necessidade. Entre os anos de 2007 e 2010 aconteceram 109 

reuniões ordinárias e 33 extraordinárias.

 

 Reunião de Comitê de Bacia (Sobral).

O Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – 

SIGERH, através da Resolução n° 02/2007, reconheceu as Comissões 

Gestoras de Sistemas Hídricos, dando poder aos Comitês de Bacia 

para criá-las e mantê-las em sua área de abrangência. Então a 

partir dessa formalização institucional, os comitês começaram o 

processo de formação das Comissões Gestoras.

Comissões Gestoras
As Comissões Gestoras são organismos que formalizaram uma 

prática inciada em 1994, quando se iniciou a alocação participativa 

no Ceará. Até assumirem o formato atual, as Comissões Gestoras 

tiveram várias nomenclaturas (Comissões de Usuários, Conselhos 

Gestores de Sistemas Hídricos, Comissão de Operação, Comissão 

de Acompanhamento da Operação, Grupo Gestor de açude ), 

entretanto o objetivo para qual foram criadas sempre foi um 

só: promover a gestão racional da água em sistemas hídricos 

gerenciados pelo Estado do Ceará, através da Cogerh de forma 

participativa e com real poder de deliberação pelos usuários 

destes sistemas. Essas comissões eram informais, eram refeitas 

anualmente nas reuniões de alocação negociada de água, e seus 

membros tinham a função de acompanhar a alocação dos açudes 

isolados, propondo ajustes quando necessário. 
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Reunião de Comissão Gestora em Crateús

A partir de 2007 depois de uma articulação entre a SRH, a Cogerh, 

a Agência Nacional de Águas – ANA, O DNOCS e os Comitês de 

Bacia que resultam em dois Seminários (um Estadual e outro 

Nordestino) sobre o tema, foi criado um Grupo de Trabalho pelos 

Conselhos dos Recursos Hídricos, que sugeriu a unificação, a 

formalização e a vinculação das Comissões Gestoras ao Sistema 

Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos - SIGERH, expressa 

posteriormente na Resolução Nº 02/2007 que as criou. 

As Comissões Gestoras - CG - são organismos de bacia, vinculadas 

aos CBHs do Estado do Ceará, cujos membros possuem mandato 

de dois anos e funcionam com um plenário e uma secretaria. Elas 

possuem como suas principais atribuições: apoiar a gestão dos 

sistemas hídricos do seu entorno, promover, de forma conjunta 

com o CBH e os órgãos gestores de recursos hídricos a Assembleia 

de Alocação; promover debates e critérios para a preservação 

ambiental e uso sustentável da água junto aos usuários do 

respectivo sistema hídrico; apoiar os órgãos gestores de recursos 

hídricos na atualização do cadastro dos usuários da respectiva 

bacia e no monitoramento das decisões tomadas no âmbito da 

Alocação Negociada de Água.

Em 2008 foi definida uma metodologia de formação destes 

organismos locais de gerenciamento de água que resguarda os 

princípios metodológicos da formação dos Comitês de bacia. Após 

a deliberação específica feita por cada CBH, onde é autorizada a 

formação das comissões, hierarquizadas as comissões e definida 

suas funções e atribuições.

Atividades estratégicas e de destaque 
no quadriênio 2007-2010

Formação de Comissões Gestoras

Entre os anos de 2008 e 2009 foram formadas 17 comissões 

gestoras nos açudes Castro, Penedo, Ubaldinho, Cachoeira, Olho 

d’água, Canal do Trabalhador, Itapebussu, Rosário, Catucinzenta, 

Acarape do Meio, Barra Velha, Canoas, Jerimum, Aracoiaba, 

Angicos, Sistema Fogareiro-Quixeramobim, Fonte Batateiras. À 

medida que vão sendo formadas as Comissões Gestoras passam 

por capacitações que tratam da Política de Recursos Hídricos, 

tanto a Estadual como a Federal, dos problemas ambientais, das 

características específicas do Ceará, do papel e das atribuições 

das Comissões Gestoras, da importância da participação social na 
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implementação e acompanhamento das políticas públicas, ficando 

ainda, o registro do pedido de alguma outra capacitação que o 

grupo julgue pertinente para entendimento e participação efetiva 

na gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Capacitação das Comissões Gestoras

É realizado um sistemático programa de capacitação dos 

participantes destas comissões de representantes dos sistemas 

hídricos, nos aspectos referentes ao planejamento, à operação, ao 

monitoramento e à preservação dos recursos hídricos, assim como 

aos  relatos da legislação visando integrá-los aos sistemas estadual 

e nacional de recursos hídricos.

Momento em seminário de capacitação de comissão gestora 

Acompanhamento da alocação 
participativa da água

O processo de alocação negociada de água é promovido, 

anualmente, pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

- Cogerh juntamente com o Comitê de Bacia Hidrográfica. A 

alocação é realizada sempre após a quadra chuvosa do Ceará, 

com o objetivo de definir a vazão do açude a ser liberada.

Como a alocação participativa de água é permeada de interesses 

diferenciados, algumas premissas são seguidas para garantir a 

participação efetiva dos membros, de modo que as decisões sejam 

tomadas com maior provimento de ganho para todos. Em outros 

termos, deve-se haver um direcionamento para o bem comum. 

Para tanto, é preciso: diálogo, aparato técnico, aparato normativo.

Para o desenvolvimento de um trabalho de alocação participativa 

de água alguns passos são seguidos, considerando a possibilidade 

de adaptações, em função da realidade local:

•	Visita	de	Reconhecimento	do	Sistema	Hídrico;

•	Diagnóstico	Institucional/Organizacional;

•	Levantamento	dos	Diversos	Tipos	de	Usos;

•	Balanço	Hídrico	(demanda	x	oferta);

•	Simulação	da	Operação	do	Sistema;

•	Seminário	de	Planejamento	da	Operação	do	Açude;

•	Formação	da	Comissão	dos(as)	Usuários(as);

•	Monitoramento;

•	Reuniões	de	Acompanhamento.
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Essas etapas são consideradas tanto nos açudes isolados como na 

alocação dos vales, como é o caso do Seminário de Alocação das 

Águas do Vale do Jaguaribe e Banabuiú, que tem por objetivo 

definir as vazões dos açudes Castanhão, Banabuiú e Orós.

A alocação é uma atividade continuada, desde 1994. O Seminário de 

Alocação é aberto para todos os interessados em discutir a alocação 

dos sistemas hídricos. Possui dois modos de atuação: os açudes e 

sistemas hídricos isolados e os vales perenizados. 

 Seminário de alocação

Nos sistemas isolados, os Comitês de Bacias definem os parâmetros 

mínimos e máximos de operação para os sistemas hídricos de suas 

bacias, deixando um intervalo de alocação (quantidade de água), 

que será alvo de simulações de usos feitas pela Cogerh. O intervalo 

de alocação, as simulações de uso, a qualidade de água verificada 

pelos técnicos, as intervenções de gerenciamento racional e os 

trabalhos de conscientização a serem feitos no açude naquele 

período são geralmente o objetivo das discussões travadas pelos 

interessados no manancial (usuários, poder público e sociedade 

civil organizada). A participação social inclui poder de voto na 

definição das vazões a serem operadas nos açudes durante o 

período de julho a dezembro (período em que normalmente 

não há chuvas no Ceará), o período da operação e a extensão 

territorial a ser perenizada.  

Nos vales perenizados, a decisão das vazões fica por conta dos 

Comitês de Bacia. Por perenizar uma grande extensão territorial, 

envolver vários municípios e normalmente possuir vários sistemas 

hídricos (naturais e artificiais), os três vales perenizados: Acaraú, 

Curu e Jaguaribe/Banabuiú possuem reuniões ampliadas onde são 

mobilizadas várias instituições para  discutir o aproveitamento 

das águas, avaliar o aproveitamento feito, solicitar demandas 

e  avaliar a qualidade das águas para que os respectivos comitês 

envolvidos decidam as vazões a serem praticadas no segundo 

semestre. Os Vales do Jaguaribe e Banabuiú possuem uma 

organização diferente posto que, por se tratar de uma região 

hidrográfica dividida em sub-bacias hidrográficas mobiliza os cinco 

Comitês desta região. 

Uma vez decidida a vazão, a Cogerh, secretaria executiva dos 

CBHs, passa a operar seguindo a vazão deliberada. Essa decisão 

também influi na avaliação dos pedidos de outorga e de licença 

para construção das obras hídricas. 
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Instalação do Comitê da Região 
Hidrográfica Parnaíba – Poti-Longá

A Região Hidrográfica do Parnaíba/Poti-Longá é a única do Ceará 

que drena suas águas para outro Estado da Federação, no caso 

o Piauí. Vários rios, como o rio Poti e o rio Jaburu, nascem no 

Ceará e, devido à topografia da região, correm para o Piauí, e isso 

configura a existência, segundo a Legislação Federal, de rio de 

domínio federal, ou seja, corpos d’água que são de interesse de 

mais de um Estado da Federação.

Dada a complexidade inerente à própria natureza da bacia em 

questão, o comitê ainda está em processo de formação. Para 

tanto, alguns passos estão sendo seguidos: em 2008 foi realizada 

a atualização do Diagnóstico Institucional (levantamento de todas 

as instituições atuantes na área e da dinâmica social local, atores 

principais e etc) e a mobilização dos municípios da bacia (sertão) 

para estarem presentes no Seminário Institucional . Em 17 de 

dezembro de 2008 foi realizado em Crateús – CE, o I Seminário 

Institucional da Bacia Hidrográfica do Poti-Longá – Sertão. Do 

referido seminário saiu a Comissão Pró-Comitê (sertão).

A mesma dinâmica foi utilizada para formação da Comissão Pró-

Comitê (serra). Primeiro foi realizado o Diagnóstico Institucional 

e posteriormente foi feita a mobilização nos municípios da 

região da Serra da Ibiapaba inseridos na bacia. Então, no dia 03 

de dezembro de 2009 na cidade de São Benedito, aconteceu o 

Seminário de Formação da Comissão Pró-Comitê do Poti-Longá 

(serra). A dinâmica de constituição do Comitê está sendo discutida 

pelas duas comissões.

Outros grupos específicos articulados 
no âmbito do SIGERH

Grupos de articuladores

O Grupo de Articuladores é formado pelas diretorias dos 10 

(dez) Comitês de Bacia existentes no Estado, além dos órgãos de 

suporte da gestão participativa do SIGERH (SRH e Cogerh), sendo 

coordenado pela Secretaria dos Recursos Hídricos, através da 

Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos. A Cogerh como 

secretaria executiva dos CBHs dá apoio logístico e na mobilização 

dos membros deste Fórum Estadual de Comitês de Bacia informal. 

As reuniões do Grupo de Articuladores – GA acontecem a cada 

três meses. Com a finalidade de discutir temas de interesse comum 

aos CBHs no âmbito das ações do SIGERH e da execução da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos.

As reuniões do Grupo de Articuladores – GA acontecem a cada 

três meses com a finalidade de efetuar um balanço geral das 

atividades do sistema de recursos hídricos. Participam do Grupo 

de Articuladores a SRH (Coordenadoria de Gestão dos Recursos 

Hídricos - CGERH), Cogerh (Gerência de Gestão e o Núcleo de 

Gestão) e diretoria dos Comitês de Bacia Hidrográfica. A Cogerh 

funciona como secretaria executiva do Grupo de Articuladores.

A reunião do Grupo de Articuladores debate questões de grande 

relevância para os esforços de controle, uso e proteção dos 

recursos hídricos do Estado. Dentre os temas já abordados: o 

prognóstico para a próxima quadra chuvosa, acompanhamento 

da implementação das comissões gestoras, andamento das 

discussões do regimento interno dos comitês, apresentação do 

Plano Estratégico resultante do “Pacto das Águas”. É discutida 

também a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
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em encontros internacionais, nacionais, estaduais e locais pela 

perspectiva da aprendizagem e troca de experiências adquiridas 

em eventos desta natureza. 

A reunião do Grupo de Articuladores, em 2009, tratou de questões 

como a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Ceará no XII ENCOB - Encontro Nacional dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas e I ENECOB - Encontro Estadual de Comitês de 

Bacias Hidrográficas, os quais foram realizados em 2010, além 

da participação dos CBHs na ICID+18, em Fortaleza, que também 

aconteceu em 2010. O encontro tratou, ainda, da aprovação 

de reuniões dos Comitês e Grupo de Articuladores para todo o 

exercício do ano de 2010.

Nota sobre o Conselho dos Recursos 
Hídricos do Ceará - Conerh
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é uma entidade 

colegiada responsável pela coordenação, fiscalização, 

normatização, no âmbito do SIGERH, com vistas à execução da 

Política Estadual de Recursos Hídricos. O Conselho constitui a 

maior instância arbitral da política de gestão e define processos de 

utilização, oferta, controle e preservação dos recursos de água no 

Estado do Ceará.

As Câmaras Técnicas
Câmara Técnica pode ser definida como uma instância de discussão 

técnica integrada por especialistas,  criado por um colegiado, para 

que em conjunto possam debater, propor e encaminhar propostas 

e projetos de interesse do colegiado que o formou, para o melhor 

funcionamento das atividades na área de atuação específica. O 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH possui duas 

Câmaras Técnicas, a Câmara Técnica de Enquadramento dos Corpos 

Hídricos – CTECH e a Câmara Técnica de Água Subterrânea – CTAS 

que possuem representantes da Cogerh e dos Comitês de Bacia.

Câmaras Técnicas vinculadas ao Conerh

Câmara Técnica de Enquadramento dos Corpos Hídricos – 

CTECH. Criada pela Resolução CONERH n° 003/2004 e a partir de 

então a referida câmara técnica vem se reunindo. Essa câmara 

técnica tem por objetivo acompanhar a execução do projeto de 

Enquadramentos dos Corpos Hídricos para o Estado do Ceará, 

avaliando os resultados, formulando sugestões, quando for o 

caso, dirimindo dúvidas e propondo normas. A câmara técnica de 

enquadramento dos corpos hídricos é composta pelas seguintes 

instituições: UECE, ABES, SRH, Cogerh, SEMACE, CAGECE, FIEC, 

CSBH – Baixo Jaguaribe, CBH Região Metropolitana de Fortaleza, 

ABAS, FUNCEME, DNOCS, IBAMA, UNIFOR, CEFET, CSBH – Alto 

Jaguaribe. Essa câmara realiza reuniões ordinárias uma vez por 

mês e extraordinariamente sempre que for necessário.

Câmara Técnica de Água Subterrânea – CTAS. Essa câmara técnica 

tem por objetivo definir diretrizes para o uso racional das águas 

subterrâneas de domínio do Estado do Ceará, levando em conta 

quantidade e qualidade destas águas. A Câmara Técnica de Água 

Subterrânea – CTAS é composta pelas seguintes instituições: 

Cogerh, ABAS, SAS, SINDBEBIDAS, SESA, UFC, FIEC, SEAGRI, UECE, 

DNPM, CPRM, FUNCEME, CREA-CE, ABINAP, CAGECE, SRH, CBH 

Região Metropolitana de Fortaleza, CSBH Rio Salgado, SOHIDRA, 

DNOCS. Essa câmara realiza reuniões ordinárias uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que for necessário. Câmaras Técnicas 

vinculadas aos Comitês de Bacias Hidrográficas.
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Câmaras e Comissões Técnicas 
vinculadas aos Comitês de Bacia 
Hidrográfica
Câmaras Técnicas e comissões são grupos de estudos que visam 

aprofundar o conhecimento de temas e disciplinas importantes na 

gestão dos recursos hídricos. Essas Câmaras Técnicas e comissões 

dos CBHs são importantes para o aprofundamento de questões 

específicas sugerindo medidas aos CBHs. Elas não são deliberativas, 

mas sugerem proposições a serem aprovadas nas plenárias do CBH.

Comitê de Bacia Hidrográfica da Região 
Metropolitana de Fortaleza

Câmara Técnica de Meio Ambiente. 

Composição: Prefeitura de Maranguape, Prefeitura de Beberibe, 

CREA, Prefeitura de Guaramiranga, SRH, Prefeitura de Itaitinga, 

Prefeitura de Fortaleza.

Câmara Técnica de Instrumento de Gestão. 

Composição: Cagece, SENGE, SRH, IBGE, Prefeitura de Aquiraz, 

Celiba, Prefeitura de Beberibe, Ypióca, Prefeitura de Fortaleza.

Comitê de Sub-Bacia Hidrográfica do Salgado

Câmara Técnica do Plano de Bacia. 

Criada pela Resolução n° 001 de 2007, através da deliberação da 

reunião ordinária do comitê do Rio Salgado, datada de 01 de 

junho de 2007, tendo por finalidade estabelecer diretrizes gerais 

sobre os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Salgado e 

definir como conservar, recuperar e utilizar os recursos hídricos. 

Sendo composta por as seguintes instituições: ACB, Cagece, Cefet, 

Centec, Escola Agrária Federal do Crato – CE, Facombs, Fundação 

Araripe, Fundação Lima Botelho, Ibama, Prefeitura do Crato, SAAEC, 

Semace, Sisar,UFC, Urca.

Câmara Técnica de Outorga e Cobrança da Água na Bacia 
do Salgado. 

Criada pela Deliberação n° 002/2007 de 15 de outubro de 2007, com 

finalidade de orientar, articular, controlar e racionalizar a utilização 

dos recursos hídricos na Bacia do Salgado. Sendo composta por as 

seguintes instituições: ADICOL, Associação Comunitária Sagrada 

Família, Associação dos Pequenos Irrigantes do Vale do São Miguel, 

Cagece, Cefet – Juazeiro do Norte, Centec – Juazeiro do Norte, 

Colônia de Pescadores Z – 31, Colônia de Pescadores Z – 44, Facombs, 

Fundação do Araripe, ISCA – Ubaldinho, SAAEBS, SAAEC, Sisar, SRH, 

S.T.R. Mauriti, UFC.

Câmara Técnica de Água Subterrânea da Bacia do Salgado. 

Criada pela Deliberação n° 003/2007 de 15 de outubro de 2007, 

com finalidade de propor diretrizes gerais sobre os recursos hídricos 

subterrâneos da bacia hidrográfica do Rio Salgado e sugerir como 

preservar, recuperar e utilizá-los. Sendo composta por as seguintes 

instituições: UFC, Urca, Cagece, Cefet, Centec, Escola Agrotécnica 

Federal de Crato – CE, Fundação do Araripe, Ibama, SAAEC, Sisar

Câmara Técnica de Meio Ambiente e Educação Ambiental 
do Salgado. 

Criada pela Deliberação n° 004/2007 de 15 de outubro de 2007, com a 

finalidade de contribuir e fortalecer para a preservação e conservação 
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dos recursos hídricos e  do meio ambiente contra ações que possam 

comprometer o uso múltiplo atual e futuro através da educação. 

Sendo composta por as seguintes instituições: Cagece, Escola 

Agrotécnica Federal de Crato, FEC, Fetraece, Fundação Araripe, 

Semace, UFC, URCA, 20ª Ceres, Ibama/ ICMbio.

Câmara Técnica de Interligação-Transposição de Bacias do 
Rio São Francisco.

Criada pela Deliberação nº 001/2006, de 20 de janeiro de 2006, 

com seis participantes com a finalidade principal de construir 

um plano de acompanhamento do projeto. Foram realizadas 

duas reuniões e um seminário que contou com a participação do 

Ministério da Integração Nacional, onde foi tratada a aplicação de 

recursos do projeto em ações de educação ambiental.

Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura Continental 
Sustentável da sub-bacia do Salgado. 

Criada pela Deliberação nº 005/2006, de 19 de dezembro de 2009, 

com 12 (doze) participantes. Foram realizadas nove reuniões, dois 

seminários de pesca e uma capacitação em manejo de tanque 

rede para produtores dos açudes Cachoeira, Rosário, Ubaldinho e 

Olho d’água.

Essas Câmaras Técnicas vêm se reunindo para discutir e propor 

questões referentes a suas abordagens específicas

Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral

Câmara Técnica do Plano de Bacia. 

Tem como suas atribuições: ler os Relatórios do Plano e 

documentos afins; posicionar-se acerca dos documentos lidos; 

participar das reuniões específicas para discussão dos relatórios do 

Plano de Bacia (relatórios de tarefa, relatórios de fase, relatórios 

síntese e edição final); convidar, se necessário, técnicos de apoio 

para leitura e compreensão dos relatórios do plano; mobilizar a 

sociedade para participar na construção do Plano, compreendendo 

a divulgação dos relatórios expostos no site da Cogerh, a 

sensibilização para a participação de diversos segmentos da 

sociedade (poder executivo municipal, poder legislativo, educação, 

poder jurídico local, associações da sociedade civil, igrejas, etc.) 

no plenário do Comitê cuja pauta seja o Plano de Bacia, buscando 

ampla colaboração social. Sendo composta pelas seguintes 

instituições: Prefeitura de Amontada, Associação Comunitária dos 

Moradores de Riacho do Meio e Carnaubinha, Prefeitura Municipal 

de Miraíma, Associação dos Pequenos Agricultores de Aracatiaçu, 

Secretaria dos Recursos Hídricos, Secretaria de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Uruburetama e DNOCS. Essa 

Câmara Técnica se reúne conforme o calendário de entrega dos 

Relatórios de Tarefa do Plano de Bacia, no mínimo duas reuniões 

antes de cada Relatório Final de Fase.

Comissões vinculadas aos Comitês de 
Bacias Hidrográficas
As comissões são grupos de pessoas encarregadas de acompanhar 

temas ou momentos específicos de interesse dos CBHs.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral

Comissão de Meio Ambiente. 

Tem como suas atribuições: divulgar programas e projetos de 

educação ambiental; promover campanhas de educação ambiental 



112 113

em parceria com órgãos que atuam na área, envolvendo escolas 

e usuários em geral; elaborar e divulgar material educativo sobre 

preservação do meio ambiente; promover palestras, seminários, 

campanhas sobre uso racional da água e conservação do solo, para 

os usuários nos municípios da Bacia; levantar dados e informações 

sobre o meio ambiente, enfocando aspectos socioambientais 

com a finalidade de atualizar diagnósticos ambientais na Bacia; 

articular e estabelecer parcerias com instituições governamentais 

e ONG para realização de eventos sobre meio ambiente; realizar 

visitas técnicas e emitir parecer ou relatórios quando solicitados 

sobre problemas ambientais da Bacia e encaminhamentos aos 

órgãos competentes para a solução; realizar estudos e divulgação 

da legislação ambiental e de recursos hídricos. Sendo composta 

pelos seguintes membros: Sisar, Ducoco – Itapipoca, Associação dos 

Pequenos Agricultores de Aracatiaçu, Associação dos Moradores 

do São Jerônimo, Prefeitura Municipal de Miraíma, Associação 

Beneficente da Comunidade de Almofala.

Comissão de Estudos e Planejamento. 

Tem como suas atribuições: planejar e promover cursos e 

seminários sobre recursos hídricos; promover estudos, discussão e 

divulgação da legislação estadual e federal de recursos hídricos; 

promover estudos e discussão do Regimento Interno do Comitê da 

Bacia Hidrográfica; levantar dados e informações sócio-ambientais 

da Bacia para subsidiar a elaboração do Plano de Bacia, bem como 

acompanhar sua elaboração; colaborar na elaboração do Relatório 

de Situação da Bacia. Sendo composta pelos seguintes membros: 

Associação Comunitária de Almofala, Prefeitura Municipal 

de Irauçuba, Associação de Desenvolvimento Comunitário 

Cacimba Salgada, Prefeitura Municipal de Itarema, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, Prefeitura Municipal de Amontada, 

Prefeitura Municipal de Itapipoca, SRH, Cetra.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu

Comissão de Meio Ambiente. 

Suas atribuições são: divulgar programas e projetos de educação 

ambiental; promover campanhas de educação ambiental em 

parceria com órgãos que atuam na área, envolvendo escolas e 

usuários em geral; elaborar e divulgar material educativo sobre 

preservação do meio ambiente; promover palestras, seminários, 

campanhas sobre uso racional da água e conservação do solo, para 

os usuários nos municípios da Bacia; levantar dados e informações 

sobre o meio ambiente, enfocando aspectos socioambientais 

com a finalidade de atualizar diagnósticos ambientais na Bacia, 

articular e estabelecer parcerias com instituições governamentais 

e ONG para realização de eventos sobre meio ambiente; realizar 

visitas técnicas e emitir parecer ou relatórios quando solicitados 

sobre problemas ambientais da Bacia e encaminhamentos aos 

órgãos competentes para a solução; realizar estudos e divulgação 

da legislação ambiental e de recursos hídricos. Sendo composta 

pelas seguintes instituições: Prefeitura Municipal de General 

Sampaio, SEMACE, IBAMA, FUNCEME, Federação das Organizações 

Associativas de Apuiarés, Prefeitura Municipal de Apuiarés, CMDS, 

Secretaria de Meio Ambiente de Canindé, Secretaria de Meio 

Ambiente de Pentecoste, Associação Comunitária Dona Emília.

Comissão de Monitoramento da Operação. 

Tem como suas atribuições: acompanhar e discutir a 

implementação dos instrumentos de Gestão; identificar e 

encaminhar para soluções os problemas existentes de ordem 

geral nos reservatórios da Bacia; manter diálogo permanente 

com a Cogerh e SRH no sentido de intermediar conflitos sobre 

problemas de degradação, comprometimento de estruturas 

hidráulicas e mananciais, conflitos entre usuários, usos e 

interesses intermunicipais; participar dos Seminários de Alocação 
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de Água nos Açudes da Bacia; acompanhar trabalhos de 

manutenção e segurança de obras hídricas na Bacia; analisar 

gráficos e planilha de dados, qualidade e quantidade de água 

nos reservatórios fornecidos pelos órgãos gestores de Recursos 

Hídricos. Sendo composta pelas seguintes instituições: Coprocop, 

Ypióca, Audipecupe, Cagece, Federação das Organizações 

Associativas de Apuiarés, CMDS, ADICP , Secretaria de Meio 

Ambiente de Pentecoste, Associação Comunitária das Famílias 

Rurais de Melancias dos Ferreiras, Ematerce, Prefeitura Municipal 

de General Sampaio.

Comissão de Estudos e Planejamento. 

Tem como suas atribuições: planejar e promover cursos e 

seminários sobre recursos hídricos; promover estudos, discussão e 

divulgação da legislação estadual e federal de recursos hídricos; 

promover estudos e discussão do Regimento Interno do Comitê da 

Bacia Hidrográfica; levantar dados e informações sócioambientais 

da Bacia para subsidiar a elaboração do Plano de Bacia, bem como 

acompanhar sua elaboração; colaborar na elaboração do Relatório 

de Situação da Bacia. Sendo composta pelas seguintes instituições: 

Prefeitura Municipal de Paramoti, Prefeitura Municipal de Umirim, 

Federação das Organizações Associativas de Apuiarés, Colônia 

de Pescadores Z-57, SAAE, Colônia de Pescadores Z-33, Petrobrás, 

CVT/ Centec, UFC – Itapipoca.

Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do 
Baixo Jaguaribe

Comissão de Meio Ambiente do Comitê da Sub-bacia 
Hidrográfica do Baixo Jaguaribe. 

Criada no dia 26 de maio de 2008. Dentre outras atribuições 

a comissão deve propor debates sobre temas e/ou questões 

ambientais e o uso sustentável da água junto ao comitê e a 

população da Sub-bacia; Elaborar atas e/ou relatórios dos assuntos 

discutidos e encaminhá-los à direção do comitê. A Comissão de 

Meio Ambiente é composta por até oito integrantes, membros 

do CSBH BJ: Ibama – Aracati; Associação Porto do Céu – Aracati; 

Prefeitura Municipal de Fortim; Prefeitura Municipal de Aracati; 

Prefeitura Municipal de Itaiçaba; Associação Aratu de Proteção aos 

Ecossistemas Costeiros – Icapuí; Fundação Brasil Cidadão – Icapuí; 

Semace – Fortaleza.

Grupos de trabalho

Grupo de Trabalho da Irrigação – GTI
Criado pela Resolução nº 1/2007 de 20 de novembro de 2007 

com o objetivo de renegociação dos procedimentos e valores 

da tarifa para cobrança pelo uso da água no setor agrícola, este 

grupo funcionou até setembro de 2009. Além de discutir com 

as instituições do setor de irrigação e com o CBH, o GTI propôs 

critérios de valores e procedimentos para tarifa pelo uso da água 

na irrigação ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

O GTI era composto por 40 membros, sendo 30 representantes 

de CBHs (presidente + dois representantes do setor agrícola), 

quatro representantes de entidades de usuários de água na 

irrigação (FAEC, FetraecE, OCEC, FAPID), três representantes de 

instituições de fomento à irrigação (Embrapa, SDA, Adece) e três 

representantes de instituições do SIGERH (SRH, Cogerh, DNOCS).
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O GTI, realizou 14 reuniões entre os anos de 2008 e 2009 e 

apresentou uma proposta de cobrança pelo uso da água, que foi 

transformada em resolução na última reunião do Conerh do 

ano de 2009.

O GTI teve um papel primordial na discussão da gestão de águas 

do Estado, pois trouxe a sociedade e os usuários de água para a 

discussão sobre um dos instrumentos de gestão mais polêmicos, 

a cobrança pelo uso da água, promovendo um debate sobre os 

valores de tarifa, e os procedimentos a serem adotados para a sua 

execução. A sociedade teve ampla participação através dos CBHs, 

que tinham maioria no Grupo de Trabalho, além disso, as reuniões 

foram públicas, o Grupo debateu a sua proposta com instituições 

do Setor e com a Assembleia Legislativa, acolhendo sugestões 

antes de apresentar sua proposição final ao Conselho.

Grupo de Trabalho Sobre Comissões 
Gestoras
Criado na Oficina: Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos 

do Estado do Ceará, ocorrida em setembro de 2007, tinha por 

finalidade, discutir a formação e o funcionamento das comissões 

locais de gerenciamento de sistemas hídricos, com os diversos 

integrantes do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos 

(órgãos públicos estaduais e federais encarregados da gestão das 

águas, Comitês de Bacia Hidrográfica e Comissões Gestoras de 

Usuários de Águas). Este grupo de trabalho tinha a finalidade de 

apresentar proposta ao Conerh de formalização das comissões 

locais de gerenciamento de água existentes no Ceará à época que 

eram formadas pela Cogerh e pelo DNOCS. 

Era formado por 13 instituições, sendo 10 representantes de 

Comitês de Bacia (um por comitê), e três representantes do Sigerh 

(Cogerh, DNOCS e SRH), ao final de duas reuniões concluiu uma 

minuta de resolução de formalização das comissões gestoras, que 

em novembro daquele ano foi aprovada (Resolução Conerh nº 

002/2007, de 20 de novembro de 2007).

Esse grupo nasceu de uma articulação de organismos estaduais 

(SRH, Cogerh e Comitês) e federais (DNOCS e ANA), que naquele 

mesmo ano promoveram uma outra oficina em nível regional, 

onde discutiram as experiências existentes semelhantes em sistemas 

hídricos localizados em outros estados do semiárido brasileiro.

O Pacto das Águas

O Pacto das Águas é um pacto social que se constituiu com 

várias instituições, atores sociais e governos municipais do Ceará, 

iniciado em 2007 com o objetivo de construir, de forma conjunta 

e participativa, um conhecimento sobre a realidade dos recursos 

hídricos do Estado. Busca-se identificar propostas de como superar 

os desafios, a posição de cada município diante destes desafios, 

visando definir ações, responsabilidades e compromissos locais no 

seu enfrentamento, contribuindo assim para uma melhor política 

pública voltada para a questão da água e, consequentemente, 

pela melhoria das condições de vida da população.

A Cogerh contribuiu participando, mobilizando e apoiando as 

várias etapas, como reuniões de núcleos, encontros com os CBHs, 

encontros municipais e encontros estaduais.

Ele foi concluído em dezembro/2009 com a publicação do 

“Cenário Atual dos Recursos Hídricos”, “Plano Estratégico de 

Recursos Hídricos do Ceará” e onze Cadernos Regionais das Bacias 

Hidrográficas.
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Os Planos de Bacia

Plano de Bacia é um instrumento de planejamento, definido 

pela Legislação Estadual de Recursos Hídricos, para orientar a 

atuação dos gestores, no que diz respeito ao uso, à recuperação, 

proteção, conservação e ao desenvolvimento dos recursos hídricos. 

Tem por objetivo definir uma AGENDA DE RECURSOS HÍDRICOS, 

identificando ações de gestão, programas, projetos, obras e 

investimentos prioritários, dentro de um contexto que inclua os 

órgãos governamentais, a sociedade civil, os usuários e as diferentes 

instituições que participam do gerenciamento desses recursos.

O Ceará possui um Plano Estadual desde 1991, que foi atualizado 

em 2005 e os Planos das Bacias do Curu (1995), Jaguaribe 

(1999) e Metropolitanas (2000). Os Planos de Bacia supracitados 

tiveram pouca participação, visto que foram finalizados antes da 

instituição dos Comitês de Bacia. 

Como forma de corrigir essa situação, em 2007 foi iniciado um 

projeto de Participação da Sociedade em Planos de Bacia. O 

Sistema optou por uma nova metodologia que aproximasse 

mais as plenárias dos comitês de seus planos de bacia, inciando a 

intervenção já na confecção do termo de referência, através das 

oficinas de demanda. Assim foram realizados, nos anos de 2007 e 

2008, dez (10) seminários de demanda (um por bacia hidrográfica), 

onde o CBH e a sociedade em geral propunham os temas a serem 

estudados no Plano Diretor da Bacia. Quatro desses termos de 

referência foram licitados, tendo como critérios de prioridade, 

as bacias que não possuíam plano (Acaraú, Coreaú e Litoral) e 

para a Bacia Metropolitana, que possuía o maior contingente 

populacional e a maior intervenção em recursos hídricos, além de 

ter reivindicado uma atualização ao SIGERH.

No ano de ano de 2009, foi iniciado o processo de realização 

dos planos de bacia, tendo sido feita a licitação da empresa de 

consultoria que irá realizá-lo, a definição das Câmaras Técnicas 

de Acompanhamento do trabalho nos Comitês do Acaraú, 

Coreaú, Litoral e Região Metropolitana de Fortaleza, a definição 

do cronograma de execução e a metodologia a ser adotada. 

Os planos deverão estar concluídos até o final do ano de 2010, 

quando deverão ter sido realizadas 16 audiências públicas, sendo 

quatro por Comitê de Bacia, onde três delas irão discutir as fases 

do plano e a última, uma grande audiência pública onde cada CBH 

envolvido irá aprovar seu respectivo plano.

Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar, 
Estado do Ceará

O Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar, 

iniciado em 2007, tem como objetivo conhecer o comportamento 

dos sistemas aquíferos Jandaíra e Açu.

As atividades realizadas para o desenvolvimento do projeto 

foram: cadastro de poços, levantamento planialtimétrico, análises 

hidroquímicas, isótopos ambientais e bacteriológicas, implantação 

de estações de monitoramento, balanço hídrico com estimativa de 

recarga e reserva e mobilização social.

No plano já citado, a Cogerh, através da GERHI e de outras 

gerências, desenvolveu as seguintes ações:

1. Reuniões entre técnicos da Cogerh para definir estratégias 

metodológicas;

2. Apresentação do Plano de Gestão Participativa dos 

Aquíferos da Bacia Potiguar, Estado do Ceará para os 

Comitês do Baixo e Médio Jaguaribe;
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3. Diagnóstico Institucional/Organizacional da Chapada 

do Apodi, que consiste na identificação das organizações 

existentes na área;

4. Realização de reuniões para informar e discutir as 

atividades do projeto com a comunidade local; 

5. Realização do Seminário Institucional, que consiste na 

apresentação dos resultados parciais e/ou totais obtidos no 

decorrer do plano.

O trabalho da Gestão Participativa está se dando em vias de 

formação da Comissão Gestora dos Aquíferos da Bacia Potiguar, 

Estado do Ceará. A dinâmica do funcionamento desta Comissão 

Gestora vem se delineando a cada etapa metodológica.

Eventos de destaque no 
quadriênio 2007-2010

Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas
O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas é a Instância 

Colegiada formada pelo conjunto dos Comitês legalmente 

instituídos no âmbito dos Sistemas Nacional e Estaduais de 

Recursos Hídricos existentes no território nacional. Ela tem como 

finalidade Articular os Comitês de Bacias Hidrográficas em nível 

nacional, buscando o fortalecimento dos mesmos como parte 

do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de forma 

descentralizada, integrada e participativa. A Cogerh, através da 

GERIH, apoiou a participação de membros dos CBHs nos encontros 

de 2007, realizado em Foz do Iguaçu - PR, 2008, realizado no Rio 

de Janeiro - RJ e 2009, realizado em Uberlândia – MG.

II Encontro do Semiárido Brasileiro
O evento, realizado em 2008, em Petrolina – PE, promoveu o 

fortalecimento da gestão participativa hídrica no semiárido 

brasileiro, além de ampliar a discussão sobre a regionalização do 

gerenciamento da água. A Cogerh, através da GERHI, apoiou a 

participação de membros dos CBHs neste encontro.
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Considerações finais
Estas ações consideram os princípios da gestão integrada, 

descentralizada e participativa. Para tanto, a efetiva participação 

da sociedade na gestão das águas ocorre através de um amplo 

processo de mobilização social, entendendo que mobilização não 

se trata apenas de animar a comunidade, organizar reuniões e 

conscientizar ou sensibilizar as pessoas sobre a importância da água.

O principal objetivo das ações de mobilização e articulação 

é garantir o controle social em relação ao uso, controle e à 

conservação da água, ou da gestão dos recursos hídricos ou o 

controle social em relação à concepção, ao planejamento e à 

execução das políticas públicas do setor de recursos hídricos.

A democratização do acesso à água, como resultado do controle 

social é um processo. E, como todo processo social, é marcado 

por avanços e recuos; fases de aceleração e desaceleração; e por 

momentos de embate e de cooperação. Ela é a capacidade que 

tem a sociedade organizada de intervir nas políticas públicas, 

interagindo com o Estado na definição de prioridades e na 

elaboração dos planos de ação do Município, Estado ou do 

Governo Federal.
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Eixo V – Implementação dos 
Instrumentos de Gestão dos 
Recursos Hídricos

Introdução
Constitui instrumentos de gestão dos recursos hídricos:

 

•	Os planos de gerenciamento territoriais e de bacias, os 

quais fundamentam o conhecimento da realidade a se gerir, 

produz orientações, diretrizes e estabelece os programas 

de ações e atividades de curto , médio e longo prazo, para 

garantir a sustentabilidade do sistema e o atendimento às 

necessidades sociais, econômicas e ambientais; 

•	A outorga de uso da água e licença para implantação de obra, 

diplomas que asseguram o controle qualiquantitativo dos usos 

da água e regulariza o exercício do direito de acesso a mesma; 

preserva a sustentabilidade hídrica e de segurança para os 

empreendimentos propostos na área de recursos hídricos; 

•	A cobrança pelo uso da água, instrumento de gestão 

que formaliza o reconhecimento da água enquanto bem 

econômico, estimula o seu uso parcimonioso e promove 

a formação de receitas que auxiliam na cobertura de 

investimentos de apoio à gestão;
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•	O enquadramento dos corpos d’água, instrumento que objetiva 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de 

combate à poluição mediante a promoção de ações preventivas 

permanentes; 

•	Sistema de informações em recursos hídricos, tem como objetivo 

reunir, dar consistência e tornar públicas as informações sobre 

a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no 

estado; manter permanentemente atualizadas estas informações 

e fornecer subsídios para elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos no Estado do Ceará;

A gestão de recursos hídricos, em toda a sua plenitude, só será 

possível através da implementação efetiva destes cinco instrumentos 

de gestão. Nos textos que se seguem apresenta-se maiores 

comentários conceituais sobre os mesmos e sobre o avanço das suas 

implementações no quadriênio 2007-2010.

Os planos de gerenciamento Territoriais 
e de Bacias
A nova concepção de gestão dos recursos hídricos, segundo a Carta 

Europeia da Água em 1968 e a Conferência de Caracas em 1976, 

admitiu a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento. 

As áreas circunscritas aos locais de nascimento e descarga final dos rios 

definem o território de planejamento de maior eficácia para a gestão 

destes recursos, ainda que o mesmo não coincida com as linhas da 

divisão política do estado. Tal concepção ganhou força porque a bacia 

hidrográfica é a expressão física de um sistema na sua integralidade, 

onde a água constitui o grande elemento de interconexão dos seus 

componentes, retratando a dinâmica da natureza. 

Assim para enfrentar problemas como poluição, escassez e 

conflitos pelo uso da água, foi preciso reconhecer a bacia 

hidrográfica como um sistema ecológico, para daí entender a 

lógica destas interligações e as suas relações de dependência. O 

exercício desse entendimento é produzido no âmbito dos Planos 

de Bacias Hidrográficas. Neles estão delineados os diagnósticos, 

os prognósticos e as necessidades das intervenções de correção 

de rumo, para auferir ganhos sinérgicos e assim perseguir a 

sustentabilidade dos sistemas hídricos. O Planejamento dos 

Recursos Hídricos, a partir desse conceito, foi responsável pelos 

grandes avanços na gestão desses recursos nas últimas  décadas. 

 

A Cogerh e os Planos de 
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas
A partir de 1995 a Cogerh iniciou seus trabalhos de elaboração de 

Planos de Gerenciamento. Os primeiros planos elaborados foram 

dirigidos às Bacias do Jaguaribe e Metropolitanas, uma vez que as 

atividades de gerenciamento mais urgentes à época concentravam-

se nestas bacias. A elaboração desses Planos permitiu dar nova 

orientação aos rumos da Política de Gestão e, como grande 

destaque, elegeu a implantação do Canal da Integração das Águas 

como obra prioritária, para promover a conexão destas bacias 

diante dos prognósticos de desequilíbrio apontados pelos Planos.

No quadriênio 2007-2010 a Companhia se dedicou à releitura 

e atualização daqueles Planos e deu início à elaboração 

dos Planos das Bacias do Litoral, Bacia do Acaraú e Bacia do 

Coreaú. Os Planos estão sendo elaborados por uma empresa de 

Consultoria, acompanhados e fiscalizados por equipes técnicas da 

Companhia. Os recursos são provenientes do Programa Nacional 

de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – Proágua Nacional. A 

construção dos planos terá duas dimensões: a dimensão técnica, 
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que produz levantamentos e análises dos fundamentos técnicos 

relacionados aos aspectos hídricos e ambientais; e a dimensão da 

política participativa, que insere a visão e os anseios dos usuários na 

construção do sistema de gerenciamento de águas. 

Os Planos referidos, entre outros temas, também estudam a criação 

de Indicadores de Desempenho da Bacia. Sabe-se que a Política 

de Águas, tanto Nacional como Estadual, visa: “compatibilizar a 

ação humana em qualquer de suas manifestações, com a dinâmica 

do ciclo hidrológico”, de forma a “assegurar as condições para o 

desenvolvimento econômico e social, com melhoria da qualidade 

de vida e em equilíbrio com o meio ambiente”. Deve assegurar 

ainda que a água “possa ser controlada e utilizada, em padrões de 

qualidade e quantidade satisfatórios” e que sua gestão deve se dar 

“de forma integrada, descentralizada e participativa”. 

Como quantificar aspectos tão subjetivos como os citados, ou 

ainda, como verificar se a bacia está caminhando em direção à 

sustentabilidade (ou não)? A resposta pode estar na utilização de 

indicadores (e índices) adequados, elaborados para simplificar a 

informação sobre fenômenos complexos, de modo a melhorar a 

comunicação. Por permitirem maior objetividade e sistematização 

da informação, facilitam o monitoramento e a avaliação periódica 

da situação da bacia, permitindo a comparação entre diferentes 

períodos. 

Os planos estão se desenvolvendo em três grandes fases:

•	Fase 1- Estudos Básicos e Diagnóstico;

•	Fase 2 - Planejamento;

•	Fase 3 - Programas de Ações. 

Ao final de 2009 estava quase concluída a primeira fase de 

elaboração dos planos, envolvendo as tarefas de execução tais como 

pesquisa e coleta de dados e análise situacional dos elementos de 

interesse da montagem do Diagnóstico das bacias em estudo.

Bacias Hidrográficas objeto dos 
estudos
Assim, as áreas objetos dos estudos são as bacias hidrográficas 

Metropolitanas, Litoral, Acaraú e Coreaú. Em seguida 

apresentam-se suas descrições.

Localização das bacias Metropolitanas, Litoral, Acaraú e Coreaú no Ceará.
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O acompanhamento das atividades  
pelos CBHS
A inserção dos usuários no processo já vem se dando desde o início 

da formulação dos Termos de Referência para contratação da 

elaboração dos Planos. Para tanto, a Cogerh realizou um seminário 

em cada uma das regiões hidrográficas, com duração de 1,5 dias, 

com participação dos membros titulares e suplentes dos respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica - CBH, além de demais usuários de 

cada bacia. Essa estratégia teve por objetivo inserir nos planos as 

percepções dos usuários, dos problemas locais e de suas soluções, e 

também fazer com que se sintam comprometidos com os Planos. 

O acompanhamento das atividades pelos CBHs está ocorrendo 

por meio de duas oficinas de trabalho para apresentação e 

debate sobre os resultados obtidos e atividades planejadas. A 

primeira oficina aconteceu ao final do diagnóstico (fase 1) e 

início do planejamento (fase 2). A segunda será feita ao final do 

planejamento e início do estabelecimento dos programas de ações 

(fase 3). Ao final da fase 3 e do Plano, será feita, além da terceira 

oficina de trabalho, uma audiência pública para a aprovação. 

Dessa forma, serão realizadas doze oficinas – três para cada plano 

de bacia e quatro audiências públicas – uma para cada plano 

de bacia. Nas oficinas serão apresentados os resultados obtidos, 

e será debatido o que se planeja para a fase seguinte. Os CBHs 

criarão câmaras técnicas para acompanhamento durante toda a 

elaboração. Essas câmaras se articularão com a equipe da Cogerh 

para o acompanhamento mais próximo durante todo o estudo.

Outorga, licença e fiscalização
A relação dos recursos hídricos com o desenvolvimento social e 

econômico, com os custos impostos à sociedade pela degradação 

ambiental e com a necessidade de administrar os conflitos entre 

os diversos setores usuários, exige a adoção de instrumento que 

promova o controle quantitativo e qualitativo desses recursos, 

assegurando e regularizando os caminhos para o efetivo exercício do 

direito de acesso. A outorga constitui esse instrumento, de extrema 

importância para a execução da política de recursos hídricos.

A licença para implantação de obras hídricas ou serviços que 

produzam efeitos qualiquantitativos no processo de circulação das 

águas nas bacias hidrográficas é outro instrumento importante 

na gestão dos recursos hídricos. Essas intervenções devem ser 

avaliadas a priori para que o poder público possa assegurar, 

através do processo de licenciamento, que a sua implantação não 

irá causar impactos negativos  aos sistemas hídricos.  

Aspectos legais 
A outorga de direito de uso dos recursos hídricos, no Estado do 

Ceará, encontra-se baseada na Lei nº 11.996, de 24 de julho de 

1992, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

nomeando-a como um instrumento de gerenciamento no que diz 

respeito à implantação de qualquer empreendimento que consuma 

água, superficial ou subterrânea, a realização de obras ou serviços 

que alterem o regime, quantidade ou qualidade da mesma.

Posteriormente foi publicado o Decreto nº 23.067, de 11 de 

fevereiro de 1994, que regulamentou o artigo referente à outorga 

do direito de uso dos recursos hídricos na citada lei.

Neste mesmo Decreto, a fiscalização se apresenta como um 

instrumento da outorga de uso da água, mostrando uma estreita 

articulação entre elas e ainda que a função clássica, inspetora e 

eventualmente punitiva da fiscalização deve manifestar-se sempre, 

primando pela orientação dos usuários de água.
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Da mesma forma o Decreto nº 23.068, de 11 de fevereiro de 1994, 

regulamentou o controle técnico das obras de interferência hídrica 

e ratificou a fiscalização como um instrumento de gestão, citando 

as infrações e penalidades cabíveis quando do não cumprimento 

do que ficou determinado na licença.

No dia 02 de junho de 2004, foi assinada a Instrução Normativa 

nº 02 pela Secretaria de Recursos Hídricos, dispondo sobre os 

procedimentos administrativos aplicados à fiscalização, autuação 

e interposição de recursos junto à esta pasta, por infrações à 

Legislação Estadual de Recursos Hídricos.

Em julho de 2004 foram publicadas as Instruções Normativas SRH 

nº 01/04 e nº 02/04, a primeira estabelecendo os procedimentos 

gerais de leitura, faturamento, operacionalização, técnica de 

medição, recursos e direitos dos usuários de água bruta; e a, 

segunda, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 

aplicados à fiscalização, autuação e interposição de recursos junto 

à SRH, por infrações à legislação estadual de recursos hídricos. 

Considerando que, paralelamente, vários eventos técnicos vem 

sendo realizados, sentiu-se a necessidade de avanços no que 

concerne à Câmara Técnica de Estudos para o Enquadramento dos 

Corpos Hídricos, tendo sido definido pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CONERH o regimento da Câmara, através da 

Resolução nº 03/04, publicada no Diário Oficial em 27 de julho do 

corrente ano. O enquadramento dos corpos d’água constitui outro 

instrumento de gestão que subsidia os processos de outorga, uma 

vez que define as classes de uso dos corpos d’água.  

A lei e os decretos em referência podem ser acessados no site da 

Secretaria dos Recursos Hídricos (www.srh.ce.gov.br/legislacao/

legislacao-estadual/). 

Convênios e parcerias para 
implentação destes instrumentos
No ano de 2004, foram assinados convênios de cooperação técnica 

e institucional no âmbito federal e estadual, dentre eles, com a 

Agência Nacional de Águas – ANA, Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas – DNOCS, e diversas secretarias do Governo 

Estadual, visando a harmonização dos procedimentos e à sinergia 

entre os diversos órgãos que têm interferência com a gestão das 

águas, inclusive ambiental.

Em dezembro de 2008 foi assinado um Convênio com a ANA para 

realizar o cadastro e a regularização de uso nas bacias do Curu, 

Litoral e Acaraú. O prazo previsto para finalização dos trabalhos é 

maio de 2011. O referido projeto será desenvolvido com o apoio 

dos Comitês das três bacias sendo constituído em cada um uma 

Comissão Técnica que acompanhará a execução dos trabalhos.

Definições  envolvidas no processo de 
outorga e licença
A Outorga é um ato administrativo na forma de autorização 

que assegura ao usuário, o direito de captar a água em local 

determinado de um corpo hídrico (rio, açude, lagoa, fonte, 

canal, adutora, aquífero, etc) com vazão, volume e período 

definidos, bem como as finalidades de seu uso, sob determinadas 

condições. Por sua vez, a Licença de Obras Hídricas é uma 

autorização expedida pela SRH (Secretaria dos Recursos Hídricos) 

ao interessado em executar qualquer obra ou serviço de 

interferência hídrica, que possam influenciar o regime hídrico de 

um determinado curso d’água ou de um aquífero.
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A emissão da outorga, enquanto instrumento formalizador do 

direito de uso,  constitui a materialização do processo de tomada 

de decisão. Desta forma a sua formalização impõe a incorporação 

de critérios previamente estabelecidos pelas instâncias 

deliberativas (Conerh, CBHs) e o amparo dos outros instrumentos, 

tais como: os planos de gerenciamento de recursos hídricos, que 

definem, entre outros critérios, as prioridades de usos e garantias, 

o enquadramento dos corpos d’água, que estabelece as classes de 

uso, além do cadastro de usuários de água.

Os critérios gerais adotados para outorga são:

•	Vazão de referência - Q90%;

•	 Vazão Outorgável máxima para a soma das captações - 90% 

de Q90%;

•	Vazão Outorgável máxima para cada usuário – Alocação 

Negociada;

•	 Vazão insignificante - 2m³/h;

•	Espelho D’água - 1% da área correspondente a 50% da 

capacidade do reservatório;

•	Prazo de validade da outorga preventiva - 180 dias 

(renovável);

•	Prazo de validade da outorga de direito de uso - Máximo 35 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Rotinas envolvidas no processo de 
outorga e licença
O requerimento para obtenção de outorga constitui um 

documento a ser protocolado pelo usuário solicitante, ou mesmo 

seguindo via Internet, no site indicado, seguindo formulários 

padronizados e disponíveis na SRH ou Cogerh (Portaria 220/2002). 

No caso do pedido de licença para construção de obras hídricas o 

registro de protocolo, além do preenchimento das informações 

em formulário padronizado, deverá ser fornecido, de maneira 

completa, os relatórios técnicos do projeto executivo das obras 

para permitir o exame da conformidade técnica do projeto, de 

acordo com as exigências das normas técnicas brasileiras (Decreto 

nº 23.068, art. 9º).

O pedido de outorga ao ser protocolado deverá cumprir os 

seguintes passos de rotina:

1. O usuário requerente deverá registrar o protocolo da 

solicitação para obtenção da outorga, que pode ser feito na 

SRH ou Cogerh, para permitir a sua conversão em processo;

2. O processo é encaminhado para a Gerência Comercial para 

caracterização da relação de compromisso de acordo com a 

modalidade de outorga requerida;

3. O Processo segue posteriormente para a Gerência de 

Outorga e Fiscalização – GEOFI. Nesta Gerência verifica-se 

a correção e suficiência dos dados técnicos apresentados 

pelo requerente. Caso haja necessidade de correções e/ou 

complementações, o usuário/requerente será notificado para 

tomada de providências;

4. Aprovados os termos do requerimento, as informações são 

lançadas em Banco de Dados, pela GEOFI, que em seguida, 
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com base nas informações apresentadas, e à luz dos critérios 

em vigência procede a avaliação técnica do pedido. Um 

parecer é emitido como resultado da avaliação realizada, na 

forma de um termo de instrução para o julgamento final do 

processo a se realizar na SRH;

5. O processo é enviado à SRH, que através das suas 

instâncias técnicas deliberativas e jurídicas, procede ao 

julgamento final do processo;  

A seguir nas figuras 1 e 2 tem-se os fluxogramas de licença e 

outorga respectivamente.

GEOFI – GERÊNCIA DE OUTORGA E FISCALIZAÇÃO

GECOM – GERÊNCIA COMERCIAL

CGERH – COORD.  DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

CTL – CÂMARA TÉCNICA DE LICENÇA

SRH/Cogerh

Cogerh

SRH

USUÁRIO

PROTOCOLO
SRH/COGERH

COGERH

JURÍDICO GABINETE

CTL USUÁRIO

SRH

GERÊNCIA

REGIONAL
GEOFI

CGERH

Figura 1 - Fluxo de solicitação/tramitação da Licença
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Descentralização da outorga/licença

De acordo com a atual política da SRH/Cogerh, que tem por 

objetivo descentralizar as ações, fortalecendo as gerências do 

interior, tendo como uma das metas a ampliação da quantidade 

de usuários regularizados, deverá ser interiorizada e exercida 

conjuntamente pela SRH e Cogerh, através dos escritórios regionais, 

ficando na Sede da Cogerh um setor (GEOFI) responsável pelo 

controle, apoio e acompanhamento dos processos, além de atuar 

em casos especiais que envolvam conflito de usos.

Câmaras Técnicas
Considerando a necessidade de maior celeridade e transparência 

aos processos de análise e expedição de outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos e de construção de obras ou serviços de 

oferta hídrica, bem como avaliar os conflitos em recursos hídricos, 

foram criadas pelo Conerh (Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos), as Câmaras Técnicas de Outorga, Licença e de Conflitos, 

através da Resolução 002/04, em 30 de março de 2004.

As Câmaras ficarão ligadas à Secretaria dos Recursos Hídricos e 

têm como objetivo:

•	Assessorar a coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos 

no tocante à normatização de processos e dos instrumentos 

de gestão dos Recursos Hídricos; 

•	Emitir quando solicitada, pareceres com relação à defesa e 

aos recursos administrativos interpostos por infratores da 

legislação de Recursos Hídricos; 

GEOFI – GERÊNCIA DE OUTORGA E FISCALIZAÇÃO

GECOM – GERÊNCIA COMERCIAL

CGERH – COORD.  DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

CTO – CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA

SRH/Cogerh

Cogerh

SRH

USUÁRIO

Figura 2 -  Fluxo de solicitação/tramitação da Outorga.

GECOM

JURÍDICO GABINETE

CTO USUÁRIO

GERÊNCIA

REGIONAL
GEOFI

CGERH

PROTOCOLO
SRH/COGERH

COGERH SRH
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•	Câmara Técnica de Outorga – analisar pareceres técnicos para o 

deferimento das outorgas de direito de uso de água; 

•	Câmara Técnica de Licença - analisar pareceres técnicos das 

licenças de construção de obras ou serviços de interferência 

hídrica; 

•	Câmara Técnica de Conflitos – analisar situações de conflitos em 

Recursos Hídricos e propor encaminhamento para solucioná-los.  

A composição das Câmaras consta dos seguintes membros:

•	Outorga (4 SRH e 3 Cogerh);

•	Licença (3 SRH, 2 Cogerh e 2 Sohidra);

•	Conflitos (3 SRH e 2 Cogerh). 

 

A fiscalização dos Recursos Hídricos
De acordo com a Instrução Normativa SRH nº 02/SRH, em seu artigo 

2º, § 2º, a SRH é o órgão detentor do poder de polícia relativo à 

ação de fiscalização dos recursos hídricos no Estado do Ceará, com 

o apoio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – 

Cogerh, mediante controle, verificação in loco, acompanhamento, 

apuração das irregularidades e infrações e aplicação das penalidades, 

de acordo com o estabelecido na Legislação pertinente. Na 

figura 4 temos o fluxo acordado entre a SRH e a Cogerh para o 

desenvolvimento da atividade da fiscalização dos recursos hídricos no 

Estado do Ceará em águas de domínio estadual.

 

COGERH – COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ

GEOFI – GERÊNCIA DE OUTORGA E FISCALIZAÇÃO

SRH – SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

CEFIS – CÉLULA DE FISCALIZAÇÃO

Figura 4 – Fluxograma da Fiscalização SRH/Cogerh

COGERH/
GERÊNCIA REGIONAL

COGERH/GEOFI

SRH/CEFIS
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Todos os instrumentos educativos e punitivos a serem utilizados 

no exercício da fiscalização estão previstos na Instrução 

Normativa nº 02. São eles:

•	Relatório de Vistoria

•	Auto de Infração

•	Termo de Compromisso

•	Termo de Embargo Provisório

•	Termo de Embargo Definitivo 

O grupo de empreendimentos e atividades que serão fiscalizados 

são: barragens; poços; atividades com captação de recursos 

hídricos; atividades na faixa de proteção dos mananciais; atividades 

de dragagem, retificação, desvio, derivação ou barramento dos 

corpos d água e outras atividades similares.

Os aspectos a serem vistoriados dizem respeito à captação de água 

ou modificação do corpo d’água, controle da vegetação na faixa 

de proteção dos corpos d’água e atividades no interior e entorno 

dos reservatórios. 

Como a água é um recurso natural, fazem-se necessárias ações 

interinstitucionais com órgãos que atuam na esfera ambiental 

tanto a nível federal quanto a nível estadual. Foi firmado Convênio 

de cooperação entre a Cogerh e a Semace para  integrar ações de 

fiscalização, monitoramento quantitativo e qualitativo de água e 

educação ambiental. 

Também está sendo firmado um Convênio com o Ibama para 

intensificar ações conjuntas referentes ao controle da pesca nos 

açudes monitorados pela Cogerh.

As denúncias sobre maus usos dos recursos hídricos poderão ser 

encaminhadas a SRH ou a Cogerh (Sede ou Escritórios Regionais) 

pessoalmente ou por meio de comunicação telefônica ou eletrônica 

(fiscalizacao@cogerh.com.br) através de formulário próprio, 

podendo o denunciante se identificar ou não. O setor de fiscalização 

receberá e designará o Agente Fiscal que procederá a vistoria. 

A utilização do Geoprocessamento

A utilização de ferramentas de geoprocessamento na 

regularização dos usos de recursos hídricos é necessária dada 

à possibilidade de caracterização física do entorno dos pontos 

objeto de outorga, licença e fiscalização, além da identificação 

pontual, permitindo avaliar o uso e cobertura do solo fornecendo 

indicação dos potenciais impactos e contextualizando a análise de 

forma mais ampla.

Para o desenvolvimento do trabalho está utilizada a seguinte 

ferramenta: um mosaico ortorretificado de imagens de satélite 

CBERS-2B, carta topográfica, visita de campo, Arcview, com os quais 

será criado um banco de dados georreferenciado na projeção UTM, 

abrangendo uma área situada entre as coordenadas E = 465.134, 

N = 9.574.653, E = 437.866, N = 9.541.286. Como informações de 

base serão utilizadas informações plano-altimétricas extraídas de 

cartas na escala 1:100.000 (SUDENE, 1982) e complementada com 

informações referentes ao cadastro de usuário realizado em 1995.

A análise dos dados utilizando o Arcview Image Analisys 1.1 no 

tratamento das imagens permite a localização precisa das áreas 

de captação de águas subterrâneas, dos piezômetros, da Estação 

de tratamento de esgoto, dos pontos de captação em mananciais 

superficiais, das áreas plantadas, dos viveiros de camarão e peixe, 

gaiolas, etc.
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Uso de equipamento para coleta e 
tratamento dos dados levantados nas 
vistorias de campo

A Cogerh, como empresa responsável pelos processos de outorga 

e fiscalização, manipula exclusivamente com informações 

em constante atualização, as quais requerem uma elevada 

acurácia nos levantamentos de campo, que devem ser realizados 

com urgência e muitas vezes em um curto espaço de tempo. 

A utilização dos Palms com GPS acoplados justifica-se pela 

possibilidade de inclusão de mapa digital atrelado ao GPS, de 

dados alfanuméricos junto com os dados de posicionamento; e 

pela customização de tabelas, banco de dados, geoprocessamento 

e imagem de satélite num mesmo equipamento portátil.

Será executado um aplicativo que usará mapas e imagens de 

satélite para a localização, em tempo real, da infraestrutura 

hídrica a ser fiscalizada.

Existe um projeto em andamento em que será adquirido um 

Sistema de Fiscalização, onde a utilização dos Palms com GPS 

facilitará a coleta de dados no campo, os quais serão transferidos 

para o referido sistema, agilizando assim o processo de inclusão 

dos dados.

A cobrança pelo uso da água
A água é um bem de valor econômico, passível de cobrança pelo 

seu uso. Esta foi uma recomendação extraída da conferência sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, 

em 1992, que ficou conhecida como a ECO 92. Naquele mesmo 

ano o Ceará instaurou a Lei N.º 11996 que instituiu a Política 

Estadual de Recursos Hídricos incluindo o instrumento da cobrança 

citado no artigo 7º e regulamentada pelo Decreto 27267/2003.

A cobrança, de acordo com a legislação, está associada a um 

direito de uso outorgado pelo Estado, na condição de responsável 

pela sua administração e controle, uma vez que se trata de 

bem público. A referida cobrança é adotada como instrumento 

de gestão. Através desse mecanismo, os usuários da água são 

induzidos a considerar, nas suas decisões de consumo, o custo da 

água para a sociedade. Em consequência desse mecanismo , o 

usuário é estimulado a praticar o uso parcimonioso desse recurso e 

assim alcançar níveis de racionalidade importantes para a gestão.

A política de tarifação, desenvolvida nos estudos da Cogerh,  para 

nortear a cobrança pelo uso da água, leva em consideração, entre 

outros aspectos:

•	A disponibilidade hídrica de uso ; 

•	A qualidade da água; 

•	O programa de custeio necessários à boa operacionalidade 

dos sistemas hídricos; 

•	A finalidade a que se destinam os recursos da água; 

 

•	O consumo segundo o tipo de utilização da água, através da 

vazão captada ou derivada; 

 

•	A condição econômica do usuário, através da sua capacidade 

de pagamento.
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Os objetivos da cobrança
São objetivos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos: 

•	Gerenciar a demanda, influenciando, inclusive, na decisão de 

localização da atividade econômica; 

•	Redistribuir de forma mais justa os custos sociais, na medida 

que impõe preços diferenciados para usuários diferentes; 

•	Melhorar a qualidade dos efluentes industriais e 

esgotamentos sanitários lançados nos corpos d’água, uma 

vez que o valor a ser cobrado é proporcional à carga de 

poluentes diluída; 

 

•	Promover a formação de fundos para financiar a 

manutenção e operação dos sistemas hídricos e outras ações 

estruturantes e não-estruturantes de apoio à gestão; 

•	Estimular o uso racional dos recursos hídricos;

Quem deve pagar?
Os agentes que estão obrigados a pagar são todos aqueles 

usuários dos recursos hídricos sujeitos ao instrumento da outorga, 

seja ele urbano ou rural, que fazem suas próprias captações 

ou recebam direto das adutoras operadas pela Cogerh. Estão 

desobrigados ao pagamento pelo uso dos recursos hídricos e a 

outorga os usuários de vazões consideradas insignificantes, ou 

seja, até 2 m³/h . Assim sendo, deverão constituir o contingente de 

pagadores pela utilização dos recursos hídricos, entre outras:

•	As concessionárias e/ou os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário; 

 

•	As indústrias e agroindústrias; 

•	Os irrigantes, carcinicultores  e piscicultores; 

 

•	Outros usuários não especificados, mas que dependam da 

outorga de direito de uso das águas.

Quanto se deve pagar?
As variáveis mais importantes na determinação desse sistema de 

preços são o custo marginal de gerenciamento da bacia, o custo 

anual de gerenciamento, além, evidentemente, dos próprios 

consumos. Outra metodologia complementar é a criação de uma 

relação constante entre as capacidades de pagamento de cada setor 

e as necessidades de arrecadação do órgão gerenciador estadual.

O quadro a seguir mostra a planilha de tarifação pelo uso da 

água em cada modalidade de uso. Esses preços estão diretamente 

relacionados ao custo de gestão estadual dos recursos hídricos (o 

qual inclui os custos de operação e manutenção do sistema hídrico 

e exclui a amortização dos investimentos) e ao expediente do 

subsídio cruzado que busca suplementar a receita não realizável 

pelos consumos de baixa capacidade de pagamento.

O montante anual proveniente da arrecadação potencial da 

cobrança pelo uso da água e do próprio subsídio do governo será 

exatamente igual ao montante anual necessário para financiar 

a atividade de gestão da bacia,  e as modalidades de uso mais 

representativas, em termos de arrecadação, são o abastecimento 

humano e o abastecimento industrial, as quais ainda participam, 

conjuntamente, 89% do total anual arrecadado com a cobrança 

pelo uso da água no Estado.
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Destino dos fundos arrecadados
O controle financeiro deve ser feito pela Cogerh - Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos, conforme disciplina o artigo nº 16 da 

Lei nº 12.217/93:

“A cobrança pela utilzação dos recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos, a ser calculada e efetivada pela Cogerh, 

obedecerá ao disposto no Art. 3º, Parágrafo Único e 

Artigo 7º da Lei nº 11.996, de 24 de julho de 1992, em seu 

Regulamento e nas Legislações Estadual e Federal”.

Os recursos da cobrança servirão para financiar:

•	Gestão,	administração,	operação,	manutenção,	serviços	e	

pequenas obras com vistas ao monitoramento, conservação, 

uso racional, controle e proteção dos recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos;

•	Parte	dos	programas	conjuntos	entre	a	Cogerh,	o	Estado	

e os municípios, relativos ao aproveitamento múltiplo, 

controle, conservação e proteção dos recursos hídricos e 

defesa contra eventos críticos que ofereçam perigo à saúde 

pública e prejuízos econômicos ou sociais;

•	Parte	dos	programas	de	estudos	e	pesquisas,	

desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos 

humanos de interesse do gerenciamento dos recursos 

hídricos.

Em se tratando de um instrumento voltado para a gestão dos 

recursos hídricos, os recursos arrecadados com a cobrança devem 

ser totalmente dirigidos e aplicados em atividades do próprio 

setor. Transferências de recursos de uma bacia hidrográfica para 

outra podem ser viabilizadas com a anuência do Comitê de Bacia 

Hidrográfica na bacia que deu origem aos recursos, desde que os 

recursos sejam usados somente para a gestão hídrica.

QUADRO 1 - Preços da água por modalidade de uso para as bacias hidrográficas do Ceará

TARIFAS APLICADAS

SETOR VALOR R$/1.000 m³

SANEAMENTO RMF    86,54

SANEAMENTO com adução    86,54

SANEAMENTO sem adução    32,77

INDÚSTRIA com adução  1.294,67

INDÚSTRIA sem adução    431,56

PISCICULTURA: Tanque Escavado 15,60

PISCICULTURA: Tanque Redes 31,20

ÁGUA MINERAL 1.036,65

IRRIGAÇÃO depende do consumo

 Até 6000 m³/m 3,00

 Até 12.000 m³/m 6,72

 Até 19.000 m³/m 7,80

 Até 47.000 m³/m 8,40

 Acima de 47.000 m³/m 9,60

OUTRAS CATEGORIAS 86,54

Fonte: Decreto Estadual 29.373/08



150 151

A Cogerh e a implementação da 
cobrança
O Decreto n.° 27.267 que regulamentou o Art. 16 da Lei 12.217 

determinou que a Companhia seria encarregada do cálculo e da  

efetivação da cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do Ceará ou da 

União por delegação. 

Faturado x Arrecadado 

2007 2008 2009 TOTAL

FATURADO 28.833.500,05 32.334.847,30 35.009.548,72 96.267.896,07

ARRECADADO 27.115.308,27 30.507.097,05 34.049.473,19 91.671.878,51

Novos Usuários (Contratos)

Nº de novos usuários 2007 2008 2009 TOTAL

30 19 37 86

Para não causar reação contrária por parte dos usuários 

pagadores, nem tão pouco provocar efeitos negativos sobre 

os custos dos produtos (que utilizam a água como insumo de 

produção), os preços pelo uso da água a serem implementados 

nas bacias do Estado devem situar-se dentro da capacidade de 

pagamento de seus usuários. Vale lembrar que o preço da água, 

em um dado uso, corresponde ao máximo valor que os usuários 

estariam dispostos a pagar de modo a permanecerem indiferentes 

entre continuar a utilizar esse recurso ou buscar uma solução 

alternativa menos custosa. 

Para que a cobrança pelo uso da água seja bem sucedida e os seus 

objetivos sejam realmente alcançados, outros cuidados devem ser 

tomados, tais como: 

•	Ampliação do conhecimento dos múltiplos usuários da bacia e 

de suas respectivas demandas por água, através de um amplo 

programa de recadastramento de usuários e regularização 

das outorgas de direito de uso; 

•	Consolidação do quadro institucional de gestão de recursos 

hídricos e sedimentação da infraestrutura administrativa 

necessária para implementar o instrumento de cobrança pelo 

uso da água. 

•	Introdução de normas bem definidas de outorga de direito 

de uso da água na bacia, que garantam a compatibilização da 

oferta de água às múltiplas demandas. Para que a cobrança 

seja bem sucedida, a outorga de direito de uso da água deve 

preceder a própria cobrança; 

•	Implementação de um sistema eficiente de medição e 

consumo de água nos vários usos, que registre, em cada 

ponto do sistema, as demandas reais exercidas pelos múltiplos 

usuários da água, garantindo assim a compatibilização das 

disponibilidades desse recurso com as demandas a jusante; 

•	Implementação de um sistema de medição das cargas de 

poluentes lançadas nos mananciais oriundas de efluentes 

industriais e de esgotamentos sanitários; 

•	Ampliação do conhecimento hidrológico da bacia, através 

da operação de monitoramento das estações hidrométricas, 

bem como da implementação de projetos de monitoramento 

hidrológico em sub-bacias específicas, objetivando aprofundar 

o conhecimento das vazões nos diferentes períodos de retorno; 
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•	Melhorar o sistema de informação de qualidade da água, 

através da instalação de estações de monitoramento; 

•	Democratização das ações e decisões de investimentos na 

bacia, através da participação de comitês e associações de 

usuários e representantes de toda a sociedade, objetivando 

conseguir o respaldo popular e legitimidade social. 

A cobrança pelo uso da água deve ser implementada 

preferencialmente com base no critério volumétrico, ou seja, 

através do volume de água efetivamente consumido por cada 

usuário. Além de ser mais justa, sob o ponto de vista distributivo, a 

cobrança volumétrica induz os usuários a utilizarem de forma mais 

eficiente os recursos hídricos.

Para ser bem sucedida, a cobrança pelo uso da água deve prever 

que os recursos oriundos da cobrança sejam investidos pelo órgão 

gestor na própria bacia. Recursos esses que se justificam como 

mecanismo de financiar estudos, assistência à pesquisa, obras e 

projetos, objetivando expandir e melhorar a oferta e a qualidade 

da água aos seus usuários. Transferências de recursos de uma bacia 

hidrográfica para outra podem ser viabilizadas com a anuência do 

Comitê de Bacia Hidrográfica na bacia que deu origem aos recursos, 

desde que os recursos sejam usados somente para a gestão hídrica. 

A Legislação do Estado do Ceará já prevê que os valores resultantes 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados, 

prioritariamente, na região ou bacia hidrográfica em que forem 

arrecadados, no entanto, também prevê que até 50% dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos poderão 

ser aplicados em outras bacias hidrográficas.

Finalmente, um aspecto importante da política de preços pelo 

uso da água é que ela leva em consideração à criticidade da 

bacia hidrográfica. Ou seja, quanto mais crítica for a bacia (tanto 

no que se refere ao volume de água captada em relação ao 

volume disponível, quanto no concernente à concentração de 

poluentes), maior será o custo social que cada usuário impõe 

aos demais usuários do sistema e, portanto, maior deverá 

ser o preço praticado nessa bacia, independente do uso dos 

recursos hídricos.  A escolha da metodologia para nortear os 

estudos de preços pelo uso da água deve ser uma das principais 

preocupações dos técnicos. Os preços devem ser obtidos de 

modo a minimizar os impactos negativos na atividade econômica 

de cada setor, além de garantir a própria solvência financeira do 

órgão gestor dos recursos hídricos. 

O enquadramento dos corpos d’água
O Enquadramento em classes segundo o uso da água é o 

estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água 

(classe) a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de 

corpo de água ao longo do tempo para garantir aos usuários a 

qualidade necessária ao atendimento de seus usos. 

No Estado do Ceará, a Lei N.º 11.966 não prevê o enquadramento 

dos corpos d’água enquanto instrumento de gestão no seu 

capítulo IV, no entanto define como diretriz: “a proteção contra 

ações que possam comprometer a qualidade das águas para os 

fins que se destinam”. A Companhia desenvolve trabalhos de 

monitoramento de qualidade onde nele se insere pesquisas de 

inventário ambiental da área da bacia em alguns açudes que 

dispensam maiores cuidados, assim como procede a análise 

da qualidade da água do mesmo ao longo do ano, conforme 

comentado no eixo monitoramento.

Os procedimentos para o enquadramento de corpos de água 

em classes, segundo os usos preponderantes, deverão ser 

desenvolvidos em conformidade com o Plano de Recursos 

Hídricos de Bacia Hidrográfica, buscando a realização de estudos 

específicos sobre o assunto. 
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Os trabalhos devem ser realizados com base nas seguintes etapas:

I - diagnóstico do uso e da ocupação do solo e dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica; 

II - prognóstico do uso e da ocupação do solo e dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica; 

III - elaboração da proposta de enquadramento; e 

IV - aprovação da proposta de enquadramento e respectivos 

atos jurídicos. 

Na etapa de diagnóstico do uso e da ocupação do solo e dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica serão abordados os 

seguintes itens: 

I - caracterização geral da bacia; 

II - aspectos jurídicos e institucionais; 

III - aspectos socioeconômicos; 

IV - uso e ocupação atual do solo; 

V - identificação das áreas reguladas por legislação específica 

e das áreas em processo de degradação; 

VI - usos, disponibilidade e demanda atual de águas 

superficiais e subterrâneas; 

VII - identificação das fontes de poluição pontuais e difusas 

atuais oriundas de efluentes domésticos e industriais, de 

atividades agropecuárias e de outras fontes causadoras de 

degradação ambiental sobre os recursos hídricos; e 

VIII - estado atual dos corpos hídricos, apresentando a 

condição de qualidade por trecho, consubstanciado por 

estudos de autodepuração. 

Na etapa de prognóstico do uso e da ocupação do solo e dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica serão formuladas projeções 

com horizontes de curto, médio e longo prazos, objetivando o 

desenvolvimento sustentável, que incluirão: 

I - evolução da distribuição das populações e das atividades 

econômicas; 

II - evolução de usos e ocupação do solo; 

III - políticas e projetos de desenvolvimento existentes e 

previstos; 

IV - evolução da disponibilidade e da demanda de água; 

V - evolução das cargas poluidoras dos setores urbano, 

industrial, agropecuário e de outras fontes causadoras de 

degradação ambiental dos recursos hídricos; 

VI - evolução das condições de quantidade e qualidade dos 

corpos hídricos, consubstanciada em estudos de simulação; e 

VII - usos desejados de recursos hídricos em relação às 

características específicas de cada bacia. 

A Cogerh através dos trabalhos de inventário ambiental em açudes 

está cumprindo a primeira etapa dos trabalhos, I - diagnóstico 

do uso e da ocupação do solo e dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica, já desenvolvendo investigações sobre a qualidade 

das águas do corpo hídrico sob investigação para levantamento 

das hipóteses em relação à identificação de vetores de poluição 

responsáveis pelos indicadores de qualidade detectados. Esse 

assunto será discutido mais adiante neste relatório. A fase de 

prognóstico ainda não foi alcançada. A criação das câmaras 

técnicas de enquadramento por parte do Conerh e CBHs constitui 

passo importante neste trabalho porque insere as comunidades 

e o poder público na discussão do problema da qualidade, o que 
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facilitará os programas de recuperação da qualidade das águas. 

Na etapa de elaboração da proposta de enquadramento 

poderão ser desenvolvidas, para cada projeção, alternativas de 

enquadramento: uma de referência e uma ou mais prospectivas, 

todas com base nas informações obtidas e nas avaliações feitas nas 

etapas de diagnóstico e prognóstico. 

A alternativa de enquadramento de referência é aquela que 

visa atender, de forma satisfatória, aos usos atuais dos recursos 

hídricos na bacia hidrográfica e à alternativa de enquadramento 

prospectiva é aquela que visa atender, de forma satisfatória, uma 

determinada alternativa de usos futuros para os corpos hídricos da 

bacia hidrográfica.

O enquadramento dos corpos de água visa: 

I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas;

II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes. 

Como previsto na Política Nacional (Lei 9.433/97) e Estadual de 

Recursos Hídricos (Lei 9.748/94), o enquadramento dos corpos 

de água é muito mais que uma simples classificação, é um 

instrumento fundamental para o gerenciamento dos recursos 

hídricos e no planejamento ambiental. As metas de qualidade de 

água definidas no Plano de Bacia deverão buscar a melhoria do 

nível de qualidade do corpo de água, superficial ou subterrâneo, 

num prazo definido pelo Comitê.

A classe do enquadramento a ser alcançada no futuro para um 

determinado corpo de água deverá ser estabelecida através de um 

processo de discussão pela sociedade, para firmar um pacto nesse 

sentido, levando em conta os usos prioritários definidos para as 

suas águas. A discussão e o estabelecimento desse pacto ocorrerão 

dentro do fórum estabelecido pela Lei das Águas: o Comitê da Bacia 

Hidrográfica. A aprovação final do enquadramento acontecerá no âmbito dos 

Conselhos Estaduais ou do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme 

o domínio do corpo de água.

Para implementar este instrumento, foram estabelecidos procedimentos com 

base nas normas definidas na legislação ambiental específica, em especial, na 

Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

de 17 de março de 2005, que classifica as águas doces, salobras e salinas do 

território nacional, segundo seus usos preponderantes. Também o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH aprovou a Resolução nº 12/2000, de 19 

de julho de 2000, que estabeleceu procedimentos para o enquadramento de 

corpos de água, seguindo os preceitos da Lei das Águas.

O trabalho de enquadramento no quadriênio 
2007-2010

Com o início do monitoramento da qualidade da água começou a surgir a 

pergunta: “Por que a qualidade deste ou daquele corpo hídrico está assim?”. 

Para tentar responder a referida pergunta e assim fornecer uma indicação 

dos fatores que estão condicionando a qualidade da água foi concebido o 

“Inventário Ambiental  dos Açudes”.  

O metodologia do Inventário Ambiental  dos Açudes permite levantar, 

sistematizar e confrontar informações que de alguma forma relacionam-

se com a qualidade da água do reservatório inventariado, com ênfase ao 

processo de eutrofização. Com isso, os principais objetivos almejados para 

o dito inventário são os seguintes: i) Identificar o estado atual da qualidade 

da água; ii) Verificar a adequação da qualidade da água aos diversos usos; 

iii) Identificar e quantificar as condições reinantes e condicionantes desta 

qualidade; iv) Subsidiar a definição de ações mitigadoras dos impactos 

ambientais existentes. 



158 159

Para atingir os ditos objetivos, ao longo do desenvolvimento do 

inventário ambiental de cada corpo hídrico é: a) sistematizado e 

consolidado todas as informações existentes sobre a qualidade 

da água; b) estudado o comportamento hidrológico; c) 

levantado as formas de uso e ocupação do solo no entorno e 

na bacia hidrográfica; e d) quantificado as cargas pontuais e 

difusas de nutrientes. 

Para a realização dos inventários ambientais as gerências regionais 

foram treinadas em serviço para a realização das atividades de 

campo, ficando a cargo da Gedop as atividades de escritório. 

Durante o período considerado foi realizado o inventário dos 

seguintes açudes: 

•	Acarape	do	Meio;	

•	Olho	d’Água;	

•	Forquilha;	

•	Sítios	Novos;	

•	Castro;	

•	Serafim	Dias;

•	Araras.

Sistema de Informações em 
Recursos Hídricos

Como já comentado anteriormente não há como gerenciar 

sistemas complexos como recursos hídricos sem contar com 

uma base informacional de apoio. As decisões necessitam do 

conhecimento da realidade e da projeção de cenários futuros para 

angariar consistência nas suas fundamentações. Esse conhecimento 

e projeção de cenários depende da existência de um sistema de 

coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações 

sobre os recursos hídricos e seus fatores intervenientes. A 

responsabilidade legal de instalação e manutenção de um sistema 

de informações na gestão estadual é da Secretaria de Recursos 

Hídricos, SRH. No entanto, a Cogerh como entidade vinculada à 

SRH, vem apoiando a construção desse Sistema, inclusive tendo 

internalizado o seu desenvolvimento. 

No princípio pensou-se em desenvolver um sistema integrado e a 

partir dele, fazendo a conexão com as várias unidades gerenciais, 

coletora de dados e produtoras de informações, ir aos poucos 

promovendo a sua consolidação. Esta configuração não logrou 

êxito, porquanto cada unidade temática, a partir das suas próprias 

especificidades e necessidades, foi desenvolvendo suas próprias 

soluções específicas no campo da tecnologia da informação. 

A Cogerh então implantou vários sistemas em tecnologia 

diferentes, pois com o crescimento da empresa nos últimos 

10 anos, foi necessário solucionar problemas setoriais na 

Companhia de forma rápida. Estes sistemas descentralizados 

hoje se encontram em um nível de maturidade ideal para 

desenvolvimento de uma solução Datawarehouse em Software 

Livre, a fim de produzir informações gerenciais e estratégicas 

para alcance dos objetivos da empresa. Este sistema terá papel 
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fundamental na melhoria do acesso às informações, tornando 

mais eficiente o processo de tomadas de decisão governamental 

baseados em informações fidedignas e obtidas em tempo real, e 

proporcionando um atendimento mais eficiente aos usuários de 

água bruta. 

A não existência de um Sistema Integrado de Recursos Hídricos que 

centralize várias bases de dados dificulta a gerência estratégica 

de recursos hídricos do Estado do Ceará. Sendo assim, a Cogerh 

necessita de uma solução que integre e consista as informações 

geradas pelos diversos sistemas descentralizados, formando uma 

base de dados única, robusta e confiável, auxiliando a tomada 

de decisões e a gestão compartilhada dos recursos hídricos. O 

Sistema Integrado de Gestão Técnica de Recursos Hídricos - Siget 

será concebido através de um Datawarehouse que irá produzir 

informações gerenciais e estratégias para os diversos setores da 

Cogerh e para toda a sociedade.

O Sistema Integrado de Gestão Técnica de Recursos Hídricos - 

Siget proverá um conjunto de informações necessárias à gestão 

dos Recursos Hídricos, tais como: a outorga de direito de uso ou 

interferência nos recursos hídricos, a cobrança pela utilização de 

recursos hídricos, o apoio à elaboração e o desenvolvimento de 

planos e estudos de recursos hídricos em bacia hidrográfica, a 

prestação de informações sobre as disponibilidades e demandas 

de águas superficiais e subterrâneas, o enquadramento dos 

corpos d’água e o gerenciamento integrado e descentralizado dos 

recursos hídricos.  

A seguir, apresentamos alguns dos sistemas de utilização específica 

que brevemente estarão integrados na composição de um Sistema 

Único de Informação de Recursos Hídricos no Estado do Ceará.

a) Sistema de Informação Geográfica - SIG

Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS - Geographic 

Information System, do acrónimo/acrônimo inglês) é um sistema 

de hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais que permitem e facilitam a análise, gestão ou 

representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem.

A gestão dos recursos hídricos representa hoje uma das mais 

importantes vertentes no que tange à gestão ambiental e 

sócioeconômica. Tendo em vista os problemas de aumento 

das demandas localizadas por água e a degradação de sua 

qualidade, torna-se premente o desenvolvimento de estudos 

hidrológicos e morfométricos de bacias hidrográficas através de 

modelagem hídrica, a fim de fornecer maiores subsídios para 

sua gestão sustentada.

O SIG (Sistema de Informações Geográficas) atualmente faz 

parte da infraestrutura corporativa de TI, conectando-se aos 

diversos sistemas corporativos da Cogerh, permitindo integrar 

um grande acervo de dados, georreferenciados ou não, de 

forma a proporcionar a análise dos dados em tempo real com a 

possibilidade de intercâmbio e análise individual de informações.

O sistema proporciona, além do ganho de tempo, o aumento 

da eficácia e eficiência dos processos de planejamento e 

operação, servindo assim como instrumento de apoio à tomada 

de decisões. O GIS ilustra relacionamentos, conexões e padrões 

nem sempre óbvios num determinado conjunto de dados não 

espaciais, tornando as organizações capazes de tomar melhores 

decisões baseadas em critérios objetivos, inclusive otimizando a 

infraestrutura de serviços.
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b) O Sistema de Outorgas e Licenças - SOL

O Sistema de Outorgas e Licenças – SOL  é um sistema 

informatizado que tem a função de registrar os pedidos de 

outorga e licença. Ele auxilia ainda na análise da demanda e 

formulação do parecer técnico bem como possibilita acompanhar 

a movimentação dos processos de outorga. A Cogerh, ao analisar 

os pedidos de outorga não se prende apenas aos mananciais 

gerenciados por ela. Ao todo existem identificados por meio 

de imagem de satélite cerca de 5.000 espelhos d´água. Ela  

recebe e analisa pedidos de outorga originários de reservatórios 

não gerenciados, assim como outros mananciais superficiais. 

A Cogerh também atende a análise de outorga de mananciais 

subterrâneos. O Sistema de Outorgas e Licenças – SOL tem papel 

fundamental na melhoria do acesso às informações, na agilidade 

do acompanhamento dos processos, tornando possível um 

atendimento mais eficiente aos usuários de água bruta. 

c) Sistema de Fiscalização

Como o Sistema de Outorgas e Licenças - SOL não armazena 

dados do cadastro de usuários de água bruta nem das denúncias 

sobre o mal uso dos recursos hídricos, surgiu a necessidade de 

aquisição do Sistema de Fiscalização, abrangendo não só os dados 

dos usuários outorgados, como também os  dados de denúncia e 

acompanhamento de processos de vistoria, infrações referentes ao 

mal uso dos recursos hídricos além do histórico da conduta de cada 

usuário vistoriado, sendo portanto uma ferramenta importante 

para a fiscalização dos recursos hídricos. O Sistema de Fiscalização 

integrará as informações oriundas do cadastro de usuários  

e dos usuários já outorgados e licenciados existentes no SOL. A 

fiscalização é um processo contínuo, permanente e árduo, que 

exige a atualização das informações no menor espaço de tempo 

possível, e que contribuirá para o fortalecimento dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos.

Com a implementação do Sistema de Fiscalização juntamente 

com a atualização do Cadastro de Usuários e campanhas de 

mobilização e regularização de uso, ambos no âmbito do Progerirh 

Adicional, pretende-se chegar a médio prazo à universalização 

da outorga. A fiscalização pelo uso da água está diretamente 

associada a outorga e é entendida como fundamental para a 

racionalização de seu uso e conservação, além de instrumento de 

viabilização da Política Estadual de Recursos Hídricos. O Sistema 

de Fiscalização será responsável pela verificação in loco de uso 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, segundo as 

peculiaridades de cada bacia hidrográfica.

d) Sistema de Operação e Manutenção

A Cogerh vem concentrando esforços no intuito de implementar 

uma política de recursos hídricos mais eficientes de atendimento 

ao usuário de água bruta através da universalização da outorga, 

da descentralização do atendimento e monitoramento e da 

instituição da cobrança. Dentro dessa nova política de ações, 

a ampliação e o fortalecimento das Gerências Regionais da 

Cogerh distribuídas estrategicamente pelo interior do Estado e a 

implementação do Sistema do Plano de Operação e Manutenção 

– Sipom  já adquirido, e do Sistema de Fiscalização, em processo 

de aquisição, são de suma importância para esse processo de 

modernização.

O Sistema do Plano de Operação e Manutenção – Sipom registra 

as informações sobre o monitoramento da qualidade e da 

quantidade da água, como também a inspeção e segurança 

de obras hídricas através do controle de vistorias dos açudes 

monitorados pela Cogerh. 
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e) Sistema de Monitoramento das Águas Subterrâneas

Este sistema possui os dados de localização e monitoramento 

dos poços, obtidos através de data logger. Encontra-se em fase 

de implantação.

f) Sistema de Macromedidores

Este sistema visa controlar de forma efetiva a localização e 

as leituras dos medidores de vazão instalados nos clientes da 

Cogerh, disponibilizando as seguintes informações: cadastro 

de medidores instalados e inativos, localização dos mesmos 

por cliente e ponto de captação, registro mensal das leituras, 

manutenção preventiva e corretiva, aferições, além de consultas 

e relatórios operacionais e gerenciais. 

g) Ferramentas de Georreferenciamento

Além dos Sistemas de Informações adquiridos e em aquisição, 

a Cogerh vem realizando atividades de mapeamento para 

monitoramento de áreas de preservação ambiental, projetos 

de irrigação, pólos turísticos e industriais; atualização da 

base de dados geográficos; capacitação e suporte técnico 

em geoprocessamento aplicado aos recursos hídricos. Entre 

as capacitações realizadas encontram-se treinamentos para 

levantamentos geodésicos e geofísicos com aplicação no 

gerenciamento dos recursos hídricos; uso de equipamentos 

de precisão em levantamentos topográficos em geral, 

transporte de coordenadas e cotas altimétricas para locação 

e georeferenciamento de diversas arquiteturas: barramentos, 

adutoras, pontes, bueiros, etc., inclusive com referência às 

Áreas de Preservação Permanentes (APP) que necessitam de 

levantamentos com alta precisão geográfica e altimétrica, 

atendendo as especificações do IBGE e ao Incra - Lei nº 10.267, de 

28 de agosto de 2001 – CNIR (Cadastro Nacional de Imóvel Rural). 

Com o objetivo de abordar de forma ativa sistemas de modelação 

e simulação de fenômenos sócioambientais, investiram-se 

esforços em conceitos e pesquisas por tecnologias emergentes de 

modelação de dados geográficos aplicados a gestão de recursos 

hídricos, coordenando assim o projeto de implantação da base 

hidrográfica do Estado do Ceará, modelando a hidrografia através 

dos conceitos de bases vetoriais, unifilar e multifinalitaria, com 

saída própria para geoprocessamento.

h) Inventário da Malha Hídrica

Foram atualizados todos os corpos hídricos acima de 1 ha (26.786), 

restituída toda uma nova malha hídrica na escala 1:100.000, 

através das imagens de satélite CBERS2 e 2B, determinadas as 

poligonais das malhas urbanas municipais e distritais, aferida a 

malha de rodovias, estradas e caminhos, além de introduzida a 

base de limites municipais do Ipece e IBGE e da distribuição e o 

banco de dados de poços da CPRM.  Atualmente a base está sendo 

trabalhada ainda para receber a atualização de Toponímia e sua 

Otto-codificação em parceria com a Agência Nacional de Águas – 

ANA e IBGE (Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Com esta base implementada e instalada, pretende-se, neste 

próximo quadriênio, aprofundar os conhecimentos no domínio dos 

sistemas de informação geográfica já consolidados, aprimorando 

as técnicas de modelação hídrica e de simulação, integrando 

estas ferramentas de modo a melhor modelar os fenômenos 

geoambientais, de cunho espaços-temporais complexos como, 

por exemplo, a propagação de ondas de cheias e secas, de 

demandas hídricas através da utilização de arquiteturas de agentes 

inteligentes integrados, principalmente nas áreas das grandes 

obras de infraestrutura do Estado do Ceará, como a transposição 

de bacias (Cinturão das Águas), abastecimento do Complexo 

Industrial Portuário do Pecém (refinaria, siderúrgica...), áreas 

irrigadas e a irrigar, com o monitoramento hidráulico e hidrológico 

contínuo destas regiões.



166 167

Eixo VI – Desenvolvimento 
Institucional 

Introdução
A Cogerh, em seus 17 anos de existência, vem investindo na 

melhoria da sua capacidade executiva, operacional e de recursos 

humanos, visando avançar na qualidade do seu desempenho na 

execução do conjunto de atividades derivadas das suas atribuições 

e  responsabilidades, que traduzem a sua missão na Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará. 

Na mira desses investimentos reside as metas de desenvolvimento 

institucional que deve ser entendido como um conjunto 

de mudanças qualitativas na organização, que implica em 

permanentes mudanças em termos de princípios, paradigmas, 

relações ou estrutura. A partir da análise situacional da empresa, 

baseada em sua trajetória histórica, foram identificadas as 

suas dificuldades, seus entraves e suas possibilidades para o 

cumprimento de sua finalidade enquanto instituição que assume 

funções de caráter público. No enfoque da implementação das 

metas de desenvolvimento institucional três sub-eixos foram 

priorizados: o planejamento da empresa, com base no pensar 

estratégico do seu futuro; a sua administração e finanças e os 

recursos humanos, como descreveremos a seguir.
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Planejamento da empresa
As atividades de planejamento e orçamento até 2008 se restringia 

ao planejamento e orçamento da Companhia. A partir do primeiro 

semestre de 2009 este setor incorporou também as atividades de 

contabilidade e controle, que anteriormente eram desenvolvidas 

na área comercial. A mudança no organograma contribuiu para 

melhorar os controles internos e separar o setor responsável pela 

guarda dos ativos e movimentação financeira do setor onde se 

realizam os registros contábeis.

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL ANUAL 

O Seminário de Planejamento Operacional Anual é um momento 

utilizado pela Cogerh para integração dos funcionários com o 

objetivo de refletir sobre os resultados alcançados no ano em 

curso e estabelecer as metas e objetivos para o ano seguinte. 

O evento ocorre por um período de dois dias e conta com a 

participação de todo o corpo técnico da Companhia, bem como 

da Diretoria da empresa e representantes da Secretaria dos 

Recursos Hídricos - SRH. Foram realizados seminários em 2007, 

2008 e 2009 dos quais resultaram os planejamentos operacionais 

dos respectivos anos. 

ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO  
ORÇAMENTO ANUAL 

Umas das principais atividades do Planejamento é a 

coordenação da elaboração do orçamento anual da Cogerh e 

seu acompanhamento mensal. Recentemente, foi implantado 

o módulo informatizado de orçamento integrado aos setores 

contábil e financeiro que permite melhor controle sobre 

a realização dos gastos, identificando as despesas mais 

representativas, seus desvios em relação às metas, facilitando a 

tomada de decisões para implementação de medidas corretivas.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGERIRH II

O setor de Planejamento é responsável pelo acompanhamento 

das atividades financiadas pelo Projeto de Gerenciamento e 

Integração dos Recursos Hídricos - Progerirh, criado pela SRH e 

dirigido a investimentos de apoio à gestão de recursos hídricos em 

todo o estado. Informa periodicamente sobre o andamento físico-

financeiro de cada projeto contemplado no plano de aquisições, 

além da situação atual dos indicadores de resultado do programa.

PROJETO ERP

Com o objetivo de reorganizar seus processos, simplificar e 

melhorar o controle das informações, a Cogerh iniciou uma 

nova fase em 2007, implantando o Protheus 8, a solução ERP da 

Microsiga – empresa que pertence à TOTVS, maior grupo latino-

americano de desenvolvimento de software.

Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) funcionam com a 

utilização de uma base de dados comum, evitando a conciliação 

manual das informações obtidas entre as interfaces dos diferentes 

aplicativos. Um sistema integrado oferece a possibilidade de 

melhoria de relatórios, fidelidade de dados, consistência e 

comparação de dados, devido à utilização de um critério único em 

todas as atividades da empresa.

Impulsionado pelo processo de reengenharia do negócio, a 

implementação do ERP reduz redundância de atividades na 

organização, e com os departamentos utilizando aplicativos 

integrados e compartilhando a mesma base de dados, não existe 

a necessidade de repetição de atividades tais como reentrada de 

dados de um aplicativo para outro.

O sistema ERP identifica o tempo como uma variável crítica de 

restrição, sendo a informação que norteia a tecnologia de negócios 

e a tecnologia da informação. A redução do tempo é obtida via 
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minimização na obtenção e disseminação das informações. Decisões 

ao longo dos processos da empresa também são possíveis graças 

ao ERP. Isto resulta em economia de tempo, domínio sobre as 

operações e também eliminação do que é supérfluo.

Reduzir os custos e a burocracia interna, eliminar o retrabalho, 

aumentar a produtividade e dinamizar as atividades, são as 

principais vantagens apontadas na utilização dos sistemas 

integrados de gestão, também conhecidos pela sigla ERP.

Em fevereiro de 2007, a Cogerh passou por um processo de análise 

pelos consultores de negócios da Microsiga. A equipe levantou os 

dados e as necessidades tecnológicas da Companhia, customizando 

o sistema para adequá-lo à sua realidade, dando início assim 

ao processo de implantação. Até dezembro de 2007, foram 

implantados os Módulos de Contabilidade, Folha de Pagamento, 

Ponto Eletrônico, Controle de Diárias, Compras, Estoque, 

Patrimônio, e iniciou-se a implantação dos Módulos de Gestão de 

Contratos, Financeiro, Faturamento e Integração do Sistema de 

Outorgas e Licenças (SOL) com o Faturamento. Em 2008 e 2009, 

foram implantados os Módulos de Gerenciamento de Veículos, 

Acompanhamento de Ações Judiciais, Avaliação de Desempenho, 

Gerenciamento Estratégico e Análise Contábil-Financeira, Gestão 

de Projetos, Planejamento de Atividades, SPED-Fiscal e iniciou-se a 

implantação do SPED-Contábil.

Assim, a implantação do ERP tem proporcionado a Cogerh vários 

benefícios, dentre os quais podemos ressaltar:

•	Elimina	o	uso	de	interfaces	manuais;

•	Otimiza	o	fluxo	da	informação	e	a	qualidade	da	mesma	

dentro da organização;

•	Agiliza	o	processo	de	tomada	de	decisão;

•	Elimina	a	redundância	de	atividades;

•	Calcula	as	receitas	e	as	despesas	de	acordo	com	a	

Gerência, a Bacia, a Infraestrutura Hídrica e o Macroprojeto, 

mostrando uma visão real da atual situação da empresa.

Contabilidade e controle

IMPLANTAÇÃO DO ERP NA CONTABILIDADE

Desde 2007 a contabilidade passou a ser escriturada através 

de um sistema informatizado integrado, utilizando-se do ERP 

da TOTV’S Microsiga, o Protheus. Dessa forma as informações 

constantes na contabilidade passaram a estar disponíveis em um 

só banco de dados que por sua vez permite a elaboração de vários 

relatórios gerenciais. A partir desse momento, a contabilidade 

pôde e vem assumindo uma visão mais gerencial e não apenas 

voltada simplesmente para o atendimento da legislação fiscal. O 

setor contábil teve um papel preponderante na implantação e no 

bom funcionamento do sistema integrado de informações, tanto 

como validador das informações geradas pelos diversos outros 

módulos que enviam informações para o módulo contábil, por 

exemplo, financeiro, compras e faturamento, como formatando a 

sistemática de apuração de informações por centro de custo e por 

atividade e fonte de recursos.

RECUPERAÇÃO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS

A legislação brasileira em sua complexidade exige das empresas 

que essas mantenham um acompanhamento constante com 

relação às exigências tributárias. A forma na qual uma pessoa 

jurídica está enquadrada quanto ao recolhimento de seus tributos 

afeta de maneira significativa o percentual de sua carga tributária. 

A Cogerh está enquadrada como optante pelo lucro real anual o 

que possibilita a Companhia ser beneficiada com incentivos fiscais 
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como o concedido pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador 

– PAT, e também permite que a Companhia deduza  valores pagos 

a título de IRRF sobre rendimento de aplicações financeiras. Desta 

forma a Companhia busca reduzir de maneira legal ao mínimo os 

gastos com tributos, direcionando os recursos ao cumprimento de 

sua atividade fim. No período de 2007 a 2009, a Cogerh realizou 

recuperação de créditos fiscais, através de compensação no valor 

de R$ 438.869,29 (quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e 

sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Quadro - Recuperação de crédito

Recuperação de crédito
2007 2008 2009 TOTAL

651.893,22 382.725,62 1.341.914,56 307.295,72

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS

Com a nova ferramenta ERP foi criada uma sistemática de 

apuração dos custos da Companhia que permite emitir relatórios 

de custos por Gerência, Estrutura Hídrica, Macro atividade e 

fonte de recursos. Esses relatórios fornecem informações que 

permitem aos gestores disporem de subsídios para tomar as 

decisões mais acertadas para a Companhia. Possibilita ainda que 

a Companhia possa apresentar suas receitas e despesas por bacia 

hidrográfica, atendendo assim aos dispositivos legais que tratam 

dos recursos hídricos e tornando a gestão dos recursos hídricos 

mais transparente. Esse sistema de custos atende, dentre outros 

usuários, ao Banco Mundial, que tem sido um grande parceiro  

do Estado e da Cogerh no que se refere a fornecer recursos 

direcionados à gestão dos recursos hídricos.

IMPLANTAÇÃO DO SPED CONTÁBIL E FISCAL

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o 

projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) faz parte 

do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 

(PAC 2007-2010). De modo geral, consiste na modernização da 

sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, 

transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias 

e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital 

para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo 

assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. 

É composto por três grandes subprojetos: Escrituração Contábil 

Digital, Escrituração Fiscal Digital e a NF-e - Ambiente Nacional. A 

Cogerh está obrigada a se adequar aos dois primeiros. No caso da  

Escrituração Contábil Digital deverá ser enviado até 30 de junho 

de 2010. Já a Escrituração Fiscal Digital desde setembro de 2009 a 

Companhia já atende a determinação do fisco.

Administrativo-financeiro

SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Esse setor é responsável por municiar o funcionamento da Cogerh 

assim como pela manutenção e conservação do seu patrimônio. 

Como a Companhia atua em todas as Bacias do Estado, muitos 

são os deslocamentos da sede para os mais distantes recantos 

onde a ação gestora se faz necessária, seja no apoio às Gerências 

Regionais seja na ação específica mais diretamente necessária. 
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No quadriênio 2007-2010 a Cogerh centralizou esforços no sentido 

de ampliar e qualificar a sua frota de veículos. Neste sentido as 

iniciativas de maior expressão foram:

•	Renovação	da	frota	de	veículos	médios	–	contrato	de	

locação. A Cogerh tem um contrato de locação com a 

empresa Fortcar, no qual está prevista a renovação de toda 

a frota locada. A renovação será concluída durante o mês de 

março de 2010;

•	Contratação	de	cinco	veículos	tipo	Pick	Up	para	dar	apoio	

às Gerências Regionais. Através de uma ata de registro de 

preços gerenciada pela Seplag,  a Cogerh, por intermédio da 

Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, adicionou à sua frota 

de veículos próprios / cedidos cinco veículos tipo Pick Up Hillux;

•	Aquisição	de	12	motos	para	renovação	da	frota	própria	

através de pregão eletrônico e 05 veículos tipo Pick Up 

locados também através de pregão eletrônico através da 

central de licitações da PGE. As motos e os referidos veículos 

foram distribuídos para a sede e gerências regionais;

•	Implantação	de	módulos	(ERP)	–	

Outras atividades constam da rotina deste setor seja na reposição 

dos materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento 

das várias tarefas rotineiras da empresa, seja garantindo a 

regularidade de:

a) Compras, incluindo a descentralização do sistema de 

solicitação de compras para as gerências regionais.

b) Patrimônio

c) Estoque

d) Acompanhamento de veículos:

- Contratação de empresa para monitoramento (Instalação 

de GPS) dos veículos próprios e locados utilizados pela 

Cogerh, otimizando as atividades de controle, tais 

como programação de viagens, limites de velocidade, 

localização segura e imediata, dentre outras.

SETOR COMERCIAL

O setor comercial da Cogerh tem como atribuições coordenar e 

controlar o faturamento, a arrecadação e cobrança da água e 

dos serviços prestados pela Companhia aos seus usuários. Ocupa-

se também em definir e acionar mecanismos administrativos 

e/ou judiciais cabíveis, para viabilizar a cobrança de usuários 

inadimplentes, como também planejar e implementar ações 

buscando conquistar novos usuários, inclusive regularizando 

consumidores de água bruta que ainda não estão sendo cobrados.

Desta forma, busca-se cada vez mais priorizar as ações a fim de dar 

o suporte necessário ao acompanhamento do setor. Os serviços são 

desenvolvidos em parceria com várias outras áreas operacionais e 

de planejamento da Cogerh. No quadriênio 2007-2010 o trabalho 

comercial se refletiu no avanço do número de contratos firmados 

de fornecimento de água, conforme pode ser entendido através 

do quadro apresentado no item cobrança pelo uso da água  

Ao longo dos últimos anos a área da Companhia tem desenvolvido 

grandes esforços no sentido de diagnosticar e sistematizar 

trabalhos visando atualizar e restabelecer o equilíbrio no quadro 

de faturamento e arrecadação. O faturamento é o que se 

determina a partir dos contratos de fornecimento d’água vigentes 

e das medições reais de consumo; e a arrecadação é o que foi 

efetivamente  pago relativamente a estas medições. De acordo com 

o que se pode observar nos quadros abaixo  houve um crescimento 

significativo do faturamento assim como da arrecadação . 
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Quadro FAT- Evolução do faturamento ao longo do quadriênio

O faturamento cresceu em cerca de 26,50% durante o quadriênio, 

enquanto que a arrecadação evoluiu em cerca de 36,2% no 

mesmo período. Além do crescimento do consumo houve um 

trabalho de recuperação de créditos com consequente redução da 

inadimplência, sobretudo em relação aos Sistemas Autônomos de 

Abastecimento de Água.

Quadro Arredes – Arrecadação e Despesas ao longo do quadriênio

 Faturamento

27.728.181 28.906.296

32.308.688
35.093.558

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009

  Arrecadação e Despesas

34.049.473

4.154.693 5.361.117

25.003.268 27.131.018
30.525.723

28.688.356

24.945.687 24.654.936 26.371.030

57.581
2.476.082

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009

Arrecadado Despesa (sem deprec./Amort. diferido) Arrecadado - Despesas

O faturamento e arrecadação da Cogerh permitiram a geração de 

receitas para o funcionamento da empresa de maneira equilibrada 

como se pode depreender do quadro acima. Os resultados 

financeiros indicaram uma crescente diferença entre valores 

arrecadados e despesas realizadas ao longo do quadriênio. Esses 

valores crescentes  expressaram sobretudo a ocorrência de anos 

chuvosos, onde os níveis d’água dos açudes propiciaram operações 

sem maiores gastos energéticos, como foram principalmente os 

anos de 2008 e 2009. Este panorama não reflete a realidade mais 

regular das condições operacionais da Companhia, posto que 

sempre se registram sequências de anos secos no Estado do Ceará. 

Daí porque reservas monetárias contingenciais fazem parte do 

planejamento da empresa, para o enfrentamento dos períodos de 

maiores despesas. 

O Quadro de arrecadação faturamento por gerência exposto 

acima revela a distribuição da arrecadação em todo o Estado e 

demonstra o quanto a gestão dos Recursos Hídricos depende 

da arrecadação que se obtém nas Bacias Metropolitanas. Quase 

90% do que foi arrecadado no ano de 2009 teve origem nestas 

Bacias. Isto se deve basicamente ao fato de que a cobrança pelo 

 Arrecadação por Gerência - 2009 Metropolitana

Salgado

Parnaiba

Banabuiu

Alto Jaguaribe

Acarau/Coreaú

Baixo/Médio Jaguar.

Curu/Litoral

Gerência Valor %
Metropolitana 29.899.871  87,81%
Salgado 903.496       2,65%
Parnaiba 504.002       1,48%

Banabuiu 426.244       1,25%
Alto Jaguaribe 176.174       0,52%
Acarau/Coreaú 836.250       2,46%

Baixo/Médio Jaguar. 636.154       1,87%
Curu/Litoral 667.279       1,96%

Total 34.049.470  

Arrecadação por Gerência Regional
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uso da água e pelos serviços de fornecimento para usos múltiplos 

têm tarifas diferenciadas, conforme já foi demonstrado, sendo 

o saneamento básico e a indústria responsáveis pelas maiores 

receitas. O uso em irrigação além de ter tarifas muito inferiores 

aos demais usos, ainda não é universalmente cobrado. A ideia de 

uma agência gerenciadora estadual, praticando subsídio cruzado, 

também encontra respaldo nesta realidade. O quadro abaixo 

mostra a distribuição dos valores arrecadados por categoria de uso, 

demonstrando que em 2009, praticamente, toda a arrecadação é 

resultante da cobrança pelo uso em saneamento básico e industrial.

Quadro ARRED – Demonstrativo de arrecadação por categoria de uso

Quase todos os setores usuários conectados à rede de 

fornecimentos da Cogerh tem apresentado perfis equilibrados 

de faturamento/arrecadação, aspecto obviamente importante 

para a saúde financeira da empresa. Dois setores no entanto têm 

mais dificuldades no restabelecimento deste equilíbrio: os SAAEs , 

alguns setores da Indústria, a Irrigação e a Carcinicultura, como já 

comentado. Este tem sido um dos movimentos de maior expressão 

nas atividades administrativas da Companhia durante o período em 

destaque, e tem obtido êxitos bastante auspiciosos nas negociações 

empreendidas, conforme ilustrado no quadro a seguir.

 
Arrecadação por Categoria - 2009 Cagece

Indústrias Isoladas

Indústrias DI Maracanaú 

SAAE

Indústrias Pacajus-Horizonte

Carcinicultura

Irrigação

Psicultura tanque rede

Água Mineral

Irrigação Canal do Trabalhador 

Demais usos

Psicultura tanque escavado

Categoria Valor %
Cagece 22.695.336    66,65%

Indústrias Isoladas 4.376.183      12,85%
Indústrias DI Maracanaú 3.699.106      10,86%
SAAE 932.007        2,74%

Indústrias Pacajus-Horizonte 1.934.338      5,68%
Carcinicultura 13.393          0,04%
Irrigação 201.231        0,59%

Psicultura tanque rede 80.515          0,24%
Água Mineral 46.106          0,14%
Irrigação Canal do Trabalhador 52.238          0,15%

Demais usos 18.571          0,05%
Psicultura tanque escavado 449               0,00%

Total 34.049.473    

Arrecadação por Categoria

 

 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 Total
Valor 307.295  651.893  382.725   2.108.398 3.450.311  

Negociações Realizadas

307.295 382.725

2.108.398

651.893

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

Quadro Negociações Realizadas
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Recursos humanos
Na perspectiva do desenvolvimento institucional, a Companhia 

tem buscado implementar políticas de recursos humanos capazes 

de desencadear competências, resolutividades e melhorias nos 

níveis de satisfação no ambiente de trabalho, a fim de garantir o 

enfrentamento dos desafios atuais e futuros na gestão dos recursos 

hídricos. Para isso programas de treinamento, de melhoria das 

condições de trabalho, prevenção de acidentes e outras assistências 

foram e são implementados.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Os programas nesta área são eleitos a partir das demandas 

prioritárias, envolvendo processos de aplicação do 

conhecimento, incorporação de tecnologias e intercâmbios 

técnicos. Anualmente é realizado o levantamento das 

necessidades de capacitação dos colaboradores, organizados 

treinamentos, cursos, oficinas, seminários, tendo como foco a 

busca pelo atendimento das metas da organização. 

Os eventos multidisciplinares, tal qual exige o perfil de 

competências da Companhia, envolveram temas relacionados 

ao Direito Tributário, Administrativo, do Trabalho e Ambiental; 

Engenharia de Recursos Hídricos, Mecânica, Elétrica e Saneamento 

Ambiental; Tecnologia da Informação, Sistemas Informacionais; 

Recursos Humanos; Gestão de Conflitos, Sensibilização e 

Organização Social; Administração e Finanças; Escrituração 

Contábil e outros. No quadro abaixo são detalhados os números e 

outras informações relativos aos eventos de capacitação realizados 

de 2007 a 2009.

Quadro – Os números dos Programas de Capacitação 2007-2009

Discriminação 2007 2008 2009 Total

Eventos 37 49 50 136

Participantes 61 312 185 558

Eventos Externos 4 7 3 14

Eventos internos 33 42 47 122

Cursos/Hora.aula 691 2662 805 4158

Eventos de Intercâmbio 13 14 13 40

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL E QUALIDADE 
DE VIDA NO TRABALHO

Realizada em parceria com a Escola de Gestão Pública, visa, dentre 

outros, à verificação do índice de satisfação dos funcionários para 

planejamento de ações de intervenção; criação de espaço onde 

os colaboradores possam expressar os seus desejos, sugestões 

e expectativas, bem como subsidiar o planejamento da Cogerh 

voltado para a valorização do colaborador.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

•	Palestras	mensais	com	temáticas	atinentes	ao	bem-estar	

biopsicossocial do colaborador;

•	Campanhas	de	vacinação;

•	Ginástica	laboral;

•	Práticas	esportivas.
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ACONSELHAMENTO

Consiste em um atendimento voltado para uma adaptação 

mais satisfatória do colaborador a situações de conflito ou de 

sofrimento psíquico, aperfeiçoando os seus recursos pessoais em 

termos de autoconhecimento, autoajuda e autonomia.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Realizado anualmente utilizando a metodologia 360º busca 

prioritariamente:

•	Estimular	o	trabalho	coletivo	e	a	ampliação	da	participação	

dos colaboradores no planejamento institucional;

•	Fornecer	indicadores	capazes	de	subsidiar	o	planejamento	

da Companhia, visando ao desenvolvimento de pessoal 

e da Cogerh;

•	Subsidiar	a	elaboração	do	programa	de	capacitação;

•		Aferir	o	desempenho	do	empregado	para	a	obtenção	de	

progressão na carreira, em conformidade com o Plano de 

Cargos e Carreiras em vigor.

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Destinado a estudantes matriculados e com frequência efetiva 

em cursos regulares de instituições de nível superior nas seguintes 

áreas: Geografia, Saneamento Ambiental, Direito, Pedagogia, 

Administração, Geologia, Ciências Biológicas e Ciências Sociais.O 

Programa atende ao Decreto nº 29.704 de 8 de abril de 2009 do 

Governo do Estado do Ceará e  tem os seguintes objetivos:

•	Possibilitar	o	aprendizado	de	competências	próprias	

da atividade profissional e a contextualização curricular, 

visando ao desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e do trabalho;

•	Contribuir	para	a	inserção	do	estudante	no	mercado	de	

trabalho;

•	Propiciar	aos	estudantes	complementação	da	formação	

acadêmica e desenvolvimento dos seus talentos potenciais;

•	Oportunizar	acesso	às	atividades	do	setor	público,	

despertando no estudante interesse pelas carreiras públicas;

•	Promover	a	participação	do	setor	público	no	processo	de	

aprimoramento do ensino.

PROGRAMA COGERH DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

O Programa Cogerh de Responsabilidade Socioambiental a 

ser instalado nesta Companhia constitui uma ação de caráter 

voluntário, que pretende induzir a adoção de um modelo de gestão 

pública que corrija e diminua impactos negativos gerados durante a 

jornada de trabalho. O meio de conseguir isso é o uso eficiente dos 

recursos naturais, materiais, financeiros e humanos. 

Numa perspectiva mais ampla, este Programa ressalta que é preciso 

repensar nossa posição diante das ações que vêm sendo realizadas 

antecipadamente pela iniciativa privada.

Todavia, antes de desencadear uma ação dessa natureza, é 

preciso que seja estabelecido um processo metodológico básico, 

contínuo, capaz de orientar as etapas, desde a sua concepção até a 

implementação das ações e sua manutenção.

É um processo que busca trabalhar a parceria – governo, setor 

produtivo e comunidade – para definir uma estratégia que 
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compreenda uma série de planos de ação na qual estabeleça 

como todos vão trabalhar juntos para alcançar o desenvolvimento 

sustentável no século XXI.

Dentre os objetivos destacam-se:

•	Incentivar	a	aplicação	de	práticas	sociais,	éticas	e	ambientais	

na empresa; 

•	Fomentar	o	senso	do	trabalho	em	equipe;	

•	Buscar	um	modelo	de	gestão	mais	solidário	e	participativo;	

•	Capacitar	quanto	à	sensibilização	e	conscientização	do	

papel de cada servidor na cadeia produtiva; 

•	Reduzir	os	impactos	ambientais	negativos	e	ampliar	os	

impactos ambientais positivos; 

•	Promover	a	adoção	de	práticas	de	responsabilidade	social;	

•	Colaborar	com	a	redução	do	aquecimento	global;	

•	Possibilitar	a	satisfação	dos	servidores;	

•	Estimular	o	bom	relacionamento	na	equipe;	

•	Melhorar	o	desempenho	socioambiental	da	empresa.	

•	Garantir	a	melhoria	da	qualidade	de	vida;	

•	Desenvolver	a	ecoeficiência	e	a	excelência	da	empresa.		

SEGURANÇA DO TRABALHO

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

Todas as empresas que possuam empregados, sejam privadas, 

públicas, sociedade de economia mista, órgãos púbicos de 

administração direta ou indireta, etc, que, em geral, se enquadrem 

nos requisitos mencionados no Quadro I da Norma Regulamentadora 

(NR 5) devem constituir e manter em funcionamento a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 

A Cogerh constituiu a sua CIPA em 2008, para o mandato dos anos 

de 2008-2009 e 2009-2010. Durante o mandato são realizadas 

doze reuniões mensais ordinárias e reuniões extraordinárias, 

sempre que alguma situação excepcional o exigir (por exemplo, 

um acidente com lesões graves), das quais serão lavradas atas 

circunstanciais, registrando os aspectos discutidos. 

As atribuições da CIPA, resumidamente, são: 

•	Identificar	os	riscos	do	processo	de	trabalho;	

•	Estabelecer	um	plano	de	trabalho	de	cunho	preventivo;	

•	Participar	da	implementação,	controle	e	avaliação	de	tais	

medidas, segundo prioridades estabelecidas; 

•	Realizar	inspeções	de	segurança	nos	ambientes	de	trabalho;	

•	Divulgar	aos	demais	trabalhadores	informações	relativas	à	

segurança e saúde no trabalho; 

•	Participar,	anualmente,	em	conjunto	com	a	empresa, 

a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(Sipat); 

•	Participar	das	discussões	promovidas	pelo	empregador	

para avaliar os impactos de alterações no ambiente e 

processo de trabalho, no contexto da segurança e saúde dos 

trabalhadores; 
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SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO 
TRABALHO (SIPAT) 

Anualmente, a CIPA, em conjunto com a Gerência de Recursos 

Humanos promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho (SIPAT). O objetivo principal da SIPAT é conscientizar 

sobre a necessidade de se evitar acidentes e doenças do trabalho, 

estabelecendo as medidas a serem tomadas para coibir a sua 

ocorrência. Para atingir essa finalidade, a CIPA organiza palestras, 

cursos e a exibição de filmes. 

Encontra-se em processo de implantação dos seguintes programas: 

•	PPRA:	Conforme	a	NR-9	da	Portaria	nº	3.214/78,	o	PPRA	

– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – objetiva 

preservar a saúde e integridade física dos empregados, 

identificando riscos ambientais existentes no trabalho, tais 

como ruído, calor, frio, radiações, vibrações, névoas, gases, 

neblinas, bactérias, fungos, parasitas, vírus, etc. 

•	PCMSO:	conforme	a	NR-7	da	Portaria	nº	3.214/78,	o	PCMSO	

– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – é 

um programa de prevenção, rastreamento e diagnóstico 

precoce dos agravos à saúde, de natureza subclínica, visando 

constatar existência de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde do empregado, especialmente no 

âmbito coletivo. 

•	LTCAT

Laudo, elaborado com o intuito de se documentar os 

agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho 

e concluir se estes podem gerar insalubridade para os 

trabalhadores eventualmente expostos. Somente será 

renovado caso sejam introduzidas modificações no 

ambiente de trabalho. 

Tecnologia da Informação -TI

O Conceito de Tecnologia da Informação é bastante amplo, uma 

vez que abrange aspectos humanos, administrativos, políticos e 

organizacionais. Considerada área de extrema importância para o 

Desenvolvimento Institucional, a Tecnologia da Informação envolve 

não só sistemas de informação, como processamento de dados, 

o uso dos hardware e software, a prática das telecomunicações, 

como processos de automação e recursos de multimídia. Para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, assim como para qualquer 

setor da atividade humana, a solução dos problemas derivam 

da recepção e organização de dados, do seu processamento, das 

informações produzidas e da formação do conhecimento. 

A Tecnologia da Informação tem, ao longo dos anos,  desenvolvido 

esforços no sentido de auxiliar os gestores no processo de tomada 

de decisão, aparelhando a Companhia com a aquisição de hardware 

e servidor de rede, desenvolvendo ou adquirindo software, 

acompanhando e interagindo nos processos de automação nas 

áreas operacionais, implantando serviços de geoprocessamento e 

consolidando informações que favoreçam o cumprimento da missão 

da Cogerh. No período de 2007 a 2009, podemos considerar como 

as melhorias mais relevantes as seguintes:

ÁREA DE SUPORTE

•	No	tocante	a	infraestrutura	de	suporte	às	aplicações	

corporativas, a Cogerh passou por um período de tempo sem 

modernização de suas plataformas, tendo adquirido os últimos 

equipamentos em 2004, ou seja, atualmente já estavam obsoletos. 

Foi realizado então um levantamento junto aos diversos setores 

da Companhia, onde foi constatado a necessidade de aquisição de 

equipamentos novos para substituir os micros sem possibilidade 



188 189

de nenhum upgrade, como também para padronizar e renovar 

o parque computacional, visando promover uma melhor 

agilidade no fluxo de informações entre as Gerências Regionais 

(Metropolitana, Crateús, Limoeiro, Sobral, Crato, Pentecoste, 

Quixeramobim e Iguatu) e a Sede da Cogerh, possibilitando assim 

uma melhor integração, facilitando a tomada de decisões e o 

alcance dos objetivos da empresa, através da melhoria do nível 

de informatização. Durante o período de 2007 a 2009, a Cogerh 

renovou cerca de 80% do seu parque computacional, adquirindo 

os seguintes equipamentos: 08 Servidores, 05 Nobreaks, 121 

computadores desktop, 11 impressoras multifuncionais laser 

mono, 11 impressoras laser colorida, 06 impressoras laser mono, 65 

estabilizadores, 11 projetores multimídia, 31 câmeras fotográficas 

digitais, 12 notebooks, 01 plotter, 05 switches, 20 palms com GPS. 

Esses equipamentos foram adquiridos com Recursos Próprios, 

Progerirh, ANA e Proágua.

•	Com	o	objetivo	de	melhorar	a	velocidade	de	acesso	à	Internet,	

em 2008, foi realizada a expansão dos links de comunicação da 

Sede e das Gerências Regionais, assim como a implantação do link 

DI-Maracanaú-Sede.

•	Com	a	disponibilização	por	parte	do	Governo	do	Estado	do	

Ceará, através da Etice/Seplag, de uma Ata de Registro de Preços 

para aquisição de antivírus, a Cogerh solicitou adesão a esta ata e 

adquiriu 200 licenças do Antivírus Corporativo Panda Entreprise, o 

que assegurou a Companhia o combate a invasão e disseminação 

de vírus.

•	Seguindo	o	decreto	que	institui	a	Política	de	Software	Livre	

no âmbito do Governo do Estado do Ceará, em 2009, a Cogerh 

iniciou a implantação dessa política dentro da organização com 

as seguintes atividades: Migração dos Servidores para Linux, 

Migração do Correio Eletrônico do Lótus Notes para Horde, 

Treinamento de BrOffice Básico e Calc Avançado, Substituição 

do Microsoft Office pelo BrOffice como nova ferramenta de 

suíte de escritório, Implementação do e-mail institucional: nome.

sobrenome@cogerh.com.br.

•	Com	os	computadores	que	foram	substituídos	pelos	novos,	

foi instalada na Sede da Cogerh uma Sala de Treinamento de 

Informática composta de 20 computadores, disponível para a 

realização de treinamentos para as diversas áreas. A mesma foi 

inaugurada com a realização do Curso de BrOffice Básico para 

todos os colaboradores da Companhia.

•	Visando	garantir	o	controle	de	acesso	à	Internet,	foram	criados	

logins individuais do software BrMultiAccess para todos os 

colaboradores das Gerências Regionais. Antigamente, existia apenas 

um login único usado por toda a gerência.

•	Com	o	objetivo	de	instituir	a	Política	de	Segurança	da	

Informação, foi instalado na Sede da Cogerh um Servidor de 

Arquivos, garantindo o armazenamento centralizado dos 

documentos da Companhia em um único local, com garantia de 

backup dos dados guardados neste servidor.

•	Como	a	Cogerh	faz	parte	da	Rede	Governamental,	por	

determinação da Etice/Seplag, não é permitido o envio de 

documentos em anexo aos e-mails com tamanho superior a 10 

Mb. A fim de superar essa restrição, instalamos um Servidor FTP 

como forma de possibilitar a transferência de arquivos de qualquer 

tamanho entre a Sede e as Gerências Regionais, assim como 

também para usuários externos a rede interna da Cogerh. 

ÁREA DE SISTEMAS

•	Desenvolvimento/Implantação do Sistema de Atendimento 

a Chamados (SAC) para WEB, via Intranet. Esse sistema foi 

desenvolvido com o objetivo de registrar a abertura de chamados 
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das diversas áreas para a Getin e administrar a execução e a solução 

dos mesmos.  

•	Desenvolvimento/Implantação da Ficha Cadastral de Pontos 

D’Água para WEB, via Intranet. Esse aplicativo foi desenvolvido para 

a Gerência de Estudos e Projetos, mais especificamente para a área de 

Águas Subterrâneas, com o objetivo de armazenar os dados coletados 

no levantamento que foi realizado para o Estudo do Apodi.

•	Desenvolvimento/Implantação do Sistema de Cadastro de 

Pescadores para WEB, via Intranet. Para atender a necessidade da 

Gerência Metropolitana no controle de acesso dos pescadores aos 

açudes monitorados por esta gerência, foi desenvolvido um aplicativo 

que cadastra os dados dos pescadores para terem acesso a essas 

infraestruturas hídricas através do controle de emissão de carteiras.

•	Implantação/Otimização do Sistema de Outorgas e Licenças 

(SOL). A água é um recurso natural limitado, de domínio público 

e dotado de valor econômico, devendo o seu gerenciamento ser 

efetuado de forma integrada, descentralizada e participativa. 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos, no Estado do 

Ceará, encontra-se baseada na Lei nº 11.996, de 24 de julho de 

1992, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

nomeando-a como um instrumento de gerenciamento no que diz 

respeito a implantação de qualquer empreendimento que consuma 

água, superficial ou subterrânea, a realização de obras ou serviços 

que alterem o regime, quantidade ou qualidade da mesma. Com 

o objetivo de registrar, analisar, acompanhar e controlar de forma 

efetiva os pedidos de outorga e licença, a Secretaria dos Recursos 

Hídricos (SRH) contratou uma empresa para desenvolver um 

sistema que tivesse todas essas funcionalidades e a partir daí a 

Cogerh passou a ser responsável pela manutenção/otimização desse 

sistema, uma vez que os fontes dos programas são de propriedade 

dessa Companhia. Este sistema tem papel fundamental na melhoria 

do acesso às informações, na agilidade do acompanhamento dos 

processos, tornando possível um atendimento mais eficiente aos 

usuários de água bruta. 

•	Implantação da ERP. Com o objetivo de reorganizar seus 

processos, simplificar e melhorar o controle das informações, 

a Cogerh iniciou uma nova fase em 2007, implantando o 

Protheus 8, a solução ERP da Microsiga – empresa que pertence 

à TOTVS, maior grupo latino-americano de desenvolvimento de 

software. Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) funcionam 

com a utilização de uma base de dados comum, evitando a 

conciliação manual das informações obtidas entre as interfaces 

dos diferentes aplicativos. Um sistema integrado oferece a 

possibilidade de melhoria de relatórios, fidelidade de dados, 

consistência e comparação de dados, devido à utilização de um 

critério único em todas as atividades da empresa. Impulsionado 

pelo processo de reengenharia do negócio, a implementação do 

ERP reduz redundância de atividades na organização, e com os 

departamentos utilizando aplicativos integrados e compartilhando 

a mesma base de dados, não existe a necessidade de repetição 

de atividades tais como reentrada de dados de um aplicativo 

para outro. O sistema ERP identifica o tempo como uma variável 

crítica de restrição, sendo a informação que norteia a tecnologia 

de negócios e a tecnologia da informação. A redução do 

tempo é obtida via minimização na obtenção e disseminação 

das informações. Decisões ao longo dos processos da empresa 

também são possíveis graças ao ERP. Isto resulta em economia 

de tempo, domínio sobre as operações e também eliminação 

do que é supérfluo. Reduzir os custos e a burocracia interna, 

eliminar o retrabalho, aumentar a produtividade e dinamizar as 

atividades são as principais vantagens apontadas na utilização 

dos sistemas integrados de gestão, também conhecidos pela sigla 

ERP. Em fevereiro de 2007, a Cogerh passou por um processo de 

análise pelos consultores de negócios da Microsiga. A equipe 

levantou os dados e as necessidades tecnológicas da Companhia, 

customizando o sistema para adequá-lo à sua realidade, dando-

se início assim ao processo de implantação. Até dezembro de 

2007, foram implantados os Módulos de Contabilidade, Folha 

de Pagamento, Ponto Eletrônico, Controle de Diárias, Compras, 

Estoque, Patrimônio, e iniciou-se a implantação dos Módulos de 
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Gestão de Contratos, Financeiro, Faturamento e Integração do 

Sistema de Outorgas e Licenças (SOL) com o Faturamento. Em 

2008 e 2009, foram implantados os Módulos de Gerenciamento 

de Veículos, Acompanhamento de Ações Judiciais, Avaliação de 

Desempenho, Gerenciamento Estratégico e Análise Contábil-

Financeira, Gestão de Projetos, Planejamento de Atividades, 

SPED-Fiscal e iniciou-se a implantação do SPED-Contábil. Assim, 

a implantação do ERP tem proporcionado à Cogerh vários 

benefícios, dentre os quais podemos ressaltar: elimina o uso de 

interfaces manuais; otimiza o fluxo da informação e a qualidade 

da mesma dentro da organização; agiliza o processo de tomada 

de decisão; elimina a redundância de atividades; calcula as receitas 

e as despesas de acordo com a Gerência, a Bacia, a Infraestrutura 

Hídrica e o Macroprojeto, mostrando uma visão real da atual 

situação da empresa. 

•	Desenvolvimento/Implantação de um Portal Web para 

Intranet e Internet. Por determinação da Casa Civil, todos os 

websites governamentais do Estado do Ceará devem seguir um 

modelo único de identidade visual. Dessa forma, tivemos que 

desenvolver um novo Portal para Internet seguindo os padrões 

exigidos e usando tecnologia baseada em Software Livre - Zope 

Phone. A simplicidade, o conteúdo e a velocidade de navegação 

foram contemplados, utilizando-se de recursos sem efeitos, 

que poderiam tornar o site mais lento e visualmente poluído. 

A distribuição dos elementos de navegação procurou obedecer 

aos requisitos, onde se deu um destaque maior ao conteúdo de 

serviços. Aproveitando o ensejo, desenvolvemos também um 

novo Portal para a Intranet, onde o design foi disposto de forma 

simples, organizada e com cores suaves, usando com moderação 

figuras, o que manteve a página clara e objetiva, tornando-a 

agradável visualmente.

•	Acompanhamento do Desenvolvimento do POM - Plano de 

Operação e Manutenção. Com o objetivo de reescrever e agregar 

novas funcionalidades ao Sistema de Recursos Hídricos (SRH), 

onde é feito o monitoramento da qualidade e da quantidade da 

água, e ao Sistema de Inspeção e Segurança de Obras Hídricas 

(SISOH), onde é realizado o controle de vistorias dos açudes 

monitorados pela Companhia, a Cogerh contratou uma empresa 

para desenvolver esse novo sistema, denominado POM, e a Getin 

durante esse período acompanhou esse desenvolvimento, validando 

a modelagem do banco de dados, a definição das regras de negócio 

e a entrega de documentos exigidos pelo processo licitatório como 

forma de garantir a qualidade do serviço.

•	Desenvolvimento do Sistema de Macromedidores. Atendendo 

a demanda solicitada pela Gerência Metropolitana para controle 

dos macromedidores de sua responsabilidade, realizamos o 

levantamento das necessidades e análise de requisitos para 

desenvolvimento desse sistema, onde constatamos as seguintes 

funcionalidades: cadastro de medidores instalados e inativos, 

localização dos mesmos por cliente e ponto de captação, 

registro mensal das leituras, manutenção preventiva e corretiva, 

aferições, além de consultas e relatórios operacionais e 

gerenciais.  Esse sistema foi desenvolvido usando ferramentas 

baseada na tecnologia software livre: JAVA e Postgresql, e 

será implantado em 2010 inicialmente na Gemet e depois de 

homologado nas demais gerências regionais.

•	Elaboração de Termo de Referência para Aquisição de Sistema 

de Fiscalização. A fiscalização pelo uso da água está diretamente 

associada à outorga e é entendida como fundamental para 

a racionalização de seu uso e conservação e instrumento de 

viabilização da Política Estadual de Recursos Hídricos. O Sistema 

de Fiscalização será responsável pela verificação in loco de uso 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, segundo as 

peculiaridades de cada bacia hidrográfica. A Cogerh investiu na 

aquisição de hardware (PALMs c/ GPS) de modo a oferecer ao seu 

corpo funcional condições para a realização dessas atividades. 

Para disponibilizar os dados coletados com os PALMs c/ GPS, será 

necessário um desenvolvimento de um sistema que importe os 
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dados coletados, realize o processamento e a consistência desses 

dados, e caso necessário, faça a atualização dos dados do palm a 

partir da exportação dos dados do sistema. Este sistema deverá 

ser integrado ao Sistema de Outorgas e Licenças - SOL, compondo 

assim as ferramentas que irão fornecer informações estratégicas 

para a gerência eficiente de Recursos Hídricos. O Sistema de 

Fiscalização terá como função estrutural a de, a partir de dados 

formatados de entrada referentes ao questionário de fiscalização, 

tais como dados do usuário fiscalizado, dados da vistoria realizada, 

ponto geográfico, view de mapas, produzir informações gerenciais 

para a Cogerh. Este sistema será adquirido em 2010 com Recurso 

do PROGERIRH – Aditional Finance. 

ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO

•	Aquisição	do	equipamento	Echosonda	Furuno	GP	1640	utilizado	

em atividades de reconhecimento e medição dos reservatórios para 

geração de cartas batimétricas e modelagem do volume verdadeiro.

•	Aquisição	de	dois	GPS	Geodésico	Leica	900CS	utilizados	para	os	

levantamentos geofísicos terrestres com aplicação no gerenciamento 

dos recursos hídricos. Este equipamento permite levantamentos 

topográficos em geral, transporte de coordenadas e altimétricos 

para locação e georeferenciamento de diversas arquiteturas: 

barramentos, adutoras, pontes, bueiros, etc., com referência às Áreas 

de Preservação Permanentes (APP) que necessitam levantamentos 

com alta precisão geográfica e altimétricas, atendendo as 

especificações do IBGE e ao INCRA - Lei n.º 10.267, de 28 de agosto 

de 2001 – CNIR (Cadastro Nacional de Imóvel Rural). 

•	Aquisição	de	softwares	para	Geoprocessamento	(ArcGIS,	

Image Analisys e 3D Analyst) para auxilio nas atividades de 

monitoramento e análise de dados espaciais e modelagem de 

recursos hídricos.

•	Divulgação	em	formato	KMZ	dos	ajustes	para	os	traçados	dos	

Açudes Monitorados, Bacias Hidrográficas, Eixos de Integração e 

Sedes Regionais da Cogerh para o aplicativo Google Earth.

•	Implantação	de	Antena	Geodésica,	no	município	de	

Quixeramobim, em convênio com o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) para incorporação a RBMC (Rede Brasileira 

de Monitoramento Contínuo).

•	Reestruturação da Base Cartográfica do Estado do Ceará: 

Formatação da rede de drenagem da base cartográfica do Estado 

do Ceará – conforme projeto piloto da Bacia Metropolitana; 

implementação da Bacia Baixo Jaguaribe em complemento ao 

protótipo da base espacial da Bacia Metropolitana.

•	Treinamento de GPS Básico, GPS Geodésico e Arcgis para 

os colaboradores da Sede e das Gerências Regionais. Foram 

realizados treinamentos para as atividades com aplicação de 

geodésia em campo e pós-processamento de dados; aplicação 

de técnicas para levantamento batimétrico em corpos d´água, 

incluindo o delineamento das margens através de imagem de 

satélite e regiões com eutrofização, quando definidas em campo; 

manuseio de Palm’s com GPS para as atividades de fiscalização 

com uso de software livre (GVSIG Mobile).

• Estudo das manchas de inundação para o Açude Olho D’Água 

em Várzea Alegre. Foi dado apoio aos estudos de gestão de riscos 

induzidos por rompimento de barramento, estudando o caso 

da Barragem Olho D’água no município de Várzea Alegre, com 

aplicação de técnicas geodésicas para geração do MDT (Modelo 

Digital do Terreno), aplicação do modelo hidráulico HEC-RAS para 

definição de cotas e velocidades simuladas para estimativas de 

hidrogramas e rompimento por galgamento.

•	Para	atender	a	demanda	da	Gerência	de	Estudos	e	Projetos,	

mais especificamente a área de Águas Subterrâneas, a área de 

Geoprocessamento apoiou o levantamento geodésico de poços 

para as Regiões do Cariri e do Apodi, assim como também foi 

realizado o levantamento das áreas irrigadas por poços nessas 

mesmas regiões.
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Ações do Proágua

O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 

– PROÁGUA Nacional tem como objetivo contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população, especialmente nas 

regiões menos desenvolvidas do País, mediante planejamento e 

gestão dos recursos hídricos simultaneamente com a expansão e 

otimização da infraestrutura hídrica, de forma a garantir a oferta 

sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas.

No Ceará, as atividades do PROÁGUA Nacional foram 

desenvolvidas no componente gestão de recursos hídricos, 

coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA tem 

contribuído de maneira significativa para o avanço institucional e 

a capacitação técnica no estado do Ceará.

Este componente tem por objetivo o Fortalecimento Institucional 

dos setores de recursos hídricos da União, dos Estados do Nordeste e 

do Estado de Minas Gerais, bem como a promoção de um enfoque 

integrado de gerenciamento de recursos hídricos orientado para o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda por água potável.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, 

interveniente do Convênio Nº 014/2007, PROÁGUA Nacional, 

desenvolveu esforços para viabilizar as atividades pactuadas 

no referido Convênio, cujo objeto é “ implementar o Programa 

Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – PROÁGUA 

Nacional, por meio de ações de desenvolvimento institucional 

dos órgãos estaduais encarregados da gestão de recursos hídricos 

e da elaboração de planos, estudos e projetos de interesse 

do Estado, visando a sustentabilidade da oferta de água em 

quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos”.
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Este esforço possibilitou a execução de acordos, cujo planejamento 

sintetizado no Plano Operativo Anual Consolidado - POAC e 

nos Planos Operativos Anuais - POA, identificados através dos 

componentes, subcomponentes, ação programada e atividades, 

com prazo e valores correspondentes foram desenvolvidos em sua 

plenitude e incorporando através de aditivos ações além das que 

permitiram a assinatura do Convênio.

O Convênio 014/2007 tem como objeto  implementar o Programa 

Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – PROÁGUA 

Nacional, por meio de ações de desenvolvimento institucional 

dos órgãos estaduais encarregados da gestão de recursos hídricos 

e da elaboração de planos, estudos e projetos de interesse 

do Estado, visando a sustentabilidade da oferta de água em 

quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos.

AÇÕES PROGRAMADAS

Para aprimorar a gestão de recursos hídricos do Ceará a Cogerh 

concorreu ao componente Gestão de Recursos Hídricos.

O quadro abaixo mostra os Subcomponentes, Ação Programada e 

Atividades contemplados dentro dos Componentes acima descrito.

As atividades programadas dentro de cada Componente e 

Subcomponente estão listadas abaixo:

1- GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

1.1- Desenvolvimento Institucional

1.1.1- Estruturação do Órgão Gestor de Recursos Hídricos e UEGP

1.1.1.1- Manutenção da UEGP/CE

A Cogerh optou por não constituir UEGP. As atividades de 

coordenação do Convênio são desenvolvidas por um técnico 

concursado da Companhia, tendo sido criada função gratificada, 

aprovada pelo Conselho de Administração, em sua 47ª Reunião, 

datada de 31 de janeiro de 2008, a ser ocupada por um 

empregado público do quadro permanente nomeado pelo 

Diretor-Presidente da Cogerh, para realizar o acompanhamento 

e fiscalização da execução do Convênio, conforme previsto 

no Parágrafo Segundo, alínea “s” da Cláusula Terceira “DAS 

OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES”, do Convênio nº. 014/2007.

A Cogerh, através da Portaria N° 009/2008, designou o empregado 

público Hugo Estenio Rodrigues Bezerra, para exercer a função de 

Supervisor dos Projetos Especiais do PROÁGUA Nacional, sendo 

de caráter temporário equivalente ao período de vigência deste 

Convênio, conforme Diário Oficial do Estado, datado de 18 de 

fevereiro de 2008.

O trabalho desempenhado foi desenvolvido em conjunto com 

diversas Gerências, unidades componentes da estrutura da 

Companhia, cujas atividades, são correspondentes as que foram 

estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme quadro a seguir:

Quadro 1 - Componente, Subcomponente e Ação Programada - Convênio 014/2007/ANA-PROÁGUA/Cogerh

Componente Subcomponente Ação Programada

Gestão dos Recursos 
Hídricos

Desenvolvimento 
Institucional

Estruturação do Órgão Gestor de Recursos Hídricos e UEGP

Arcabouço Legal e Regulatório para Gestão de Recursos Hídricos

Projetos de Comunicação, Divulgação e Gestão Participativa

Capacitação de Recursos Humanos

Planos, Estudos e Projetos
Planos Estaduais de Recursos Hídricos e Planos de Bacia 
Hidrográfica de Rios Estaduais
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Todas as atividades foram acompanhadas e coordenadas pelo 

Supervisor de Projetos Especiais e as ações associadas à execução 

financeira foram desenvolvidas pela Gerência Financeira da 

Companhia sob a orientação da técnica Renata Cattony.

Dessa forma, o que a Cogerh passou a estruturar e manter não foi 

a UEGP, mas, essencialmente uma cultura de internalizar as ações 

de Convênios desenvolvidos com a Agência Nacional de Águas - 

ANA, no caso particular o PROÁGUA Nacional.

Os Termos de Referências foram todos desenvolvidos pelos setores 

demandantes (Gerências) e diretamente supervisionados pelo 

responsável estadual do Programa e pelos técnicos da SIP/ANA/

PROÁGUA.

1.1.1.1 - Diárias

As despesas com transporte e diárias para a equipe do PROÁGUA 

e para funcionários da Cogerh em missão relacionada ao 

Proágua Nacional, obedeceram aos critérios estabelecidos para o 

financiamento com os recursos do Convênio.

1.1.1.2 - Passagens

Durante a execução do Convênio foram realizadas 21 viagens, 

entre aéreas e terrestres, totalizando um valor de 16.415,32 

utilizando-se recursos destinados à diárias em um total de 57,5 

unidades, perfazendo um total de R$ 14.519,91.

1.1.1.3 - Bens – equipamentos de informática

Visando manter e continuar melhorando o trabalho de gestão 

dos recursos hídricos a Cogerh buscou atualizar e melhorar os 

equipamentos potencializando o parque tecnológico em condições 

de prestar os serviços esperados de apoio à gestão.

Quadro 2 - Estruturação PROÁGUA Nacional – Cogerh

ATIVIDADES - PLANO DE TRABALHO SETORES RESPONSÁVEIS PELA ExECUÇÃO

Desenvolvimento Institucional

 Estruturação do Órgão Gestor de Recursos Hídricos e UEGP/CE

Diárias Supervisão PROÁGUA; Gerência Financeira; Gabinete Presidência;

Passagens Supervisão PROÁGUA; Gerência Financeira; Gabinete Presidência;

Bens - equipamentos de informática Gerência de Tecnologia e Informação;

 Arcabouço Legal e Regulatório para Gestão de Recursos 
Hídricos

Assessoria Técnica em Legislação de Recursos Hídricos e 
Ambiental

Assessoria Jurídica e Diretoria de Planejamento

Assessoria Técnica em Cobrança Judicial e Extrajudicial de 
Recursos hídricos

Assessoria Jurídica e Diretoria Administrativo-financeira

 Projetos de Comunicação, Divulgação e Gestão Participativa

Discussão de Demandas dos Comitês das Bacias Hidrográficas
Gerência de Gestão de Recursos Hídricos e Gerência de Estudos e 
Projetos;

Seminário Internacional “A Governança da Água: a bacia 
hidrográfica e os Ecossistemas”

"Gabinete da Presidência, Supervisão PROÁGUA, Gerência de 
Estudos e Projetos, Assessoria de Comunicação;"

"Produção de Vídeo sobre as Regiões Hidrográficas do 
Jaguaribe e sobre o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do 
Ceará"

Gerência de Gestão de Recursos Hídricos e DIPLAN

"Impressão de Material Informativo sobre a Gestão 
Participativa dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará"

Gerência de Gestão de Recursos Hídricos e DIPLAN

Diagramação, Criação e Edição de Material Informativo sobre 
as Atividades da Cogerh

Supervisão PROÁGUA, ASCOM, DIPLAN

 Capacitação de Recursos Humanos

Curso de Extensão em Gestão de Recursos Hídricos
"SUPERVISÃO PROÁGUA; Gerência de Recursos Humanos e 
Gerência de Gestão de Recursos Hídricos;"

Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente

 Planos, Estudos e Projetos 

 Planos Estaduais de Recursos Hídricos e Planos de Bacia 
Hidrográfica de Rios Estaduais

"Elaboração do Plano de Gerenciamento da Bacia do Rio 
Acaraú, Coreaú, Bacias do Litoral e Atualização do Plano 
de Gerenciamento das Bacias da Região Hidrográfica 
Metropolitanas;"

"SUPERVISÃO PROÁGUA, DIPLAN, Gerência de Estudos e Projetos e 
Gerência de  Gestão de Recursos Hídricos"

Apoio à Elaboração do Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
do Estado do Ceará;

"Presidência, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Operações, 
Gerência de  Estudos e Projetos e Gerência de Gestão de Recursos 
Hídricos"
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A Cogerh vem concentrando esforços no intuito de implementar 

uma política de recursos hídricos mais eficiente de atendimento 

ao usuário de água bruta, através da universalização da outorga, 

da descentralização do atendimento e monitoramento, e da 

instituição da cobrança. Nessa ótica, ações como a ampliação e o 

fortalecimento das Gerências Regionais da Cogerh, distribuídas 

estrategicamente pelo interior do Estado, e a implementação do 

Sistema de Outorga e Licença (SOL) são estratégicas dentro desse 

processo de modernização. 

Atualmente, a Cogerh encontra-se em fase de implantação do 

Sistema de Outorga e Licença (SOL), que consiste da estruturação 

da base de dados para controle efetivo das outorgas através do 

cadastro e do acompanhamento processual. Esta fase do sistema 

tem papel fundamental na melhoria do acesso às informações, na 

agilidade do acompanhamento dos processos tornando possível 

um atendimento mais eficiente aos usuários.

Verificamos, entretanto, que embora tenhamos adquirido o 

Sistema de Outorga e Licença (SOL) e estejamos em processo 

de aquisição do Sistema de Cadastro de Usuários, o qual será 

integrado ao Sistema de Outorga e Licença (SOL), no tocante a 

infraestrutura de suporte às aplicações corporativas, a Cogerh 

passou por um período sem modernização de suas plataformas, 

sendo necessária à aquisição de equipamentos novos para 

substituir micros que já se encontram obsoletos, proporcionando 

a Integração de Informações Gerenciais de Recursos Hídricos 

e o aparelhamento de parte das oito (08) Gerências Regionais 

(Metropolitana, Crateús, Limoeiro, Sobral, Crato, Pentecoste, 

Quixeramobim e Iguatu). 

Ao final das operações estabelecidas para essas atividades foram 

utilizados R$ 78.081.09 (setenta e oito mil novecentos e dezoito 

reais e noventa e um centavos) do Contrato 031/2008/Cogerh 

e através do aditivo os valores correspondentes ao saldo de 

71.081,09 (setenta e um mil oitenta e um reais e nove centavos), 

acrescidos de 101.495,73 (cento e um mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais e setenta e três centavos) dos rendimentos, totalizando 

251.495,73 (duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e 

noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

O Sistema de Informações dos Recursos Hídricos – SIRH, avança 

na perspectiva de constituir uma infraestrutura computacional 

capaz de capturar, organizar, armazenar, disseminar, planejar e 

dar suporte a gestão dos recursos hídricos de forma compartilhada 

com a sociedade e os organismos financiadores internacionais. 

Além das atividades e sistemas informatizados de gestão hoje 

em execução, a SRH tem projetos a curto e médio prazo de 

desenvolvimento de novos sistemas e aplicativos de gerência 

que integrarão e complementarão os já existentes. Dessa forma, 

projetos como a Sala de Situação, o Portal Geográfico, o Atlas 

Eletrônico (transferência de plataforma), o GIS corporativo 

e outros aplicativos de apoio internos a SRH, como recálculo 

de orçamentos, controle de fluxo de processos, controle de 

reassentamento, incorporaram um salto de qualidade significativo 

na gestão dos recursos hídricos no Estado do Ceará.  

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Servidores 4

Rack 2

Servershwitch 1

Câmara digital 5

Impressora multifuncional 5

Computadores 66

Estações gráficas 3

Notebook 4
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1.1.2. - Arcabouço Legal e Regulatório para Gestão de Recursos 
Hídricos

1.1.2.1 - Assessoria Técnica em Legislação de Recursos Hídricos e 

Ambiental

Foi contratada a consultoria com objetivo de fortalecer a 

implantação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos 

e dos Comitês de Bacias Hidrográficas, utilizando a legislação 

ambiental e de recursos hídricos para contribuir na ordenação dos 

usos das águas dos reservatórios e análise da Legislação Estadual 

de Recursos Hídricos visando a sua atualização e integração com a 

Legislação Federal e Ambiental.

1.1.2.1 - Assessoria Técnica em Cobrança Judicial e Extrajudicial

Através de consultoria individual foram elaborados estudos 

visando a implementação da cobrança judicial e extrajudicial pelo 

direito de uso da água, visando a garantia da autosustentabilidade 

financeira da Cogerh, através do fortalecimento da 

implementação da cobrança pelo uso da água como instrumento 

de gestão dos recursos hídricos. Foi utilizada a legislação hídrica 

ambiental para fundamentar as peças jurídicas na efetivação da 

cobrança judicial e extrajudicial.

1.1.3 - Projetos de Comunicação, Divulgação e Gestão Participativa

1.1.3.1 - Discussão de Demandas dos Comitês das Bacias 

Hidrográficas

Foram realizados quatro Encontros Técnicos com a equipe da 

Cogerh e dez seminários com os membros de Comitês de Bacia 

para discussão das demandas e sua inserção na formulação 

dos Termos de Referência para contratação da elaboração e 

revisão dos Planos de Bacia. As áreas de elaboração dos estudos 

compreenderam as bacias Metropolitanas, Acaraú, Coreaú, Litoral, 

Curu e Jaguaribe (Alto, Médio, Baixo Jaguaribe, Banabuiú e 

Salgado), no estado do Ceará.

1.1.3.2 - Seminário Internacional: “Governança da Água: a bacia 

hidrográfica e os ecossistemas”

O evento ocorreu entre os dias 5, 6 e 7 de novembro de 2008 e 

contou com a participação de 650 pessoas entre pesquisadores, 

professores, estudantes, profissionais dos setores privado e 

governamental envolvidos com recursos hídricos nacionais e 

internacionais. Dentre os objetivos previstos destaca-se o desejo em 

refletir sobre os principais avanços e futuros desafios do Sistema 

SRH, que comemorou 21 anos de existência e os 15 anos da Cogerh.

1.1.3.3 - Produção de Vídeo sobre as Regiões Hidrográficas do 

Jaguaribe e sobre o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do 

Ceará

O vídeo reflete sobre a Bacia Hidrográfica como unidade de 

gestão e sua interação com o meio ambiente. Explica aspectos 

políticos e legais da gestão das águas. A importância dos Comitês 

de Bacia (composição, atribuição, funcionamento) como espaço 

de participação e de resolução de conflito em primeira instância. 

Destaca os projetos e atividades voltadas para a sustentabilidade 

da bacia (uso racional, preservação, manejo sustentável) em cada 

sub-bacia do Jaguaribe (baixo, médio e alto Jaguaribe, Salgado 

e Banabuiú. Para o vídeo sobre o gerenciamento de recursos 

hídricos no Ceará foi apresentado os principais vales do estado 

do Ceará: Jaguaribe, Curu e Acaraú, o Sistema de Água Bruta 

para o Abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, 

incluindo o Castanhão, Óros, Banabuiú, Eixão das Águas, Canal 

do Trabalhador, Pacajus-Pacoti-Richão-Gavião-Sítios Novos etc. É 

apresentada a estrutura administrativa da Cogerh no estado e o 

processo de participação social através dos Comitês de Bacias e das 

Comissões Gestoras de Açudes na Alocação Negociada da Água.

1.1.3.4 - Impressão de Material Informativo sobre a Gestão 

Participativa dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará
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Foram impressos materiais referentes ao trabalho de educação 

ambiental desenvolvido em diversas Bacias Hidrográficas, tais 

como: a) cartilha infantil CBH Coreaú; b) cartilha infantil CBH 

Acaraú; c) cartilha CBH – Litoral; d) cartilha educação ambiental 

do Salgado; e) cartilha CBH – RMF; cartilha “Caminho das Águas”, 

todas com uma tiragem de 10.000 exemplares e f) cartilha 

“preservando a água” com a tiragem de 15.000 exemplares.

1.1.3.5 - Diagramação, Criação e Edição de Material Informativo 

sobre as Atividades da Cogerh

A Cogerh contratou empresa gráfica para diagramação, criação e 

edição de material informativo sobre as atividades da Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, na gestão das águas do 

estado do Ceará.

A primeira atividade desenvolvida pela empresa contratada foi a 

apresentação de um projeto gráfico que garantisse a unidade dos 

produtos a serem entregues. Ao final foram entregues os produtos, 

listados abaixo, em condições de serem impressos futuramente:

1. Relatório de Atividades da Cogerh 2007/2010;

2. Relatório de Atividades da GEPRO – 2007/2008/2009;

3. Plano de Gestão Participativa dos Aqüíferos da Bacia 

Potiguar;

4. Plano de Monitoramento e Gestão dos Aquíferos da Bacia do 

Araripe;

5. Anuário do Monitoramento Quantitativo dos Açudes 

Gerenciados pela Cogerh – 2008;

6. Anuário do Monitoramento Quantitativo dos Açudes 

Gerenciados pela Cogerh – 2009;

7. Indicativo de Qualidade das Águas: Inventário Ambiental de 

Açudes;

8. Gestão Participativa e Alocação Negociada de Água;

9. Relatório Anual de Segurança de Barragens: Riscos e 

Inspeções;

10. Coletânea de Textos do Curso de Especialização em Gestão 

de Recursos Hídricos;

1.1.4. - Capacitação de Recursos Humanos

1.1.4.1 - Curso de Especialização em Gestão dos Recursos Hídricos 

e Meio Ambiente

O curso teve como objetivo proporcionar aos técnicos do SIGERH 

elementos que o conduzam a um maior conhecimento sobre 

temas relacionados à gestão dos recursos hídricos, abordando 

assuntos de ordem técnica, legal e institucional, sempre se 

remetendo à realidade do semiárido. As vagas do curso foram 

destinadas aos técnicos, de nível superior, da Secretaria de 

Recursos Hídricos - SRH e da Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos – Cogerh, que não possuem formação específica na área 

de Gestão de Recursos Hídricos. 

Ao todo participaram 16 cursistas sendo inscritos 8 técnicos 

da Cogerh e 8 técnicos da SRH. O curso foi ministrado pelo 

Departamento de Hidráulica e Ambiental. Foram oferecidas, pelo 

Departamento, 06 bolsas sendo uma ocupada por um técnico da 

Cogerh e 05 por membros dos Comitês de Bacia do Estado.

1.1.4.2 - Curso de Extensão Gestão dos Recursos Hídricos

O curso de gestão em recursos hídricos teve como objetivo 
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proporcionar em especial aos membros dos Comitês de Bacias 

elementos que o conduzam a um maior conhecimento sobre 

temas relacionados à gestão dos recursos hídricos, abordando 

assuntos de ordem técnica, legal e institucional, sempre se 

remetendo à realidade do semiárido.

O curso foi organizado em duas turmas: a primeira sediada na 

cidade de Fortaleza, atendendo  às demandas das bacias do Curu, 

Acaraú, Poty-Longá, Coreaú e Litoral e, a segunda, sediada na 

cidade de Limoeiro do Norte, atendendo às demandas das sub-

bacias do Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, 

Banabuiú e Salgado. Foram capacitados nas duas turmas 60 pessoas.

1.2. - Estudos e Projetos

1.2.1. - Planos Estaduais de Recursos Hídricos e Planos de Bacia 
Hidrográfica de Rios Estaduais

1.2.1.1 - Elaboração do Plano de Gerenciamento da Bacia do 

Rio Acaraú, Coreaú, Bacias do Litoral e Atualização do Plano de 

Gerenciamento das Bacias Metropolitanas

Formulação de quatro planos de gerenciamento de águas: a 

revisão/atualização do Plano de Gerenciamento das Águas das 

Bacias Metropolitanas, englobando as bacias que formam a 

região hidrográfica das bacias metropolitanas; a elaboração do 

Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Acaraú, que 

identifica-se com a região hidrográfica da bacia do Acaraú, Plano 

de Gerenciamento das Bacias do Litoral, que abrange as bacias 

hidrográficas que formam a região hidrográfica do Litoral, Plano 

de Gerenciamento das Bacias do Coreaú, referindo-se à região 

hidrográfica do Coreaú, a qual é formada pela bacia do rio Coreaú 

e de outras pequenas bacias litorâneas.

A tônica destes planos foi a inserção das demandas e anseios dos 

respectivos CBHs, e a participação dos usuários em todas as etapas 

de sua confecção.

Os planos foram desenvolvidos em três grandes fases:

 Fase 1- Estudos Básicos e Diagnóstico;

 Fase 2 - Planejamento;

 Fase 3 - Programas de Ações.

•	 Na Fase 1 (Estudos Básicos e Diagnóstico) foi feita a avaliação 

da situação atual das Bacias Hidrográficas Metropolitanas, do 

Litoral, do Acaraú e do Coreaú, tendo como foco principal a 

problemática hídrica, considerando as relações com outros 

segmentos, particularmente o ambiental. Nesta fase, foi 

avaliada a extensão dos problemas, muitos deles já apontados 

na primeira fase do Planejamento Participativo (fase anterior 

à elaboração do TDR), através dos Seminários que discutiram 

as demandas dos comitês de bacia e as ferramentas potenciais 

para solucioná-los.

•	 Na Fase 2 (Planejamento) foram identificadas oportunidades 

de ações estruturais e não estruturais incluídas no 

planejamento das bacias para atender às demandas de cada 

CBH. Identificou-se ações de planejamento mais adequadas 

para resolver os problemas priorizados pelos CBHs. Os 

estudos consideraram os efeitos de projetos alternativos. 

O planejamento trabalhado incorporou os horizontes 

imediato de curto, médio e longo prazo (2, 5, 10 e 20 anos, 

respectivamente). 

•	 Na Fase 3 (Programas de Ações) os projetos e ações foram 

individualizados em programas sendo avaliados em termos de 

viabilidade técnica, política e financeira. 



210 211

Os estudos nas três fases foram organizados em quatro eixos 

temáticos já trabalhados com os CBHs, quando da realização dos 

Seminários anteriores ao TDR: 1) Balanço Hídrico, 2) Aspectos 

Institucionais, 3) Interferência com o Meio Ambiente e 4) 

Identificação de Conflitos. 

As três fases serão subdivididas em tarefas, agrupadas em dois 

blocos:

•	 Bloco I – Produção de Informações Técnicas 

•	 Bloco II – Articulação Política com os CBHs

O acompanhamento das atividades foi realizado, pelos 

CBHs, através de duas oficinas de trabalho com o CBH para a 

apresentação e debate sobre os resultados obtidos e atividades 

planejadas. A primeira oficina ocorreu no final do diagnóstico 

(fase 1) e início do planejamento (fase 2). A segunda foi realizado 

ao final do planejamento e início do estabelecimento dos 

programas de ações (fase 3). Ao final da fase 3, e do Plano, foi 

feita, além da terceira oficina de trabalho, uma reunião pública 

para a aprovação final. Dessa forma, foram realizadas doze 

oficinas (três para cada Plano de Bacia) e quatro reuniões públicas. 

Além desse processo de acompanhamento pelo plenário 

dos Comitês de Bacia, foram criadas câmaras técnicas para 

acompanhamento do Plano, durante toda a elaboração, tendo 

articulação direta com a equipe da Cogerh.

1.2.1.2 - Apoio à Elaboração do Plano Estratégico de Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará

Através do PROÁGUA foram financiadas contratações de serviços 

de consultoria especializada, que visaram apoiar a Cogerh na 

sistematização das informações resultantes do processo de 

estabelecimento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Ceará, 

por meio da construção do PACTO DAS ÁGUAS, procurando atender, 

por meio de suporte técnico, aos seguintes objetivos específicos:

1. sistematização de informações relativas a gestão dos recursos 

hídricos no estado do Ceará e dos diversos eventos/diálogos 

desenvolvidos no processo de constituição do Pacto das Águas;

2. estudo e diagnóstico das ações desenvolvidas pelas diversas 

instituições que atuam no estado do Ceará com o objetivo de 

elaborar uma Matriz Institucional;

3. desenvolvimento e implementação de metodologia de gestão 

participativa de recursos hídricos no processo de elaboração do Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos;

4. consultoria técnica especializada em geoprocessamento como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos;

EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira foi realizada com base nas liberações dos 

recursos pactuados no Convênio e nos seus Termos Aditivos.

Foram aplicados os recursos federais e estaduais previstos da seguinte 

forma até dezembro de 2010. 

O valor total aplicado foi de R$ 2.910.606,21, sendo R$ 2.457.971,67 

correspondentes a recursos do Concedente, R$ 351.138,81 

correspondentes a recursos de contrapartida e R$ 101.495,73  

provenientes de aplicações  financeiras.

Os valores conveniados e aplicados, por POA, são mostrados na 

Tabela 1.
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Considerações finais

A conclusão das atividades do Convênio 014/2007/PROÁGUA Nacional 

através do Relatório de Cumprimento do Objeto, apresentado como 

parte integrante das obrigações do referido Convênio, ao mesmo 

tempo que nos da confiança na capacidade de efetivação do que nos 

propomos, também nos impõe novas responsabilidades. As mudanças 

na história contemporânea, caracterizada pelo aumento da 

velocidade dos fenômenos e a compressão do tempo, a redefinição 

e reafirmação dos papéis do Estado, a  redefinição de fronteiras e o 

estabelecimento de territórios em rede, a globalização da natureza e 

as razões e natureza da globalização, são alguns dos elementos que 

exigem reflexão para o redirecionamento das políticas públicas, em 

especial as relacionadas com a água.

Reafirmamos o desejo em continuarmos construindo o presente com 

visão de futuro compartilhando,  através de parcerias com a Agência 

Nacional de Águas – ANA e outras instituições, lembrando que os 

desafios, humanos em sua essência, são por isso mesmo, coletivos e 

políticos em sua resolutividade.

Tabela 1- Recursos Conveniados e Aplicados no Convênio 014/2007 ANA/Cogerh

Ano/POA

RECURSOS CONVENIADOS RECURSOS APLICADOS

"Concedente 
(87,5%)"

"Convenente 
(12,5%)"

Total
"Concedente 

(87,5%)"
"Convenente 

(12,5%)"

"Recursos de  
Aplicações 

Financeiras"
Total

2007 605.000,00 86.428,57 691.428,57 570.875,00 81.553,57 101.495,73 753.924,30

2008 765.000,00 109.285,71 874.285,71 763.675,17 109.096,45 872.771,62

2009 1.358.113,29 194.016,18 1.552.129,47 1.123.421,50 160.488,79 1.283.910,29

TOTAL 2.728.113,29 389.730,46 3.117.843,75 2.457.971,67 351.138,81 101.495,73 2.910.606,21
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Uma agenda para avançar

A leitura desse Relatório revela a trajetória que se cumpriu 

até aqui para dar conta dos desafios do passado, necessidades 

prementes da administração das águas. Nesse trabalho a 

evolução das resolutividades, das eficiências, da satisfação dos 

usuários e sociedade civil e das conquistas derivadas da  ação 

gestora, nos remete à certeza de que o caminho da excelência é 

longo. Todavia, conservadas as vontades, a obstinação e o grande 

prazer de trabalhar com recursos hídricos, outras vitorias haverão 

de ser conquistadas;

Há muito caminho a percorrer. Algumas das vertentes de atuação 

esperam por novos avanços. Outras, ainda não inauguradas, 

afloram com intensa solicitude, indicando novas fronteiras a 

desvendar. Nessa perspectiva o mais importante não é saber como 

fazer, mas que direção seguir e onde se quer chegar, a cada etapa 

do futuro que se aproxima.

A visão de futuro estabelece cenários de avanços graduais até que 

sejam alcançados os limites do estado da arte na gestão dos recursos 

hídricos no semiárido. Antes que seja atingido o final da década, 

buscar-se-á assumir o domínio técnico e a plena execução de vários 

programas de gerenciamento, tais como estes que envolvem:

1. Grande expertise na capacidade de articulação institucional 

para promover ações transversais e uma agenda permanente 

de interesse da Gestão dos Recursos Hídricos: na interface com 

o manejo de solos, com o planejamento urbano/uso e ocupação 

do solo, com as ações de preservação do meio ambiente; com as 

ações de prevenção dos efeitos de eventos críticos: enchentes e 

cheias; com os avanços dos arranjos institucionais (modernização 
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e aperfeiçoamento do SIGERH e da legislação específica); com o 

desenvolvimento científico de modelos operacionais de suporte 

à decisão em recursos hídricos. Outra agenda desafiante para a 

Gestão de Recursos Hídricos é a que resultará da interlocução com 

as áreas de educação, saúde pública e empreendedorismo baseado 

no uso da água como insumo.

2. O preenchimento qualiquantitativo do quadro de pessoal da 

Cogerh, assim como a implementação de um Plano de Capacitação 

do Corpo Técnico, incluindo programas de titularização acadêmica 

(com base em linhas de pesquisa de interesse da Companhia), 

para que seja possível avançar na qualidade executiva das tarefas 

e atividades que compõem as suas obrigações e deveres dentro 

do SIGERH; o alcance de uma política de recursos humanos que 

estimule o desenvolvimento das carreiras e previna a perda de 

capital humano;

3. O aperfeiçoamento da estrutura organizacional da Cogerh, 

promovendo a necessária integração intersetorial; a obtenção 

de produtos e resultados das ações intersetoriais de maneira 

célere e otimizada;

4. O aperfeiçoamento dos processos de alocação de água por meio 

de tecnologias avançadas para tomada de decisão, de domínio 

integral dos técnicos da Companhia e das comunidades usuárias, 

incorporando oportunidades de risco calculado;

5. O aperfeiçoamento das formas de comunicação e mobilização 

das comunidades usuárias; a elaboração e aplicação de um grande 

programa de capacitação dos participantes dos órgãos colegiados 

do SIGERH, para qualificar a participação social nos processos de 

decisão, sobre a politica de recursos hídricos e seus instrumentos;

6. Domínio atualizado das informações hidrológicas, superficiais 

e subterrâneas, que explicam o comportamento do ciclo 

hidrológico no semiárido, desde os primeiros anos de informação 

e considerando os efeitos das intervenções físicas realizadas ao 

longo do tempo de observação;

7. A plena operacionalização de todos os instrumentos de gestão 

de modo que a realização dos benefícios derivados dos mesmos 

sejam integralmente absorvidos pelas comunidades usuárias, 

com reflexos diretos sobre a racionalização do uso e redução 

de desperdícios, a efetivação dos efeitos sinérgicos nos sistemas 

hídricos, a garantia da qualidade das águas, o acesso franco e 

assimétrico das informações e a sustentabilidade do setor;

8. A padronização e normatização dos procedimentos 

operacionais para o funcionamento dos sistemas de oferta 

e transporte de água, incluindo as rotinas de conservação 

e manutenção preditiva, preventiva e corretiva de todos 

componentes da infraestrutura hídrica;

9. Aplicação dos investimentos derivados das receitas de cobrança 

de água nas prioridades definidas pelos respectivos Planos de 

Bacias Hidrográficas;

10. Conservação e continuidade das ações de captação e 

ordenamento da memoria institucional, dado que o futuro da 

Companhia dependerá das lições cristalizadas do passado e das 

inovações permanentes do presente;

Esses dez grandes desafios que se impõem para esse tempo, 

representam os desafios de hoje, e a esperança de que o Estado do 

Ceará saberá conviver com os  seus problemas geoclimáticos num 

futuro cada vez mais próximo.
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