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APRESENTAÇÃO 

Ao tempo em que fechava seu primeiro quarto de século, a Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos (Cogerh) deparou-se com mudanças na legislação que rege as 

estatais brasileiras. A esse encontro associou-se o anseio vanguardista da companhia, 

pioneira no desenvolvimento e implantação de um modelo de gestão de recursos hídricos 

com a participação direta da sociedade civil, por meio dos processos de alocação 

negociada de águas. A Cogerh chegava à maturidade, mas com a inquietação típica da 

juventude.  

A Lei 13.303, também conhecida como Nova Lei das Estatais, encontrou solo fértil 

no que já vinha acontecendo na Cogerh, que sempre primou pela busca no novo, do 

moderno. Foi na esteira desse novo arranjo legal que áreas foram criadas ou 

remodeladas, novos desafios encarados de frente. Tanto áreas fim – como a de 

manutenção da infraestrutura hídrica, quanto áreas gerenciais, como governança e 

compliance surgiram na estrutura da companhia. Mas, também, áreas próprias de um 

mundo corporativo aberto ao novo, como a socioambiental e a de inovação. 

Em outra ponta, esse processo de modernização da Companhia encontrou na 

pandemia que assola o mundo desde fins do ano passado, e o Brasil desde o início deste, 

não um obstáculo, mas antes um combustível a mais. Dessa forma, às consequências 

danosas advindas de todo o problema sanitário global, a Cogerh soube reagir com 

determinação, dando as respostas necessárias ao cumprimento da sua missão: gerenciar 

os recursos hídricos no Ceará, promovendo o acesso à água e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável.    

Foi assim que processos que estavam em andamento foram acelerados, como a 

virtualização de processos, a outorga online e a fatura digital. O desafio de manter as 

Assembleias de Alocação de Águas diante da necessidade do distanciamento social foi 

superado com reuniões virtuais. Também não se pode deixar de destacar a realização de 

todos os processos de operação e manutenção, que foram assegurados graças à 

determinação de muitos colaboradores que não puderam parar ou entrar em trabalho 

remoto. 
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Os desafios de Inovação elencados neste documento representam a decisão 

firme e inexorável da Cogerh de olhar para frente, para o moderno. Mais ainda: de 

construir o futuro, e não esperar por ele.    

 

 
João Lúcio Farias 

Presidente da Cogerh 







10. Aprendizagem à distância: o Ceará e a água.

11. Replicação do modelo de gerenciamento dos recursos hídricos mediante

consultorias prestadas pela Cogerh.

Este portfólio tem como objetivo orientar a atuação da Companhia na priorização

de seus esforços relativos à inovação nos desafios aqui identificados, com o intuito de

buscar  soluções  em recursos  hídricos,  prospectando  melhores  resultados  ambientais,

sociais e econômicos para a companhia e para a sociedade cearense.

Débora Rios
Assessora de Inovação
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10. APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA: O CEARÁ E A ÁGUA  

 

Contexto e Motivação 

A grave crise hídrica que assolou o Ceará nos últimos anos infrige à Cogerh uma 

inflexão na sua trajetória. Posicionada como entidade basilar na gestão de recursos 

hídricos no âmbito nacional e alcançado o reconhecimento internacional, é chegado o 

tempo de avançar no sentido de implementar programas de capacitação e educação para 

o uso inteligente da água. Programas que sejam continuados e gratuitos, e que 

contribuam para o compartilhamento da experiência acumulada pela companhia nos seus 

25 anos de gestão das águas num estado inserido no semiárido do nordeste do Brasil.  

O cidadão cearense precisa entender o que é viver numa região semiárida. A 

variabilidade temporal e espacial das chuvas, as peculiaridades hídricas das (12) doze 

bacias hidrográficas do Estado. Compreender a situação geográfica dos principais açudes 

e dos rios intermitentes, a geologia do Estado. A rede de infraestrutura hídrica construída 

ao longo de décadas. A importância dos eixos de transposição de água e, especialmente, 

a eventual dependência hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza do Vale do 

Jaguaribe.  

E mais: os impactos ocasionados na economia do Vale do Jaguaribe em face 

dessa transposição de águas. Os eventos extremos (secas e cheias). E a certeza de que 

não basta cair chuva: tem de ser na intensidade e locais certos para que ela se 

transforme em aporte: em água nos açudes.  

Também é fundamental conhecer o modelo de gestão dos recursos hídricos 

desenvolvido pelo Ceará (leia-se, pela Cogerh). Modelo por meio do qual se define que os 

destinos da água - em tempos de abundância, ou na escassez – sejam decididos pela 

sociedade de forma integrada, descentralizada e participativa. Para tanto, se faz 

necessário esmiuçar a política e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, a legislação 

das águas, o papel dos comitês de bacia e das comissões gestoras, o processo de 

alocação negociada de água, a forma de operar os açudes. Os instrumentos de gestão de 

recursos hídricos, as estruturas hídricas utilizadas durante a seca.  
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