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Este relatório discorre sobre a primeira Audiência Pública do Plano de
Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Curu, realizada às 13h30 (treze
horas e trinta minutos) do dia 1º de junho de 2021, de forma virtual, via
plataforma Microsoft Teams, por conta das medidas sanitárias vigentes devido
à pandemia de Covid-19. A audiência foi coordenada por Isabel Amaral, do
Núcleo de Gestão Participativa da Gerência Regional do Curu e Litoral da
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH).

A audiência teve como objetivo promover a participação social da população e
de diversas instituições presentes na Região Hidrográfica do Curu no processo
de elaboração do Plano de Recursos Hídricos. Buscou-se apresentar o
diagnóstico inicial realizado para o plano, por meio do documento “Iniciando o
Diálogo na Região Hidrográfica do Curu”, e, com isso, fomentar discussões,
considerações e sugestões.

Na audiência estiveram presentes 124 pessoas (Ver Anexo A), representando
Poder Público Estadual, Poderes Públicos Municipais, instituições de ensino,
usuários de recursos hídricos, sociedade civil, entre outros.

A audiência contou com cinco salas de videochamada. Na primeira ocorreu a
reunião geral, que contou com as introduções e falas institucionais; três
apresentações realizadas pela professora Samíria Silva, coordenadora técnica
representante da Universidade Federal do Ceará; e o debate sobre estas
apresentações. As outras quatro salas buscavam ampliar esse debate com o
público de acordo com temas concernentes ao plano e foram divididas nos
seguintes grupos temáticos: 1. Oferta e Demanda Hídrica; 2. Eventos Extremos
(Secas e Cheias); 3. Questões Ambientais; e 4. Arranjo Institucional. Estas salas
contaram, cada uma, com três pessoas que conduziram as discussões. As
discussões ocorridas nestas salas estão disponíveis no corpo desse documento.

1 APRESENTAÇÃO
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A abertura da Audiência deu-se com a fala do presidente da COGERH, João
Lúcio Farias. O presidente saudou os presentes na reunião e destacou alguns
objetivos dos Planos de Recursos Hídricos das Regiões Hidrográficas que estão
sendo elaborados.

Em seguida, o professor Assis Filho, da Universidade Federal do Ceará (UFC),
agradeceu à diretoria da COGERH, ao presidente do CBH-Curu, à equipe da
UFC e outros envolvidos na elaboração do Plano. O professor destacou a
importância do Plano para a gestão de recursos hídricos e, também, a
elaboração de um Plano de Secas, planejamento inovador que está sendo
realizado conjuntamente com os planos de bacias. 

O deputado Acrisio Sena, enquanto representante da Assembleia Legislativa
do Ceará, falou em seguida e saudou as instituições presentes na Audiência.
Destacou a importância do debate sobre a segurança hídrica para a
reestruturação dos ecossistemas. Falou, também, sobre a importância de
haver uma revisão do Pacto das Águas. Finalizou destacando a necessidade de
uma aproximação entre os legislativos municipais e estadual com os Comitês
de Bacias Hidrográficas.

Após a fala do deputado, o gerente regional da COGERH na Bacia do Curu e
Litoral, Arimatéia Paiva, agradeceu a presença de todos. Em seguida, houve a
fala do presidente do CBH-Curu, Daniel Pessoa, em que agradeceu a presença
das instituições na Audiência e ao corpo técnico que está envolvido na
elaboração do Plano de Recursos Hídricos.

Posteriormente, Ubirajara Patrício, coordenador técnico representante da
COGERH na formulação dos planos de bacias, explicou brevemente sobre o
contexto e as etapas de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do
Curu e sobre a metodologia da audiência, que contaria com três
apresentações sobre o Plano, seguidas de discussão entre os presentes e,
posteriormente, os participantes se dividiram em salas temáticas.

Durante a primeira apresentação, a professora Samíria Silva explicou o que é
um Plano de Recursos Hídricos e a importância desse tipo de planejamento. A
apresentação foi por meio de slides, contendo informações sobre os Planos de
R
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Recursos Hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Estadual
de Recursos Hídricos, os instrumentos que consolidam o planejamento e a
bacia hidrográfica.

A segunda apresentação abordou a síntese do questionário realizado com os
membros do CBH-Curu em março de 2021. O questionário envolvia os
seguintes blocos de questionamentos: 1. Perfil do entrevistado; 2. Principais
usos da água; 3. Conhecimento sobre o Plano de Bacia; 4. Problemas hídricos e
ambientais; 5. Conflitos pelo uso da água; 6. Aspectos institucionais e
gerenciais.

A terceira apresentação realizada mostrou o documento Iniciando o Diálogo
na Região Hidrográfica do Curu, que apresenta um levantamento inicial de
informações pertinentes a situação existente na Região.

Após os questionamentos, considerações e respostas realizados na reunião
principal, os participantes foram orientados para ingressarem nas reuniões dos
Grupos Temáticos.

2.1 Debate acerca das apresentações realizadas

Questão - Claire Anne: “No que as percepções retratadas nos questionários
se coadunam com a bibliografia consultada e institucional do iniciando o
diálogo?”

Questão - João Rafael: Acerca do tópico 07 (unidades de conservação na
Bacia Hidrográfica). Questionou se as informações sobre as unidades de
conservação presentes na bacia foram repassadas pela SEMACE
(Superintendência Estadual do Meio Ambiente). Destacou que, atualmente,
a responsável pela gestão das unidades de conservação no Ceará é a SEMA
(Secretaria do Meio Ambiente). Também destacou que algumas
informaçõe

- Resposta – Samiria Silva: Destacou que o que estava presente na bibliografia
e nas respostas dos membros sobre os problemas ambientais estavam em
sintonia. Em relação aos problemas ambientais, alguns desses foram relatados
nos documentos também foram percebidos nas respostas dos respondentes
dos questionários. Acerca dos principais usos dos recursos hídricos, também
há correspondência.
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Questão - Colares: “O que seria esse período de retorno?”

Questão - Wesley: Questionou como estão sendo trabalhadas as questões
dos pequenos barramentos dentro do plano da bacia?

Questão - Daniel/SEMAM Pentecoste: Destacou a importância da
exploração mineral na história da Bacia Hidrográfica do Rio Curu e os
efeitos que essa exploração tem no sistema. Pontuou que o Rio Curu deve
ser

informações sobre as unidades de conservação foram atualizadas e que há
algumas novas unidades de conservação que podem ser revistas para
identificar se fazem parte da Bacia do Curu. Propôs solicitar à SEMA essas
informações sobre outras unidades de conservação que façam parte da
bacia. Propôs destacar no plano que há poucas unidades de conservação
presentes na Bacia Hidrográfica. Destacou o Projeto Nascentes, que
consistiria na implementação de unidades de conservação nas partes mais
importantes das bacias hidrográficas. Indicou que o papel das unidades de
conservação para a manutenção dos recursos hídricos seja destacado nas
questões ambientais que o plano aborda.
 

- Resposta – Samiria Silva: Destacou o caráter inicial do documento, construído
para as discussões serem iniciadas e, em seguida, transformá-lo no
diagnóstico. Também destacou a importância das informações repassadas por
João e, além disso, que os dados presentes no documento foram retirados do
site da SEMACE e que serão atualizados.

 

- Resposta – Samiria Silva: Respondeu que se trata do tempo médio, em anos,
que um evento de seca pode retornar. Destacou que a maioria dos eventos
destacados têm períodos de retorno mais curtos, assim havendo eventos de
seca de forma mais recorrente. Já os eventos mais extremos, tiveram período
de retorno mais longo. De forma geral, retrata que, de forma recorrente, se
trabalha com esses eventos de seca.

 

- Resposta – Samiria Silva: Respondeu que, inicialmente, no documento, para
calcular a oferta total, foi feito um processo de regionalização, metodologia
que utiliza o modelo SMAP. Para fazer esse processo, a abordagem inclui o
efeito dos pequenos reservatórios, além dos reservatórios monitorados, por
meio dos parâmetros de modelo, em uma inclusão implícita. Então, quando se
calcula a vazão por esse modelo, implicitamente são considerados os efeitos
dos pequenos barramentos.
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Consideração - Leonardo Cordeiro: “Só queria socializar que nas questões
ambientais dentro das áreas degradadas está a APA do estuário do Rio
Curu, mais precisamente do lado de Paraipaba, está sendo feito de forma
contínua a degradação de toda uma área de fauna e flora por parte da
empresa de carcinicultura, soterramento de córrego vicinais do rio
principal, das lagoas que serviam de locais de pesca da comunidade de
Camboas, Barro Preto e Capim Açu, mesmo havendo denúncia da situação
nada foi feito para impedir o avanço da destruição”.

Consideração - João Rafael: “Só relembrando que o Projeto Nascentes era
um projeto envolvendo várias secretarias e CBHs para indicação e criação
de Unidades de Conservação em bacias hidrográficas. Outro ponto é que as
atualizações devem ser feitas no Site da SEMA, que é a atual gestora das
unidades de conservação do estado e tem os dados atualizados, inclusive
com o cadastro de todas as unidades de conservação no estado do Ceará”.

ser um dos mais atingidos pela exploração mineral. Perguntou se seria
importante realizar um mapeamento, dentro de uma proposta de
diagnóstico ambiental, das áreas que são mais atingidas pelos complexos
de mineração, pois seria sempre uma pauta recorrente nos debates do
CBH, devido ao destaque do assunto. Disse que há bastante dificuldade em
relação a isso, pois a história da bacia é muito “carregada” no que diz
respeito à questão da exploração mineral. Complementou que foi pauta
deliberada pela plenária do comitê tratar como prioridade a criação de
unidades de conservação nas Serra do Machado, Serras do Céu, que ficam
entre Itatira e Canindé, como sendo uma unidade de conservação estadual.
Esse levantamento havia sido feito pela Associação Caatinga e incluía,
naquela época, um projeto chamado Serras da Caatinga. Fez a
consideração para em breve
 

- Resposta – Samiria Silva: Respondeu que tentarão fazer o levantamento dos
dados das áreas em questão e levantar dados, através da SEMAM e do Grupo
Focal que será realizado dia 10/06/2021 com o Núcleo de Gestão Participativa.
Caso não consigam, esse mapeamento será incluído no plano de ações como
uma atividade que será necessária para a bacia, assim como a questão das
criações das unidades de conservação.
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Os quatro grupos temáticos foram divididos, cada um, em uma videochamada
diferente na plataforma Microsoft Teams. As questões pré-estabelecidas para
nortear as discussões nos grupos foram elaboradas em reunião dia 26/05/2021
com representantes do corpo técnico da COGERH e UFC. As perguntas de
cada grupo temático estão dispostas no Anexo B deste relatório.

3 GRUPOS TEMÁTICOS

3.1 Oferta e Demanda Hídrica

Objetivo: Discutir sobre a oferta e a demanda hídrica na Bacia do Curu.
Equipe: Isabel Amaral (Coordenação), Virzângela Paula Sandy Mendes
(Relatoria), Itamara Taveira (Chat), Reginaldo Silva (Apoio).
Participantes: 22 pessoas (ver Anexo A)
Horário: 16h26 às 17h43.

3.1.1 Discussões e resultados

Questão norteadora 1: Todos os usos da Bacia são outorgados?

A coordenadora Isabel fez a abertura dos trabalhos do Grupo, apresentando
que as discussões seguirão a diretriz que a compreensão dos usos da água e
das relações entre esses usos é fator chave para o alcance da segurança
hídrica. Informou que a proposta é discutir sobre a oferta e a demanda hídrica
na Bacia do Curu.

Para tanto, a mesma apresentou em tela o roteiro de perguntas e informou
que cada participante poderá ficar à vontade para expôr suas ideias, as quais
serão devidamente anotadas pela relatoria.

- Antônio Alzemar de Oliveira: “Todos os usos da Bacia do Curu não são
outorgados, Isabel. Não são oficialmente outorgados. Isso eu afirmo de olhos
fechados. Tem os clandestinos, os que usam sem outorga, com certeza.”

- Pedro Maia Rocha Júnior: “Pelo levantamento apresentado deixa ver que o
outorgado não representa nem 3m³/s, acho que da Bacia toda e os valores, os
q
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Questão norteadora 2: As demandas outorgadas e a demanda instalada no
documento estão compatíveis com a realidade?

quantitativos liberados, acho que são muito superiores, só pelo instalado e o
outorgado já se apresentou oito vezes acima, fora os clandestinos que aí esses
oito vezes pode chegar a 30 vezes ou 40 vezes ou 50 vezes. Eu acredito nessa
estimativa. Não foi feito um comparativo sobre o que é liberado de fato para o
que de fato foi outorgado para ter esse comparativo. E seria interessante. Eu
coloco, na verdade, não uma contribuição, mas sim um questionamento ao
pesquisador e à COGERH, isso sim”

- Raimundo Nonato Silva Araújo: “Isabel, eu acho que houve uma falha muito
grande por parte da COGERH, porque nós temos poucos outorgados, mas a
burocracia para liberar uma outorga é muito grande. Aqui mesmo em
Paraipaba tem pessoas aqui que há mais de um ano fez pedido de outorga de
poço e até hoje não obteve resposta. Teve um aqui que depois de dois meses
de muita insistência comemorou, porque pra ele foi um feito conseguir uma
outorga num período de 20 meses. Então, assim, com toda essa dificuldade,
tem uns que usa clandestinamente, por causa dessa burocracia toda da
COGERH. Seria muito bom se a gente conseguisse agilizar mais pra que a
gente tenha uma visão real de quantos usuários consomem água da Bacia
hídrica e de poços”.

 
- Carlos André Braz da Silva: “Eu acho que essa pergunta vai além, que ela diz
assim também, que as demandas outorgadas de cada uso no documento se
elas estão compatíveis com a realidade. Eu acho que ela vai mais além só da
questão da outorga, como também da utilização e como a gente no comitê
está fazendo essa outorga, como coloca em votação. Se for nesse sentido, eu
creio que tá sim. A gente tá colocando um volume compatível. Se é colocado
nesse sentido eu acredito que é compatível, porque a gente discute essa
demanda aqui na assembleia”.

- Antônio Alzemar de Oliveira: Eu aceito essa colocação que ele fez, porque é
compatível com as outorgas. Mas a pergunta é generalizada. Todos os usos da
Bacia são outorgados? Eu digo que não.

- Isabel: Vamos agora para a segunda pergunta.

- Isabel lembra que a pergunta se refere ao documento apresentado pela
professora Samíria Silva.



1 0

Questão norteadora 3: A infraestrutura de recursos hídricos e saneamento
para abastecimento humano é satisfatória?

- Antônio Alzemar de Oliveira: “Pelo o que estou entendendo, não está
compatível com a realidade”

- Raimundo Nonato Silva Araújo: “Na minha opinião, não está”.

- José Arimateia Rodrigues Lessa: “Concordo com o Mazinho. Eu acho que não
estão sendo todas registradas, no caso, todas as saídas dos recursos hídricos da
Bacia”.

- Paulo César Medeiros Costa: “Eu concordo com o Mazinho, mas eu queria só
dizer que em termos das liberações outorgadas no Comitê são muito bem
discutidos. Eu acredito que não são todos, porque tem os pequenos açudes,
que ainda não faz parte, aqueles pequenos açudinhos que não faz parte da
COGERH. Foi assim que eu entendi, sabe, do Comitê. Mas em relação as
outorgas são liberadas no Comitê, eu acredito que é muito bem discutido. As
que sai de lá sai bem outorgadas”.

- Isabel lembra que estamos falando sobre a outorga emitida pela SRH,
atestando o direito de uso daquela água, é uma regularização.
 

- Carlos André Braz da Silva: “Não, Isabel. Ainda tem muito o que melhorar. A
infraestrutura se é relacionada ao abastecimento humano em relação CAGECE
tem a melhorar. Agora a COGERH perante a CAGECE está ok.”

- Daniel Pessoa Gomes da Silva: Pede licença ao grupo para retomar aos
primeiros pontos, pois estava com dificuldades em seu áudio. “É só para dar
uma contribuição nesse processo. Nós já tivemos algumas intercorrências em
relação à questão exatamente desse processo de outorga, demanda, em
relação a demanda de uso. Porque temos alguns trechos que tem apresentado
uma demanda de uso muito maior, o que acaba trazendo prejuízo em relação
ao acesso à água de outros trechos dentro do Perímetro. Então é só para
corroborar com o que está sendo colocado”. 

- José Arimateia Rodrigues Lessa: Pede que a pergunta seja repetida, o que é
feito por Isabel.

- Antônio Alzemar de Oliveira também fica em dúvida em relação à qual
infraest
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infraestrutura está se referindo.

- O técnico Reginaldo explica: “Dizer se a infraestrutura de recursos hídricos e
saneamento é satisfatória para o abastecimento humano é dizer se as
infraestruturas das concessionárias estão atualizadas, se a irrigação está
satisfatória, se o sistema de irrigação está modernizado, se as estações de
bombeamento estão compatíveis com as suas regas.”

- Pedro Maia Rocha Júnior: se pronunciou dizendo que a questão se referia a
estrutura para abastecimento humano e não estrutura de irrigação dos
Perímetros ou do sistema de irrigação, como o técnico havia mencionado.
Trata-se, para ele, sobre “as estruturas das captações, da CAGECE, do SISAR, é
mais nesse sentido, se tem quantidade e qualidade. Isso é um erro grave a
questão de muito material sedimentado que vai pro próprio rio e isso não tem
condição suficiente para se captar, precisava de infraestrutura pra isso. Então
eu acho que é nesse sentido, se eu não estou enganado”.

- O técnico Reginaldo ressalta: “A infraestrutura hídrica da Bacia, as
concessionárias têm que ir em direção aos recursos hídricos e não os recursos
hídricos ir em direção às estações de bombeamento das concessionárias. Tem
os centros urbanos, as sedes estão bem atendidas? Existe racionamento se
tiver recurso hídrico? Existem vazamentos? Essa infraestrutura hídrica está
moderna? As estações de bombeamento estão dentro dos padrões? As
estruturas de abastecimento humano das populações ribeirinhas estão
satisfatórias? O tratamento de água é satisfatório? Essa é a questão. A
infraestrutura hídrica de abastecimento humano tem a ver com a água
potável para a população, quer seja da sede, quer seja da zona urbana”.

- Carlos André Braz da Silva: “Então do jeito que você está colocando, é não,
porque o Estado do Ceará ainda vai passar pela universalização do
saneamento, ou seja, não alcançamos ainda onde é necessário no total”.

- Antônio Alzemar de Oliveira: “Concordo que é não”.

- Daniel Pessoa Gomes da Silva: “Só uma observação. Se você for olhar sob a
ótica do acesso e da infraestrutura que existe na questão das sedes municipais
da Bacia, eu particularmente considero que é uma infraestrutura razoável. De
razoável à boa. Obviamente sempre haverá a necessidade de ampliações, de
modernizações do sistema. Isso é uma coisa absolutamente natural. Então eu
considero boa, se eu for olhar o conjunto da obra. Agora se eu for olhar
principalmente
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Questão norteadora 4: As tecnologias de irrigação utilizadas são adequadas
para o uso sustentável da água? É esperada ampliação das áreas irrigadas?

principalmente para o pessoal das comunidades rurais talvez realmente não
seja satisfatória. Agora no quesito saneamento, tanto nas sedes como nas
comunidades rurais, é totalmente insatisfatória”.

- Maria da Conceição Patrício Gomes: “Precisamos construir o açude do Riacho
do Paulo, no município de Apuiarés”.

- Daniel Pessoa Gomes da Silva: “Isabel, só corroborando com o que a
Conceição falou, nós temos muitos reservatórios que ainda não saíram do
papel, o que prova que a infraestrutura é, no mínimo, regular.

- Reginaldo: pede a palavra e lembra que estamos elaborando um plano para,
no mínimo, 20 anos
 

- Antônio Alzemar de Oliveira: “Com relação ao sistema de irrigação cresceu
muito pouco em relação à tecnologia. A mudança de comportamento com
relação ao uso da água dos nossos usuários de uma maneira geral, isso é para
todas as culturas, como técnico que moro no Vale do Curu há 52 anos, nós que
começamos a fertirrigação tem gente que ainda irriga hoje como há 56 anos
atrás, por inundação”. Mazinho destacou que “é uma preocupação do Comitê
com o uso racional da água, principalmente na irrigação. Um dos grandes
vilões do consumo d’água, do desperdício é a maneira como é usada a nossa
água, que é o bem maior, para a irrigação. A tecnificação para o uso da água
para a irrigação ainda deixa muito a desejar. O desperdício é grande, eu não sei
o percentual”.

- Daniel Gomes: “Em relação a essas questões de tecnologia, a crise hídrica
trouxe uma série de dificuldades para os produtores, e aqui eu falo
especialmente para o pessoal do perímetro irrigado, onde a expressão da
questão da irrigação é muito mais exuberante do que em relação à outras
comunidades. Mas o que aconteceu na grande maioria das vezes? Os
produtores tiveram que se adequar ao processo de escassez de água e aí
houve investimento nas tecnologias localizadas, principalmente a
microaspersão. Agora eu tenho dúvida se esse uso está realmente consolidado,
porque eu não sei se foi uma adaptação em relação à escassez ou se foi por
nível de conscientização, de sensibilização por parte dos produtores. Agora
aqui a gente ainda encontra a tecnologia de irrigação por inundação, que não
o
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oferece a questão do uso sustentável da água. E em relação a ampliação das
áreas irrigadas, eu particularmente sou favorável que haja uma ampliação
dessas áreas, principalmente porque agora, por exemplo, o açude Melancias,
que está em processo de construção agora, nós teremos uma bacia hidráulica
considerável que poderá subsidiar projetos de irrigação e desenvolvimento no
entorno dessas comunidades que fazem parte do reservatório. Eu
particularmente, espero que haja ampliação dessas áreas irrigadas”.

- Reginaldo: “Em 2020, o Comitê de Bacias deliberou vazões para o trecho 2,
que compreende o fim do H até indo até a foz, e não houve o uso. E por que
não houve o uso? Por conta da descapitalização dos produtores. Já o trecho 1,
que vai do açude General Sampaio até o E, em 2017 nós alocamos e houve até
disputa pela água, 2018, 2019, também e 2020. Porque esses pequenos
produtores souberam criar estratégias de convivência com essa escassez
hídrica e continuaram, são pequenas explorações, pequenos projetos, que se
caracterizam como agricultura familiar, eles ficaram sobrevivendo e quando
veio a liberação de água eles começaram a irrigar e eles estão fazendo e em
2021 certamente irão irrigar. Agora o trecho 2 aconteceu o inverso, nós tivemos
água para alocar, mas nós não liberamos a vazão porque não tinha usuário
usando essa água. Primeiro que os sistemas de irrigação deles estão
sucateados, deteriorado a sua estrutura hidráulica. Mas mesmo esses que
conseguiram uma mudança no sistema de irrigação (Curu-Paraipaba e Curu-
Pentecoste) mesmo assim eles carecem de tecnologia, porque mesmo eles
irrigando por microaspersão, não existe um acompanhamento técnico para
saber se esse calendário de irrigação está tendo eficiência. Lá em Paraipaba eu
vejo o pomar do coco e não está redondo, como se em algum momento ele
sofresse um deficit hídrico. Não está próprio para o mercado, que é um coco
redondo, etc, etc. Então se faz necessário trabalhar a questão da assistência
técnica, da eficiência de aplicação do uso da água, e da recuperação da
infraestrutura dos pequenos produtores, uma linha de crédito para que eles
possam recuperar o Vale do Curu, uma área agricultável acima de 10.000
hectares”.

- Daniel Gomes: “Isabel, só para reforçar essa questão das áreas. Eu vejo que
como a gente trabalha com o horizonte do planejamento para vários anos pela
frente, a gente sabe que a Bacia do Curu foi uma das mais castigadas pelo
período prolongado de estiagem e eu vejo que mesmo com a capacidade de
irrigação, de área irrigável, isso sofreu efeitos diretos do processo. Então como
tem esse horizonte, a gente precisa tá preparado. Uma coisa que eu sempre
me pergunto: será que a gente está preparado para uma possível quadra
invern
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Questão norteadora 5: Quais as formas possíveis de ampliação de oferta
hídrica na Bacia?

invernosa, será que a gente tá preparado para usar essa água? Por exemplo, se
o Pereira de Miranda atingir amanhã a sua cota máxima de água e sangrar, o
que que a gente ia fazer com essa água? Então eu acredito que a gente possa
ter projetos de desenvolvimento que tenha essa questão da ampliação da área
irrigada”.

- Wesley Araújo: Pediu para contribuir com a fala do colega anterior e do
técnico da COGERH que falou sobre a necessidade da assistência técnica.
“Então a minha fala é no sentido de trazer o DNOCS para essa discussão, uma
vez que a gestão do Perímetro Irrigado, as áreas estão ligadas a esse órgão”.

- Antônio Alzemar de Oliveira: concordou com as falas anteriores e lembrou
que os pequenos produtores, “os colonos estão descapitalizados. Se tem água,
se tem tecnologia para a irrigação, mas o homem está descapitalizado, então é
uma barca furada mesmo. Veja bem: se o açude sangrou, mas se o homem do
campo não tem os meios técnicos, de técnicos capacitados para implementar
o sistema de irrigação, então vai só descer água no rio Curu”. Mazinho lembrou
a fala do deputado Acrízio Sena, na audiência pública de hoje, que tem o
propósito de “estreitar os laços de relacionamento entre a Assembleia
Legislativa”, o que ele considerou muito positivo para o Comitê e para uma
possibilidade futuros projetos para aproveitamento da água. Ele destacou a
obra do açude Melancias, que é uma possibilidade de ampliar a oferta hídrica
da Bacia. Ele também concordou que existem na Bacia produtores que já
modificaram o seu sistema de irrigação para o gotejamento, o que é um
avanço: “Eu como técnico fico feliz. Eu chego lá na área desses cidadãos, eu
fico lisonjeado, fico feliz porque eles mudaram, eles mudaram pela
necessidade, da água ser pouca”. Ele reforçou “a necessidade de ter uma
capacitação técnica também”.

- Reginaldo: pediu a palavra e reforçou a necessidade de colocar no plano a
questão da segurança hídrica: “Esses seis, oto anos de escassez hídrica, como é
que um cara vai investir numa área se não tem segurança hídrica? Então essa
questão da interligação de bacias é primordial para a Bacia do Curu.” Trata-se,
segundo ele, de uma segurança hídrica especialmente para o abastecimento
humano, pois as cidades tendem a crescer e com isso amplia a demanda por
abastecimento humano. Ele lembrou que a Bacia do Curu passou por
situações críticas em termos de abastecimento humano nos tempos de
escassez hídrica.
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- Daniel Gomes: “Isabel, o Reginaldo acabou de falar uma, que é a interligação
das bacias. E acredito que, óbvio, seja a implantação de estruturas de
reservação”. Ele salientou ainda a necessidade de “aumento da capilaridade
das tecnologias de reuso de água”. Ele acredita que é importante “trabalhar
com esse horizonte de implantação de sistemas de reúso”.

- Pedro Rocha: pediu a palavra para retomar ao ponto anterior, pois sua
internet apresentou problemas de conexão. O mesmo ressaltou que alguns
produtores da Bacia ainda utilizam a irrigação por inundação. Para ele, “você
não consegue ampliar a oferta hídrica, mas um papel fundamental é na
questão do gerenciamento, do uso correto, da fiscalização, dos informes, nesse
sentido de fato. Eu acredito que a ampliação da oferta não tem de onde tirar
mais água, infelizmente, se tivesse era uma maravilha! Mas o papel que dá pra
fazer é na eficiência do uso, no uso racional, consciente e nessa gestão”.

- Antônio Alzemar de Oliveira: concorda com Pedro e amplia a discussão: “Nós
temos uma força que não estamos usando, que é a comunicação. Dentro do
Comitê nós temos um presidente dinâmico, um grupo de comunicação que
pode alertar a população, que pode fazer campanhas sobre economia e
racionamento de água”. O técnico acredita que o Comitê pode usar o seu
conhecimento para esclarecer a população. Ele deu o exemplo do município
de São Luis do Curu, que esse ano choveu 600 mm, 700 mm, enquanto a sua
média histórica fica em 854 mm e que o Comitê poderia levar essa informação
para as pessoas. Para ele, “nós devemos usar essa informação para esclarecer, é
uma das nossas ferramentas, para esclarecer sobre os aportes de água e como
poderá ser a liberação dessa água para os diversos usos. Então essa é a
maneira que nós dispomos, é a mídia, pelo nosso grupo de comunicação”.

- Reginaldo: colabora com a última questão dizendo que é necessário ampliar
a capacidade de armazenamento dos reservatórios atuais. Falou da
importância do armazenamento alternativo, das cisternas de placas, das
barragens subterrâneas, etc. Ele lembrou que na época de escassez muitas
cidades não entraram em colapso por conta das águas subterrâneas. Então é
necessário fazer um estudo, um mapeamento sobre a viabilidade de
perfuração de poços em toda a Bacia do Curu.

- Pedro Rocha: concorda com o que o técnico Reginaldo falou em relação aos
poços, “no entanto isso é uma reserva, isso é [como] uma esponja em que a
água acaba. É importante, sim, mas não deixando a questão da eficiência, do
uso correto, porque também é limitante, o recurso é limitante”.



1 6

- O técnico considera que o Comitê vem trabalhando “numa homologação
muito baseada na oferta, na vazão dos açudes, etc. Na realidade, nós
precisamos melhorar a eficiência desse sistema, nós temos que trabalhar de
forma setorial e trabalhar na questão da demanda e não com o foco na oferta.
Seu eu sei a demanda eu sei alocar”. Para ele o Comitê precisa conhecer
detalhadamente a demanda da Bacia “e ver as possibilidades de setoriar,
alocar por setor”. 

- Antônio Alzemar de Oliveira sobre a questão da alocação de água: “Nós
conhecemos a Bacia do Curu e sabemos o que melhorou nesses últimos 25
anos, 24 anos desde a formação do Comitês”. Ele afirmou que os usuários estão
mais conscientes, os técnicos também estão mais conscientes desde a
implantação do sistema de “descentralização do uso da água”. Houve, segundo
ele, “o envolvimento da sociedade civil através de suas representações, dos
usuários, das associações comunitárias, dos homens públicos, vereadores,
prefeitos, eles estão sabendo que existe o Comitê de Bacias”. Ele concorda com
o técnico Reginaldo quanto a dificuldade de se conhecer as demandas do Vale
do Curu. Ele diz: “nós temos a nossa experiência de Comitê de Bacias, nós nos
apegamos muito a ela, pelas outorgas, pelas experiências de monitoramento,
pelas reuniões de julho, que são as reuniões de liberação, nós temos uma
experiência fora do comum com relação à demanda e à oferta”. Ele destacou o
trabalho dos técnicos da COGERH, das comissões gestoras dos açudes e dos
usuários, mais de 800 que retiram água do Rio Curu para todos os usos. Ele
continua: “nós estamos há dias de receber o açude Melancias, 28.000.000m³
de água. Nós vamos ter, no mínimo, 400 a 500 ha de terra irrigável à jusante,
na parte de trás da barragem do açude Melancias. Todos eles vão usar a
irrigação de várias maneiras. Então nós sabemos o tanto de água que vão usar.
Ainda não tem um trabalho para medir a demanda dele. Isso vai aparecer com
o tempo, eles vão usar, vão irrigar e depois é que deve aparecer uma maneira
de conhecer essa demanda do açude Melancias”. O participante aproveitou a
fala para parabenizar os técnicos da COGERH e os membros do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Curu.

- Reginaldo: opinou que não existe um projeto, um plano de desenvolvimento
para o meio rural. Para ele os produtores vão “conforme a onda, como já
tivemos a questão da acerola, em que todo mundo plantou acerola, depois
veio outra”. Para ele, “a Bacia do Curu precisa de políticas públicas para que
esses municípios tenham um plano de desenvolvimento agro
socioeconômico”.
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- Ao final de todas as falas, Isabel pediu que os participantes ligassem suas
câmeras para registrar o evento. Em seguida, agradeceu a participação de
todos, bem como da comissão técnica que deu suporte à realização do grupo.

- Reginaldo: lembrou que a questão de conhecer a demanda está relacionada
com a realização do cadastro de usuário e cadastro nacional de usuários de
recursos hídricos. Falou da necessidade de automação dos sistemas.

- Pedro: concorda com o técnico Reginaldo. Segundo ele, “a automação é o
que se utiliza e é o que realmente melhora a vida do produtor, especialmente
de quem precisa irrigar noturno”. Para ele, também é necessário ver a questão
das culturas temporárias, que poderiam ser plantadas de acordo com a
disponibilidade hídrica, durante a quadra invernosa, sem necessariamente
usar a irrigação. Para ele também se faz necessário cadastrar os usuários para
se conhecer a demanda hídrica da Bacia.

- Daniel: concorda com os demais e acrescenta que o Comitê precisa ter “uma
agenda política, no sentido de que a gente possa gestar instrumentos de
planejamento territorial para que a gente possa ter uma visão do ponto de
vista da economia […], entendendo a economia como vetor de
desenvolvimento.” O acesso à água, à irrigação passa por uma perspectiva da
economia. Ele lembrou de um trabalho coordenado pela ADECE que mapeou
culturas, cenários: “Foi um ponto de pauta numa reunião do Comitê, foi
exatamente um processo de articulação que houve em algumas Bacias
Hidrográficas feitas e coordenadas pelo pessoal da ADECE. Então foram
mapeadas culturas, foram mapeados cenários, por exemplo, pra entender que
uma determinada cultura não se aplica a uma determinada região
hidrográfica. Vou citar um exemplo nosso: a gente tem uma cultura muito
arraigada de coqueiro, por exemplo, coqueiro e bananeira. Mas será que hoje é
a realidade na condição ambiental e na condição de gerenciamento de
recursos hídricos da bacia do Curu? Isso se sustenta? Eu ainda tenho esse
horizonte ou tenho que fazer a migração para outra cultura que tenha uma
pegada hídrica bem menor?” Ele destacou que no cenário atual tem culturas
de subsistência que estão despontando com grande rentabilidade econômica.
Mas lembra que essas mudanças exigem estudos de viabilidade econômica,
planejamento, articular atores chaves que aliem os fatores ambientais, de
consumo sustentável de água e rentabilidade econômica.

3.1.2 Observações

O grupo focal, apesar das limitações impostas pelo modo remoto como foi
realiz
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3.2 Eventos Extremos (Secas e cheias)

Objetivo: Oportunizar debate público sobre uma temática específica –
extremos de seca- que integra o Plano de Recursos Hídricos e levantar
informações com os participantes, em especial, com os membros do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Curu.  
Equipe: Mateus perdigão (Coordenador); Sandra Aquino (Relatora); e, Micaela
Rodrigues (apoio/chat:)
Horário: (início): 16h e 20 min; Horário (término): 17h e 23 min.
Participantes: 5 pessoas (ver Anexo A).

3.2.1 Discussões e resultados

Questão norteadora 1. Quais os tipos de uso mais impactados pelo último
período de seca na região hidrográfica do Curu? 

O coordenador do grupo abriu a sessão dando boas-vindas aos participantes e
solicitou uma apresentação de cada um, informando nome e instituição/local
de pertencimento. 

Após as apresentações, o coordenador expôs o objetivo do grupo 2 e destacou
a importância da temática – Eventos Extremos- em função dos impactos que
provocam nas dimensões ambientais, econômicas e sociais, especialmente, os
efeitos ocasionados às populações mais vulneráveis. Seguiu a apresentação
lendo as questões orientadoras para as discussões em um slide. 

Antes de iniciar o debate das questões, o coordenador propôs ao grupo o
estabelecimento de um acordo de convivência para demarcar o tempo
máximo de disponibilidade dos presentes. Ficou acertado que o teto possível
para as atividades seria até 17h e 30 min.

O coordenador ressaltou que as questões orientadoras figuram como um meio
para fomentar o debate e possibilita ouvir as pessoas que moram e trabalham
na região hidrográfica, garantindo a participação e a incorporação do
conhecimento fruto da vivência dos participantes.

Todos os participantes relataram que o abastecimento humano, a agricultura e
a dessedentação animal foram os usos mais afetados no último período de
seca.

realizado (em função da pandemia do Coronavírus), ocorreu de forma tranquila
e participativa, tanto através das falas como do uso do chat.
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operação carro pipa que, segundo ele foi de fundamental importância para
amenizar a situação da população, tendo em vista que os vários poços
escavados apresentavam vazão reduzida, variando de 1 a 7 metros cúbicos por
segundo – “mais a maioria era de três pra baixo!”- e as cisternas não tinham
mais

seca. Em relação ao abastecimento humano, o Sr. Colares lembrou que em
2014 a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante perfurou uns poços na zona
urbana de Croatá, mais especificamente na praça para abastecimento da
população local. Entretanto, eles se tornaram lugares de disputas entre a
população que buscava água para atendimento do uso doméstico e os que
entravam na fila com seus carros adaptados com caixas para armazenar e
comercializar as águas extraídas dos poços. Relatou que o uso doméstico foi
muito afetado, mas afirmou que a área produtiva também foi impactada. Para
ilustrar este impactou tomou como exemplo o caso do seu sogro, morador da
Lagoa do Desterro, que em 2015 ainda “conseguiu fazer feijão”, mas no ano
seguinte colheu muito pouco. Disse que “no interior se faltar feijão é
complicado”. 

Durante seu relato, foi questionado sobre qual o sistema de abastecimento de
Croatá? Informou-nos que é a CAGECE abastece a maioria das casas e que,
“senão lhe falha a memória”, a água vinha do Caxitoré, “lá das bandas de
Umirim”. Mas com o tempo essa água foi diminuindo e passou a apresentar
uma coloração amarela. Com tempo, relatou que era tão pouca a quantidade
de água que chegava que as pessoas tiveram que fazer uma “torneira bem
baixinha porque a água conseguia cair”. Elas também fizeram tanque de 1
metro, 1 metro e meio, fizeram cacimba. A água não tinha força, contou-nos.
Como a água era pouca e às vezes vinha com má qualidade, o participante
reafirmou que neste mesmo período, havia muita gente vendendo água de
poço e açude. Colocavam uma caixa de mil litros no carro. Eles vendiam água
de poço, de açude. Todo mundo tinha que comprar (“vendiam por 15, 20 reais”).
Isso gerou um impacto na economia, porque na mesma época “aquela
maravilha de emprego estava acabando”. Este relato fala das empresas
instaladas no Pecém que estavam sendo desativadas. Fato que gerou grande
impacto econômico. As pessoas ao estarem desempregado, viram como
alternativa comprar água para vender. 

O Sr. Genival relatou que na região do Médio Curu, especificamente no
município de Apuiarés, os usos tipos de usos mais impactos foram o consumo
humano, animal e a agricultura. Lembrou que as estratégias acionadas foram
escavação de poços na zona urbana para complementar o abastecimento da
CAGECE, perfuração de poço de jacó para abastecer algumas comunidades e a
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Questão norteadora 2. Quais os tipos de conflitos que emergiram no último
período de seca na região hidrográfica do Curu? 

Questão norteadora 3. Vocês perceberam se as reuniões de alocação
ajudaram a mitigar os conflitos ou existiram ou se elas ajudaram a
melhorar a situação? 

mais água.

Relatou que os reservatórios não tiveram uma boa recarga e esses poços têm
ajuda no abastecimento, sobretudo das comunidades, apesar de não terem
boa qualidade. 

O Sr. Victor disse que os impactos em Pentecostes foram sentidos na
agricultura (“redução do plantio”) no consumo humano e afetou também a
qualidade das águas disponíveis. Lembrou que as comunidades foram
abastecidas por carro pipa, inclusive da Prefeitura. 

O Sr. Colares nos relatou que em Croatá - São Gonçalo do Amarante- as
pessoas se juntavam e compravam mangueiras para conseguir abastecer as
casas ao longo da rua, estipulando uma hora para cada. Mas nesta mesma fila
ficavam pessoas para retirar água para vender. “Isso gerou um pouco de
conflitos entre as pessoas”. Nos açudes, tinha a bomba que era acionada para o
abastecimento prioritário, mas aparecia carro pipa “querendo pegar essa água
para vender”. 

Um outro conflito publicizado ocorreu ao longo do rio Curu, como não tinha
água para irrigação ficou proibido o uso de motores. Mas apesar da proibição
alguns motores foram colocados no leito do rio que é perenizado pelo açude
General Sampaio. Segundo o participante, o motivo para a violação do acordo
decorria do desejo do irrigante querer salvar sua plantação. Ele lembrou
também que muitas pessoas perderam as suas culturas nesta seca. 

O Sr. Victor nos disse que como mora há pouco tempo na região não teria
nenhum caso de conflito que pudesse relatar.

Dando prosseguimento às discussões, o coordenador perguntou aos
participantes se alguém era membro do comitê. Apenas uma pessoa
respondeu afirmativamente. Enquanto que os demais disseram já terem
ouvido falar sobre o comitê.
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Um dos participantes questionou se essas reuniões são as que tratam da
liberação de água dos açudes. O coordenador explicou que essas reuniões
acontecem após o período chuvoso quando ocorre uma discussão pública
para saber como as águas serão liberadas e retomou o questionamento (essas
reuniões no período da seca ajudaram a lidar com o cenário crítico de
escassez? Elas ajudaram a mitigar os conflitos?). Um dos participantes disse
que participa desde 2019 do CBH e – esteve presente em duas reuniões.
Verbalizou que nesses encontros se discutem questões sobre a perenização
dos rios. “O que vamos fazer? Quanto de água vai ser liberado?” Mas assegurou
que existem desvios. “O pessoal coloca bombas e a água não chega onde
deveria chegar. Havia uma boa discussão”. Vamos liberar água, mas se não
chover? E se chover?”

Pelo chat, um dos participantes mencionou que “as reuniões ajudam e
ajudaram a criar um equilíbrio para a distribuição das águas segundo interesse
de todos. Mas normalmente havia um pequeno grupo que era "contra" a
quantidade da vazão disponibilizada”. 

Após esta discussão, os participantes foram perguntados se conseguiram ler o
documento Iniciando o Diálogo para poderem prosseguir com as questões.

Questão norteadora 4. Os eventos mais extremos mais severos identificados
no documento estão coerentes com a percepção de vocês? Vocês concordam/
tem a mesma percepção?

Afirmaram que não leram o documento. Mas o Sr. Colares ressaltou que
dependendo da região - e o Curu é uma região extensa- há manifestações de
seca diferentes no território. Algumas regiões da bacia são afetadas de forma
diferente. Mas considerando o que foi apresentado na primeira parte da
reunião antes da divisão em grupo, “está mais ou menos no rumo”.

Questão norteadora 5. Em relação às tecnologias de irrigação existentes na
região, elas são adequadas para o período de seca? Quais são utilizadas? 

As respostas a esses questionamentos apontam que a escassez de água gerou
a necessidade de uso de tecnologias mais eficientes. O Sr. Colares ao se referir
a localidade Lagoa do Desterro, afirmou que faz parte de uma associação que
usa o gotejamento para as culturas de acerola e goiaba. Para as áreas com
capim utilizam a aspersão. 
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O Sr. Genival disse que na região os irrigantes utilizam bastante aspersor,
embora reconheça que não é a tecnologia ideal, mas disse-nos que para
algumas culturas tem crescido o uso de irrigação localizada. Isso porque a
diminuição de água gerou a necessidade de uso da microaspersão,
principalmente, para culturas como mamão, coqueiro, maracujá (este em
menor quantidade). Relatou ainda que a aspersão é mais adotada para a
capineira. 

Os participantes informaram que hoje na região do Curu quase não existe
mais irrigação e que grande parte das culturas não resistiram. A agricultura
irrigada existente se concentra na margem do rio Curu e poucos reservatórios
são utilizados para irrigação em função da seca. Os poços perfurados não
foram suficientes devido a ocorrência de água salobra que é intolerável para
essas culturas e para a irrigação. 

Percebeu-se que a seca ocasionou mudança na forma de irrigar na região e
relevou preocupação com o uso das águas neste período. 

Os participantes disseram ainda que a infraestrutura existente não estava
adequada para lidar com este período prolongado de seca. 

Após essas discussões, o coordenador convidou os participantes para migrar
de assunto e discutir a ocorrência do evento extremo oposto à seca: as cheias.
Os relatos versaram sobre a memória dos que ainda estavam presentes ao
grupo temático sobre pontos/regiões de alagamento. Ambos os participantes
apontaram o ano de 2009 como um período de cheias na região. Sobre os
alagamentos em áreas urbanas, o Sr. Colares lembrou que em 2009, uma
ponte que ligava croata a pentecoste desabou. Recordou ainda que na fazenda
do Zé Maria Couto, era uma granja, e esse açude particular estourou. Era um
açude grande e sua barreira não suportou tanta água. Mencionou também a
ocorrência de pontos de alagamento em São Gonçalo do Amarante e que na
comunidade Curral Grande as pessoas tiveram que sair de casa por alguns
dias.
 
Sobre as cheias, o Sr. Genival afirmou que o ano de 2009 foi muito marcante.
Na época, contou-nos que morava em Canindé e quando ia trabalhar na zona
rural (assistência técnica) não conseguia voltar para a cidade por conta dos
riachos que estavam todos cheios. Afirmou ainda que o programa Garantia
Safra foi pago porque os produtores perderam os seus plantios por conta do
excesso de chuvas (“muitos agricultores perderam tudo!”). 
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Ainda sobre as cheias na região, o Sr. Colares lembrou que em 2019 eles tinham
dois hectares de plantio de acerola e goiaba que foram instalados em função
de um projeto financiado pela Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP. Contou-
nos que a associação da qual faz parte tem uma fábrica de polpas. Sobre esta
perda, ele nos contou que como “a área era um baixio, brejou tanto que
mesmo as acerolas que gostam de água foram perdidas. Mencionou que neste
período houve a disseminação de uma praga que “matou a maioria das
goiabas”, mas, completou “não sabemos se foi por conta da chuva de 2019”.
 
Ao final das discussões do grupo temático, o coordenador falou da importância
dos relatos e perguntou se haveria algo mais relevante a ser dito. Apenas o Sr.
Genival registrou que existem comunidades que estão sendo prejudicadas por
conta da quantidade de vegetação no leito do rio (as águas veem do açude
General Sampaio). Aproveitando o momento, alertou para a necessidade de
uma “limpeza do rio” porque a água não está mais fluindo e as comunidades
Jaburu, Santo Antônio, Ilha, Tabuleiro, que ficam abaixo do município de
Apuiarés. Sobre esta solicitação, o coordenador informou que repassaria a
Gerência Regional de Pentecostes para saber da programação do serviço de
limpeza do rio e o orientou a colocar esta questão na reunião do Comitê.
 
O trabalho do grupo é encerrado e a equipe agradece aos participantes pelos
relatos e pela participação. O coordenador informa que a equipe técnica da
COGERH e da UFC está à disposição para esclarecer dúvidas.

3.2.2 Observações

O número reduzido de participantes inviabilizou que mais experiências e
relatos fossem sociabilizados para a elaboração do diagnóstico, fato que
demandará outras estratégias para coleta de informações para complementar
as que foram obtidas. 

A reunião do grupo temático começou com atraso em função da dificuldade
dos participantes com o uso de tecnologia e de dificuldade para acessar o link
da sala. Fatores que certamente contribuíram para que o grupo tivesse uma
participação em termos quantitativos reduzida. 

3.3 Questões ambientais

Objetivo: Gerar um debate e levantar sobre aspectos ambientais relacionados
à Bacia Hidrográfica do Curu.
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Equipe: Wellington (Coordenador); Claire Anne (Relatoria); Raimundo
Laranjeira (Chat).
Participantes: 31 pessoas (ver Anexo A).

Questão norteadora 1. Quais os principais problemas ambientais
identificados na bacia que impactam os recursos hídricos?

3.3.1 Discussões e resultados

- Os principais problemas são: assoreamento dos corpos hídricos, descartes de
resíduos sólidos, esgoto sendo jogados nos corpos hídricos.
- Desmatamento das áreas próximas dos corpos hídricos; 
- Assoreamento dos rios e desmatamentos desordenados das matas ciliares.
lamentável que com isso a qualidade e a quantidade da água são
completamente comprometidas.
- Os lixões que se acumulam ao longo dos rios, o descarte de resíduos nas
margens dos mananciais, o desmatamento das margens dos corpos hídricos,
as queimadas, o assoreamento, a pesca predatória, a mineração nos leitos dos
rios, as moradias dentro de APPs;
- Lixão de Tejuçuoca escorre o chorume para dentro do açude quando chove.
Esgotamento da sede de Tejuçuoca é jogado num açude próximo e daí para o
rio sem tratamento. 
- Lixo (disposição inadequada dos resíduos sólidos) nas margens dos rios e
retiradas de areia;
- Os lixões são grandes poluidores dos rios e dos lençóis freáticos na bacia do
Curu, levando em consideração que ainda não temos aterro sanitário
legalizado na nossa região, então quando chove todo chorume vai para dentro
dos reservatórios;
- Uma das questões cruciais que enfrentamos no tocante a Bacia, são os
dejetos advindos dos municípios, dos distritos dos hospitais de cada cidade
que segue o curso do rio. Os mesmos são lançados diretamente dentro do Rio;
- Carga de esgotos sem tratamento nos corpos hídricos;
- Esgotamento sanitário sem tratamento lançado nos rios;
- Extração de areia sem fim causando degradação com licença prorrogada
sem anuência da Prefeitura de Paramoti;
- Mineração e extração de rochas em várias áreas sem licença ou com licença
vencida (desobediência ao plano de retirada do material);
- Com relação ao licenciamento, os grandes tem sempre mais facilidade pra
obter a autorização pra fazer o que bem quiser, infelizmente isso é histórico;
- Licenças de Operação renovadas sem avaliação no local (PRAD) Plano de 
 recup
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Questão norteadora 2. A qualidade da água pode ser afetada pela
degradação ambiental da bacia? 

Questão norteadora 3. É possível identificar alguma fonte poluidora dos
recursos hídricos? 

Questão norteadora 4. Existe algum estudo sobre os aspectos ambientais
da bacia que você avalia importante ser incorporado no documento?

Recuperação de Área Degradada ou renovada por período longo e mudando
de proprietário sem fiscalizar a situação da lavra, a SEMACE tem que ter mais
agilidade nas liberações para que as pessoas possam estar legalizadas para as
Pedreiras e registros de retirada de área sejam controlados e um órgão público
é vergonhoso diante da realidade, mais em meio essa pandemia veio para
complicar a vida e entidades e órgão público e não público. Em Pentecoste
tem Pedreira, tem denúncias de areia do rio. Demora no processo de
renovação do licenciamento ambiental da Semace;
- Com relação à recuperação das matas ciliares também deve ser levado em
consideração, desmatamento para madeira e lenha (uso para carvão) e
também para agricultura de subsistência;
- Supressão da Mata Ciliar;
- Desmatamento de nascentes nas Serras para ampliação da fronteira da
cultura da Bananicultura nas Serras;
- Desmatamento para obtenção de madeira, carvão ou implantação de
culturas como a bananicultura nas Serras de Itapajé, Uruburetama e Baturité;
- Uso inadequado de práticas agrícolas;
- Incêndios florestais que atingem grandes áreas e contribuem para secar
nascentes e aumentar o assoreamento dos rios;
- Incêndios florestais tais como os históricos incêndios nas Serras da Mata,
Serra de Baturité e um mais recente em Madalena que afetou mais de 2000
ha.

- SIM, PODE. 
- Esgotos causam eutrofização das águas dos açudes.

- O LIXO, A NASCENTE DO RIO CANINDÉ QUE É POLUÍDA EM VÁRIOS
PONTOS. 
- Os animais soltos usam os açudes diretamente, pois os mananciais não são
cercados na totalidade.
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Questão norteadora 5. Qual a importância do CBH-Curu no contexto da
proteção e conservação dos recursos hídricos?

- Levantamento da qualidade de água ofertada para as comunidades algumas
recebem água sem nenhum tratamento;
- Inventários Ambientais elaborados pela Cogerh;
- Atlas da Cogerh sobre solos, mineração, etc;
- Estudos e experiência do PRODHAN em Canindé;
- Estudos sobre processo de desertificação da Funceme, UFC e outros;
- Sim, estudo sobre a implantação e o impacto dos aterros sanitários. 
- Aumentar o monitoramento nas áreas estuarinas, que estão prejudicadas
pela mineração;
- Adotar indicador hidroambiental para evitar a degradação da zona estuarina;
- Serra das Matas e Serra Uruburetama estudos da Associação Caatinga;
- Existem estudos já realizados para a criação de Unidades de Conservação na
Serra das Matas na Região de Itatira e Canindé, Indicação para criação de Uma
Unidade de Conservação que abranja Todo o maciço de Uruburetama e a
Indicação de Criação de Unidade de Conservação para Furna dos Ossos em
Tejuçuoca;
- Reuso de águas residuais tratadas em lagoas de estabilização;
- É importante procurar se informar o Projeto do estado sobre criação de
Unidades de Conservação indicadas por CBHs a exemplo da UC das Águas na
Região Metropolitana.

- Critérios para uso dos mananciais na aquicultura, parâmetros a serem
obedecidos.
- Orientação de profissionais técnicos, acompanhamento e monitoramento
nos reservatórios e bacias que faz com que haja uma visibilidade em todos os
municípios importando na identificação dos principais problemas, bem como
devido a quantidade de pessoas no grupo faz com que haja maior exploração
de ideias para soluções destes;
- Analisar o contexto histórico da bacia, com certeza o Comitê de bacia nos traz
um controle maior do uso e manutenção dos corpos hídricos da bacia, ajuda
na participação da sociedade civil, o poder público e terceiro setor a
desenvolver um debate maduro para chegarem decisões importantes visando
o melhor desenvolvimento da bacia;
- Atuar mais na fiscalização em parceria com outros órgãos;
- O CBH é a instituição colegiada que tem mais propriedade para propor e
cobrar a proteção e conservação dos recursos naturais das bacias
hidrográficas. Inclusive as demandas que levaram a criação do projeto
nascente
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Questão norteadora 6. Quais as áreas da bacia estão em processo de
desertificação?

Questão norteadora 7. Quais as unidades de conservação existentes na
bacia? Existem novas áreas a serem contempladas para criação de
Unidades de Conservação

nascentes é uma demanda dos comitês. Inclusive tem papel fundamental para
indicação de criação de unidades de conservação em áreas prioritárias nas
bacias para conservação das nascentes.

- Não temos conhecimento no momento.
- A foz do rio Curu, devido a mineração e aquicultura;
- Locais com processo de desertificação Irauçuba, Itatira, e Sertão de Canindé;
- Sou Mariana Aquino superintendente da Autarquia Municipal do Meio
Ambiente – AMMA de Irauçuba, aqui nosso processo de desertificação é bem
alto, estamos em segundo lugar!
 

- Não temos, mas existe sim a necessidade para plano de reflorestamento,
como rio canindé. 
- Criar mais Unidades de Conservação nas Serras;
- RPPN em General Sampaio, ampliar para outros municípios estimular a
criação;
- Aqui temos uma APA. E gostaria de que entrássemos muito na contribuição,
inclusive como sugestão: trabalhar a educação ambiental; plano projetos de
educação ambiental. e aqui em Irauçuba tem grandes áreas a serem propostas
na APA;
- As APAs (Área de Proteção Ambiental) não protegem muito, no estuário tem
carcinicultura dentro da área da APA;
- Deveriam ser criadas unidades de conservação, como: reservas, parques e
florestas! Precisa entrar em questão (categoria) se é de proteção integral ou de
uso sustentável para depois definir o porte;
- APA do Estuário do Rio Curu, APA Dunas do Paracuru, APA Dunas do Litoral
Oeste, APA da Serra de Baturité, ou seja 04 Unidades Estaduais e pelo menos
05 RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio Natural). É necessário que o CBH
contribua com a indicação de áreas prioritárias para criação de Unidades de
Conservação em pontos estratégicos na Bacia Hidrográfica, Como a Serra das
Matas e o Maciço de Uruburetama que abrange parte da Itapajé e Irauçuba.
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Objetivo: O grupo temático em questão buscou realizar um debate com a
população acerca do tópico sobre o funcionamento do arcabouço institucional
presente no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Curu, que foi
apresentado na reunião da audiência. Busca-se, também, coletar informações
e suscitar discussões que possam fornecer dados para a elaboração do referido
plano.
Equipe: André Rufino (Coordenador); Gamarra Kelson (Relator); Cláudia Alves -
(Chat).
Horário: 16h25 (Início); 16h49 (Término).

Questão norteadora 1: Os papéis dos colegiados (Comissões Gestoras, CBH
e CONERH) estão bem definidos?

Questão norteadora 2: Qual a relação dos colegiados com a Secretaria
Executiva (COGERH e SRH)?

3.4.1 Discussões e resultados

As questões, previamente estabelecidas, que nortearam o debate do grupo
temático foram apresentadas para os participantes por meio de slide. O
coordenador do grupo iniciou o debate solicitando a apresentação dos
presentes na sala virtual. Após isso, o mesmo iniciou o debate com a leitura das
questões propostas e questionando o que os participantes teriam a contribuir
sobre a pauta inicial, desencadeando o debate e considerações.

- André Rufino: Diz que não enxerga exatamente se os papéis estão bem
definidos.
- Cláudia Alves: Há pouco tempo na COGERH, antes era participante do CBH
por 8 anos. Diz que não há uma implementação das Comissões Gestoras no
CBH-Curu. Diz que sempre ficou claro o papel de CBH e demais colegiados.
- Gerência Crateús: Afirma que há um decreto estadual que dá conta, mesmo
que inicial e introdutório, das Comissões Gestoras. No que se refere ao
arcabouço legal, o papel desses entes está bem definido dentro das políticas.
 

- Gerência Crateús: 
- Claudia: Vê a relação como muito boa, enquanto membro da secretaria
executiva. Enxerga a relação com os membros, em especial com o colegiado
do Curu, como uma relação amigável, devido à participação dos membros do
CBH.

3.4 Arranjo Institucional
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Questão norteadora 3: Como os colegiados (Comissões Gestoras, CBH e
CONERH) se relacionam entre si?

Questão proposta por Edecarlos Rulim: Como se avalia o fluxo de resolução
das demandas apresentadas pela Gerência à SRH e COGERH?

- Claudia: Destaca que as comissões gestoras, no CBH-Curu, apenas existiam
no papel. As discussões sempre eram envoltas pelo colegiado. Não via o
CONERH como grande participante.
 

- Resposta André: A demanda chega principalmente em reunião do comitê ou
a pessoa entra em contato com a Gerência Regional. O CBH passa as
demandas para a Gerência Regional e, esta passa para a SRH.
 -Reestruturação do Edecarlos?
 -Resposta André: Há muita demanda, até mesmo algumas que não estão
relacionadas à COGERH. As demandas que chegam, a gestão direciona para o
órgão competente. Há problemas de demora algumas vezes devido a
questões de limitação técnica, como limitações do número de pessoal e de
equipamentos.

3.4.2 Observações

Após consenso entre os participantes, a discussão do grupo temático foi
encerrada por conta do pequeno número de participantes, sendo todos os
presentes de instituições que estão responsáveis pela elaboração do plano de
recursos hídricos em questão, o que dificultou um debate plenamente rico,
com a presença de usuários, de outras instituições e da população geral.
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ANEXO A - LISTA DE PARTICIPANTES

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES – LISTA GERAL 
Nº NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 
01 Absalão Bandeira de Castro Secretaria de Meio Ambiente Pentecoste 
02 José Acrisio de Sena Assembleia Legislativa Fortaleza 
03 Ailson Ferreira Frota Filho Câmara Municipal São Gonçalo do Amarante 
04 André Rufino Campelo COGERH Pentecoste 
05 Andréa Cysne Pereira Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
06 Antônio Airton Mateus Bezerra Prefeitura Municipal Paramoti 
07 Antônio Alzemar de Oliveira Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Ceará – EMATERCE 
São Luís do Curu 

08 Antônio Freitas Cruz Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares - STRAAF 

Umirim 

09 Antônio Pinheiro Liberato Prefeitura Municipal Caridade 
10 Antônio Roberto Cordeiro Abreu Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Tejuçuoca 

11 Ariana Cordeiro Façanha de Aquino Prefeitura Municipal (Prefeita) Paraipaba 
12 José Arimatéa Paiva COGERH Pentecoste 
13 Francisco de Assis de Sousa Filho Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
14 Carlos Pereira de Sousa Câmara de Vereadores (Vereador) São Gonçalo do Amarante 

15 Carlos Magno Feijó Campelo Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará Fortaleza 
16 Charleno Delfino Peixoto  Prefeitura Municipal General Sampaio 
17 Claire Anne Viana COGERH Fortaleza 
18 Claudia Maria Alves de Lima  COGERH Pentecoste 
19 Cledeilson Pereira dos Santos 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará- IFCE 
Paracuru 

20 Francisco de Assis Freitas Colares  
 

Associação Comunitária Boa Esperança dos 
Moradores de Lagoa do Desterro 

São Gonçalo do Amarante 

21 Daniel Pessoa Gomes da Silva  Prefeitura Municipal Pentecoste 
22 Daniela Fernanda Martins Associação dos Agentes de Saúde Canindé 
23 Davi Martins Pereira COGERH Fortaleza 
24 Emanuel Barreto de Oliveira  COGERH Fortaleza 
25 Edecarlos Rulim de Souza COGERH Fortaleza 
26 Elano Lamartine Leão Joca COGERH Fortaleza 
27 Elisângela Neres de Castro Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Apuiarés 

28 Elizangela Castro COGERH Pentecoste 
29 Elton Luz Lopes 

 
Escola Estadual de Educação Profissional Alan 

Pinho Tabosa 
Pentecoste 

30 Emanuele Gomes  
 

Escola Estadual de Educação Profissional 
Professora Abigail Sampaio 

Paracuru 

31 Emanuely Pessoa Sousa Secretaria de Governo Paraipaba 
32 Francisco Antônio Barbosa Vidal  

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará - IFCE 
Canindé 

33 Fernando Antônio Peroba Grangeiro Fazenda Grangeiro Paracuru 
34 Francisco de Assis Gomes de Sousa  

 
Associação Comunitária dos Apicultores de 

Riacho do Paulo 
Apuiarés 

35 Francisco Fernandes do Vale Filho Prefeitura Municipal Paracuru 
36 Francisco Gomes Moreira Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Canindé 
37 Francisco das Chagas Pereira Menezes Prefeitura Municipal Paraipaba 
38 Francisco Glebio Rodrigues Silva Colônia de Pescadores Z48 Umirim 
39 Francisco Sena de Carvalho (Vereador 

Tio Sam) 
Câmara Municipal Paraipaba 

40 Gabriela de Azevedo Reis  
 

Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 

41 Gamarra Kelson Souza de Oliveira Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
42 Glauker de Freitas Gomes COGERH Pentecoste 
43 Gerardo Menezes da Silva Filho Prefeitura Municipal General Sampaio 
44 Genival Barros da Silva Secretaria de Infraestrutura Apuiarés  
45 Gustavo Amorim Studart Gurgel Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE 
Fortaleza 

46 Helano Luz Lopes  
 

Agência de Desenvolvimento Econômico Local - 
ADEL 

Pentecoste  

47 Heleni Viana Menezes COGERH Pentecoste 
48 Iris Maria Cruz de Lima Prefeitura Municipal (Prefeita) Apuiarés 
49 Isabel Cavalcante do Amaral COGERH Pentecoste 
50 Isac Ancelmo Vital Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Canindé 

 
51 Ítalo Felix Dias Prefeitura Municipal São Gonçalo do Amarante 
52 Itamara Mary Leite de Menezes Taveira  COGERH Fortaleza 
53 Izabel Gomes Secretaria de Meio Ambiente Pentecoste  
54 Francisco Janael Ferreira da Silva Câmara Municipal  General Sampaio  
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55 João Dehon de Araújo Pontes Filho Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
56 João Lucio Farias COGERH  Fortaleza 
57 João Paulo Rodrigues Ribeiro Prefeitura Municipal Canindé 
58 João Rafael Muniz Silva Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 

- CAGECE 
Itapipoca 

59 Joaquim Pacífico Soares de Macedo 
 

Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - 
IDACE 

Fortaleza  

60 Joel Não Identificado Não Identificado 
61 José do Egito Sales Andrade Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente - SIDERMA 
General Sampaio 

 
62 José Júnior de Medeiros Prefeitura Municipal São Gonçalo do Amarante 
63 José Osmirídio Ferreira Rocha Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Paramoti 

 
64 José Severino Filho Associação dos Usuários do Distrito de Irrigação 

do Perímetro Irrigado Curu Pentecoste - 
AUDIPECUPE 

Pentecoste 

65 Karlinda Cidio Mendes Coelho  Câmara Municipal (Vereadora) Canindé 
66 Leonardo Cordeiro de Sousa Prefeitura Municipal Apuiarés 
67 Leticia Oliveira Ferreira 

 
Escola Estadual de Educação 

Profissional Professora Abigail Sampaio 
Paracuru 

68 Leuda Guedes Victor Aires Secretaria de Meio Ambiente  Pentecoste 
69 Lilian Kessia Alves Siebra Ypióca  Fortaleza 
70 Luís Carlos Mesquita Pinto Prefeitura Municipal  Itapajé 
71 Luís Junior Não Identificado Não Identificado 
72 Luís Rodrigues Siqueira Prefeitura Municipal General Sampaio 
73 Luiz Moreira de Abreu Associação do Distrito de Irrigação Curu 

Paraipaba - ADICP 
Paraipaba 

74 José Márcio Silva Sousa Câmara Municipal  Canindé 
75 Marco Antônio Rodrigues Vasconcelos 

 
Escola Estadual de Educação Profissional 

Professora Abigail Sampaio 
Paracuru 

76 Maria Conceição Silva Freitas 
 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF 

Paraipaba 

77 Maria da Conceição Patrício Gomes Prefeitura Municipal  Apuiarés 
78 Maria Ione de Sousa Não Identificado Não Identificado 
79 Maria Ivonete Patrício  Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de 

Apuiarés – SINDSEP 
Apuiarés 

 
80 Maria Jizolda Evangelista Soares Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Pentecoste 

81 Maria Vitoria  Prefeitura Municipal Paraipaba 
82 Marcilano Sousa do Nascimento Prefeitura Municipal São Luís do Curu 
83 Mariana Correia Aquino Prefeitura Municipal Irauçuba 
84 Mateus Freitas Prefeitura Municipal Paraipaba 
85 Mateus Perdigão de Oliveira COGERH  Fortaleza 
86 Micaella da Silva Teixeira Rodrigues COGERH Fortaleza 
87 Maria Mires Marinho Bouty  

 
COGERH  Fortaleza 

88 Moises Cardoso Prefeitura Municipal Paraipaba 
89 Nayara César de Carvalho   

 
COGERH  Crateús  

90 Nilo Marques COGERH   Fortaleza 
91 Paulo César Medeiros Costa 

 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
General Sampaio 

92 Paulo Eduardo Andrade Bento Associação Beneficente Frei Diogo Paramoti 
93 Pedro Maia Rocha Júnior Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

FAEC/SENAR 
Fortaleza 

94 Pedro Victor Barroso de Oliveira Câmara Municipal  São Gonçalo do Amarante 
95 Luiz Pragmácio Telles Ferreira de Souza 

  
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento 

Rural e Meio Ambiente - SIDERMA 
General Sampaio 

 
96 Raimundo Carlota  

 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares – STRAAF 
Canindé 

97 Raimundo Iran Pereira  Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF 

Paracuru 
 

98 Raimundo Laranjeira da Silva COGERH  Pentecoste 
99 Raimundo Nonato Oliveira Silva Prefeitura Municipal Paraipaba 
100 Raimundo Sousa 

 
Centro Universitário Leonardo da Vinci – 

UNIASSELVI 
Fortaleza 

101 Manoel Reginaldo da Silva COGERH  Pentecoste  
102 Renan Vieira Rocha Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
103 Renata Mendes Luna Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
104 Ricardo Abreu Barroso Prefeitura Municipal  São Luís do Curu 
105 Antônio Roberto Rodrigues Lopes  Prefeitura Municipal Canindé  
106 Rogério Barbosa Mesquita Câmara Municipal  Irauçuba 
107 Maria Rossana Câmara COGERH  Fortaleza 
108 Samíria Maria Oliveira da Silva Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
109 Sandra Helena Silva de Aquino Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
110 Antônia Selmária Sousa Silva COGERH  Pentecoste 
111 Francisco Ferreira Pinto Associação de Preservação da Natureza e Cultura 

Popular Sertão Central – APRENAC 
Canindé 

112 Silvana Ribeiro de Oliveira Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM Pentecoste  
113 Thales Vieira Rocha Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
114 Ticiana Marinho de Carvalho Studart Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
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115 Ubirajara Patrício Alvares da Silva COGERH  Fortaleza  
116 Antônia Valdelice Braga Firmiano 

Pessoa 
Câmara Municipal  Pentecoste  

117 Vanderlandia de Oliveira Barros Associação do Assentamento Rural do Novo 
Tapuio 

São Gonçalo do Amarante 

118 Victor Não Identificado Não Identificado 
119 Virzângela Paula Sandy Mendes Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
120 Wellington Maciel de Oliveira COGERH  Pentecoste 
121 Wesley Araújo da Mota Prefeitura Municipal  Pentecoste 
122 Xisto Azevedo Lima Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Canindé 
123 Yara Lorana Alves dos Santos Prefeitura Municipal Caridade 
124 Zé (Guest) Não Identificado Não Identificado 

 
RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DO GRUPO 1 – OFERTA E DEMANDA 

Nº NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 
01 Isabel Cavalcante do Amaral COGERH Pentecoste 
02 Virzângela Paula Sandy Mendes Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
03 Itamara Mary Leite de Menezes Taveira COGERH Fortaleza 
04 Manoel Reginaldo da Silva COGERH Pentecoste 

05 Carlos André Braz da Silva Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 
– CAGECE BCL Itapipoca 

06 André Rufino Campelo COGERH Pentecoste 

07 Antônio Alzemar de Oliveira Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará – EMATERCE São Luís do Curu 

08 José Arimateia Rodrigues Lessa Câmara Municipal Apuiarés 
09 Maria da Conceição Patrício Gomes Prefeitura Municipal Apuiarés 
10 Daniel Pessoa Gomes da Silva Prefeitura Municipal Pentecoste 
11 Fernando Antônio Peroba Grangeiro Fazenda Grangeiro Paracuru 
12 Gabriela de Azevedo Reis Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 

13 José Osmirídio Ferreira Rocha Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Paramoti 

14 José Márcio Silva Sousa Câmara Municipal Canindé 

15 Paulo César Medeiros Costa Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF General Sampaio 

16 Pedro Maia Rocha Júnior Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
FAEC/SENAR  

17 Raimundo Nonato Silva Araújo Prefeitura Municipal Paraipaba 
18 Samíria Maria Oliveira da Silva Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
19 Thales Vieira Rocha Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
20 Ticiana Marinho de Carvalho Studart Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
21 Wesley Araújo da Mota Prefeitura Municipal Pentecoste 
22 Antônia Selmaria Souza Silva COGERH Pentecoste 

 
RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DO GRUPO2 – EVENTOS EXTREMOS 

Nº NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 
01 Mateus Perdigão de Oliveira COGERH Fortaleza 
02 Sandra Helena Silva de Aquino Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
03 Micaella da Silva Teixeira Rodrigues COGERH Fortaleza 
04 Francisco de Assis de Sousa Filho Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
05 Claudia Maria Alves de Lima COGERH Pentecoste 

06 Francisco de Assis Freitas Colares Associação Comunitária Boa Esperança dos 
Moradores de Lagoa do Desterro São Gonçalo do Amarante 

07 Edecarlos Rulim de Souza COGERH Fortaleza 
08 Gabriela de Azevedo Reis Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
09 Gamarra Kelson Souza de Oliveira Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 

10 Genival Barros da Silva Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Infraestrutura Apuiarés 

11 João Dehon de Araújo Pontes Filho Universidade Federal do Ceará - UFC Não Identificado 
12 Leonardo Cordeiro de Sousa Prefeitura Municipal Apuiarés 
13 Luiz Júnior Não Identificado Não Identificado 
14 Pedro Victor Barroso de Oliveira Câmara Municipal São Gonçalo do Amarante 
15 Ticiana Marinho de Carvalho Studart Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
16 Ubirajara Patrício Alvares da Silva COGERH Fortaleza 

 
PARTICIPANTES DO GRUPO 3 – QUESTÕES AMBIENTAIS 

Nº NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO 
01 Wellington Maciel de Oliveira COGERH Pentecoste 
02 Claire Anne Viana COGERH Fortaleza 
03 Raimundo Laranjeira Silva COGERH Pentecoste 
04 Heleni Viana Menezes COGERH Pentecoste 
05 Claudia Maria Alves de Lima COGERH Pentecoste 
06 Antônio Roberto Rodrigues Lopes Prefeitura Municipal Canindé 
07 Glebio Rodrigues Silva Colônia de Pescadores Z48 Umirim 
08 Silvana Ribeiro de Oliveira Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM Pentecoste 
09 Lilian Kessia Alves Siebra Ypióca Paraipaba 
10 Antônio Pinheiro Liberato Prefeitura Municipal Caridade 
11 Yara Lorana Alves dos Santos Prefeitura Municipal Caridade 
12 Maria Ione de Sousa Não Identificado Não Identificado 
13 Izabel Cristina Gomes de Lima Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM Pentecoste 
14 Absalão Bandeira de Castro Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM Pentecoste 
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15 Cledeilson Pereira dos Santos Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará – IFCE Paracuru 

16 Elisângela Neres de Castro Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Apuiarés 

17 Leonardo Cordeiro de Sousa Prefeitura Municipal Apuiarés 
18 Wesley Araújo da Mota Prefeitura Municipal Pentecoste 
19 Maria do Socorro Ferreira de Azevedo Secretaria do Meio Ambiente do Ceará - SEMA Fortaleza 

20 Helano Luz Lopes Agência de Desenvolvimento Econômico Local - 
ADEL Pentecoste 

21 Emanuely Pessoa Sousa Secretaria de Governo Paraipaba 
22 Samíria Maria Oliveira da Silva Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 
23 Jose do Egito Sales Andrade Prefeitura Municipal Paramoti 

24 Maria Conceição Silva Freitas Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Paraipaba 

25 João Rafael Muniz Silva Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 
- CAGECE BCL Itapipoca 

26 Antônio Roberto Cordeiro Abreu Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Tejuçuoca 

27 Antônio Airton Mateus Bezerra Secretaria Municipal de Agricultura Paramoti 

28 Gustavo Amorim Studart Gurgel Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE Fortaleza 

29 Maria Jizolda Evangelista Soares Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Pentecoste 

30 Raimundo Iran Pereira Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares – STRAAF Paracuru 

31 Paulo Eduardo Andrade Bento Associação Beneficente Frei Diogo Paramoti 
32 Mariana Correia Aquino Autarquia Municipal de Meio Ambiente Irauçuba 
33 Ubirajara Patrício Alvares da Silva COGERH Fortaleza 

34 Francisco Ferreira Pinto Associação de Preservação da Natureza e Cultura 
Popular Sertão Central – APRENAC Canindé 

PARTICIPANTES DO GRUPO 4 - ARRANJO INSTITUCIONAL 

Nº NOME INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO

01 André Rufino Campelo COGERH Pentecoste 

02 Gamarra Kelson Souza de Oliveira Universidade Federal do Ceará - UFC Fortaleza 

03 Cláudia Maria Alves de Lima COGERH Pentecoste 

04 Edecarlos Rulim de Souza COGERH Fortaleza 

05 Nayara Carvalho COGERH Crateús 
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ANEXO B - QUESTÕES NORTEADORAS DOS
GRUPOS TEMÁTICOS

Grupo 1 - Oferta e Demanda Hídrica:
1. As demandas outorgadas de cada uso no documento estão compatíveis com
a realidade?
2. Todos os tipos de usos da bacia estão outorgados?
3. Vocês avaliam que a demanda instalada calculada no documento traduz a
realidade da bacia?
4. A infraestrutura de recursos hídricos e de saneamento para o abastecimento
humano é satisfatória?
5. É esperada ampliação das áreas irrigadas até 2050?
6. Quais as formas possíveis de ampliação da oferta hídrica na bacia?
7. As tecnologias de irrigação utilizadas atualmente são adequadas para o uso
sustentável da água?

Grupo 2 - Eventos Extremos (Secas e cheias):
1. Quais os usos mais impactados na última seca (2012 - atual)?
2. Quais tipos de conflitos emergiram na última seca (2012 - atual)?
3. O processo de alocação negociada ajuda a mitigar os conflitos dos efeitos da
escassez hídrica?
4. Os eventos de seca mais severos identificados no documento são
compatíveis com a realidade?
5. Quais estratégias/ações foram utilizadas para lidar com a última seca (2012 -
atual)?
6. As tecnologias de irrigação utilizadas atualmente são adequadas para o uso
sustentável da água?
7. Em quais anos foram observados eventos de cheia na bacia?
8. Essas cheias ocasionaram algum efeito negativo nas infraestruturas
hídricas?

3. Existe algum estudo sobre os aspectos ambientais da bacia que você avalia
importante ser incorporado no documento?

9. Quais as áreas susceptíveis a ocorrência de cheias?

Grupo 3 - Questões Ambientais:
1. Quais os principais problemas ambientais identificados na bacia que
impactam os recursos hídricos?
2. A qualidade da água pode ser afetada pela degradação ambiental da bacia?
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4. Qual a importância do CBH-Curu no contexto da proteção e conservação
dos recursos hídricos?
5. É possível identificar alguma fonte poluidora dos recursos hídricos?
6. Quais áreas da bacia estão em processo de desertificação?
7. Quais as unidades de conservação existentes na bacia? Existem novas áreas
a serem contempladas para a criação de unidades de conservação?

Grupo 4 - Arranjo Institucional:
1. Os papéis dos colegiados (Comissões Gestoras, CBH e CONERH) estão bem
definidos?
2. Qual a relação dos colegiados com a Secretaria Executiva (COGERH e SRH)?
3. Como os colegiados (Comissões Gestoras, CBH e CONERH) se relacionam
entre si?
4. Que mudanças ocorreram na outorga de direito de uso nos últimos 2 anos?
5. Que mudanças ocorreram na cobrança pelo uso da água nos últimos 2
anos?
6. A outorga online facilitou o processo de formalização dos usuários da bacia?
7. Como tem ocorrido o processo de fiscalização do uso da água na bacia?
8. Qual a integração da política de recursos hídricos com outras políticas
públicas?
9. Quais os desafios do atual arranjo institucional para implementar as políticas
de recursos hídricos?
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ANEXO C - IMAGENS

Imagem da Reunião Geral da Audiência Pública do Plano de Recursos Hídricos da Região
Hidrográfica do Curu (2021).

 Imagem da sala do Grupo Temático 1 (Oferta e demanda) da Audiência Pública (2021).
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