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RESUMO 

 

 

Esta tese trata da relação entre o estado, representado pela Companhia de Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará-COGERH e os atores congregados na Comissão Provisória de 

Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú (2012-2017), com o 

propósito de compreender como, a partir da escassez, a COGERH em articulação com essa 

rede de atores define as premissas e demarca as prioridades para lidar com a gestão das águas 

no âmbito do processo de Alocação Negociada de Água. Um ato de estado que cria uma arena 

de escutas, disputas e celebração de acordos em torno do acesso e distribuição das águas que 

correm do Sertão para Fortaleza e sua Região Metropolitana. Ato que constitui o modelo de 

gestão cearense construído sob o tripé (universidade, consultorias locais e Banco Mundial) e 

que torna o estado do Ceará um laboratório para a implementação do modelo gerencial, no 

qual a água ganha espaço na agenda neoliberal ao lado da descentralização como estratégia de 

aproximação do problema, tematizado pela política pública, e a gestão. Para tanto, optei por 

colocar em relevo os processos e as pessoas, apoiando-me no conhecimento social dos 

interlocutores da pesquisa e nas observações nascidas a partir da imersão no campo por 

compreender que, a partir das articulações, dos saberes e das vivências, os atores, forjam 

localmente um modelo de gestão para implementar a política das águas cearenses, definindo 

os usos e trajetos de um bem público, marcado por uma convivência paradoxal entre a 

democracia e a desigualdade de acesso à água, que aciona lutas de classificação e por 

reconhecimento em um jogo de disputas que tem por pano de fundo a conexão entre escassez, 

negociação e prioridade. 

 

Palavras-chave: gestão das águas, escassez, negociações e prioridades. 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This thesis addresses the relationship between the State, represented by the Water Resources 

Company of the State of Ceará – COGERH (Companhia de Recursos Hídricos do Estado do 

Ceará) and the participants assembled in the Provisional Committee for the Monitoring of the 

Operation of Vale do Jaguaribe and Banabuiú (2012-2017), with the purpose of understanding 

how COGERH, from the water shortage, and in conjunction with that network of participants, 

establishes the propositions and sets the priorities to handle water management in the context 

of the process of Negotiated Allocation of Water. A state act which creates a hearing arena, 

disputes, and conclusion of agreements concerning access and distribution of water which 

runs from the Brazilian Outback (Sertão) to Fortaleza and its Metropolitan Area. An act which 

constitutes the management model of Ceará built under the tripod (university, local consulting 

services and World Bank) and which turns the State of Ceará into a laboratory for the 

implementation of the managerial model, in which water gains space in the neoliberal agenda, 

next to the decentralization as a strategy to approach the problem, thematized by public 

policy, and the management. In order to do so, I chose to emphasize the processes and the 

people, based on the social knowledge of the research interlocutors and in the observations 

born from field immersion due to my understanding that, from the connections, the 

knowledge and the experience the participants forge, locally, a management model to 

implement the policy of the water in the State of Ceará, defining the uses and paths of a public 

good, marked by a paradoxical interaction between democracy and inequality of access to the 

water, which triggers classification fights, and by acknowledgement in a competition that has 

as background the connection between water shortage, negotiation and priority. 

 

Keywords: water management, shortage, negotiations and priorities 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Elemento da natureza, a água se apresenta como todo mundo sabe como uma 

substância transparente, incolor, inodora e insípida. Consagrada como campo de 

estudo na perspectiva das ciências sociais, ela perde imediatamente suas aparências 

de neutralidade, insipidez. Em suas relações com os homens, usada ou 

representada, que a utilizam ou que sonham com ela, ela adquire uma espessura 

singular. Como objeto intelectual, no entanto, ela mantém alguns de seus poderes 

naturais, incluindo o poder de enfraquecer e dissolver. Um simples olhar para uma 

bibliografia tão abundante quanto dispersa, convence facilmente que ela corrói as 

fronteiras entre os pontos de vista e as fronteiras disciplinares, ela ataca as 

abordagens obrigatórias, ela rói as questões resolvidas. 

Gerard Lenclud 

 

1.1. A água como problema social e a ambiência do objeto de pesquisa 

 

A temática da água convoca e agrega diferentes possibilidades de análises abrigadas 

em diversas áreas do conhecimento científico. O seu estudo, como descrito na epígrafe, 

dissolve “fronteiras disciplinares”, ao mesmo tempo em que “rói as questões resolvidas”. 

Constatações que remetem ao reconhecimento da existência de uma complexidade decorrente 

da diversidade de usos que a água possibilita, dos conflitos que abriga e das pelejas históricas 

quanto ao seu uso e acesso. Pelejas que revelam apropriações desiguais, apesar das águas 

serem consideradas direito humano universal
1
. Na verdade, há um fosso entre o legal e o real 

que é exposto pelas lutas sociais pelo acesso à água.  

Na seara das ciências sociais, essa temática extrapola sua condição físico-natural, ao 

perder suas características de neutralidade e de transparência, tornando-se bem público
2
 

disputado que traz para sua órbita questões de justiça social e do modelo de desenvolvimento 

em uma sociedade desigual. 

                                                             
1
 Declaração Universal dos Direitos da Água-elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, 

mas reconhecido oficialmente apenas em 2010. Sobre o histórico e as controvérsias que marcam a definição da 

água como direito humano, ver Bulto Takele Soboka. Muito familiar para ignorar, muito novo para reconhecer: a 

situação do direito humano à água em nível global In O direito à água como política pública na América 

Latina: uma exploração teórica e empírica / editores: José Esteban Castro, Léo Heller, Maria da Piedade 

Morais. – Brasília: Ipea, 2015.  
2
 Adoto o conceito jurídico de bem público. Trata-se de um bem nacional, regulado pelo Estado e pode ter seu 

domínio classificado em três níveis da federação. O Código Civil Brasileiro apresenta três categorias ao se referir 

ao bem público (uso comum do povo, uso especial e os dominiais). As águas são enquadradas como bens 

públicos de uso comum, fato que demanda proteção por parte do Estado. Ver Meirelles, H.M. Direito 

Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores, 2003.  
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Embora seja um tema que transborda fronteiras de conhecimento, a problemática da 

água (acesso, disponibilidade, distribuição e gestão) tem sido pouco abordada nas ciências 

sociais, as quais se aproximam dessa discussão, segundo Alonso e Costa (2002), através da 

seara da sociologia ambiental como desdobramento de temas vizinhos estudados tanto na 

sociologia rural como na sociologia dos movimentos sociais. Essa aproximação decorre da 

percepção dos limites da capacidade de suporte do planeta, que convoca reflexões sobre a 

relação sociedade e natureza. 

A ideia de natureza entre os séculos XIX e XX era concebida como oposição aos 

fenômenos humanos. Durkheim (2007), ao definir os fatos sociais como objeto de estudo da 

sociologia, advoga o distanciamento da natureza como caminho para legitimar esta nova 

ciência. Por outro lado, esse distanciamento a afastou da compreensão das relações sociedade-

natureza quando desconsidera que se trata de uma relação socialmente construída e não neutra 

(FLORIT, 2004). Leff (2001) fala de uma articulação orgânica entre essas dimensões. 

Argumenta que o ambiente é uma categoria sociológica e não biológica. Beck (2010) afirma 

que a natureza é um tema político e histórico interligado à concepção de sociedade 

 As ciências sociais oferecem importantes contribuições quando sinaliza que um 

determinado recurso natural deve ser visto para além de suas caraterísticas físico-químicas. 

Nesse aspecto, a água, tema ensopado de representações socioculturais e sobre o qual tanto se 

discute, é concebida como um elemento que integra discursos diversos, acolhe dispositivos de 

luta pelo seu domínio, torna-se elemento fundante de políticas públicas, mobiliza atores e 

aquece arenas de luta pelo seu acesso, em torno do qual gravitam usos múltiplos e interesses 

conflitantes.  

Entretanto, não é apenas a água que é objeto de disputa, mas as categorias simbólicas 

de práticas de classificação também são engendradas nessa luta. Quem terá acesso e de que 

forma se dará a sua disponibilização? Quem será priorizado? Que mecanismos serão adotados 

para definir o acesso à água? São questões relevantes quando se reflete sobre os “atos do 

estado”
3
 (BOURDIEU, 2014) como provedor de infraestrutura e regulador de acesso a um 

bem marcado pela essencialidade e escassez.  

Opto pela temática da água como problema social que reside na sua distribuição, ou 

seja, uso e acesso condicionados por uma política pública específica, a gestão das águas do 

                                                             
3
 Os termos colocados entre aspas se referem a categorias teóricas das ciências sociais ou termos adotados por 

outros pesquisadores. Ao longo do texto expressões destacadas em itálico são categorias êmicas que representam 

valores, práticas, vocábulos do objeto de pesquisa.  
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Ceará, em um jogo de disputas, negociação e eleição de prioridades, cujas tensões e desafios 

que engendra tornam-se mais pronunciados em tempos de poucas chuvas. 

Compreendo que a problemática da água não se limita a sua escassez relativa. Há 

problemas disparados pela ocorrência de cheias, pela questão da qualidade de água, pelo 

suporte aos ecossistemas que deve manter e pelo uso como insumo de cadeias produtivas 

locais e globais. Questões inter-relacionadas, cujo drama do viver cotidiano moderno é 

decorrente não de expressões vazias como ações antrópicas e transformações no clima. Este 

nunca foi estacionário e nem essas ações são neutras.  

As alterações climáticas configuram-se como modificações nos padrões de 

variabilidade do clima provocadas por grupos sociais, que possuem posição distinta na 

sociedade e que dominam capitais, que os permitem impor uma lógica de desenvolvimento 

pautada no que Giddens (1994) denomina de “risco manufaturado”, que resulta da intervenção 

humana na natureza e nas condições da vida social. Um dos principais riscos manufaturados 

associados à temática da água é a escassez.  

No caso dos semiáridos e, em especial, do Ceará, é comum o uso do termo produção 

de água como consequência da intermitência dos rios e das condições climáticas da região. 

Produzir água se dá por meio da acumulação desse recurso do período em que ocorrem 

chuvas para usá-lo em período seco. São as águas açudadas como denomina Arrojado Lisboa 

em um discurso do ano de 1913 proferido no evento: O problema das secas. 

Essas águas sempre foram alvo de disputa devido ao embate entre apropriação privada 

versus uso social dos açudes, o que fomentou conflitos, sobretudo em períodos de escassez. 

Esta é sentida devido à distribuição desigual do que é produzido porque existem diferentes 

formas de experimentar o chamado “reino da necessidade”, apesar deste existir para todos 

(SANTOS, 2015). Desse modo, a escassez da água açudada atrela-se a sua apropriação 

desigual.  

No caso da escassez de água, algumas considerações precisam ser feitas. Refiro-me às 

chamadas águas doces. Bachelard (2013) as qualifica como uma “fonte amiga” na medida em 

que é um alimento. Afirma que na imaginação humana ela sempre será uma “água 

privilegiada”, que tem supremacia sob a “água marítima”. Esse grau de importância decorre 

dos serviços que presta: manutenção de todas as formas de vida, atividades econômicas, 

práticas religiosas e medicinais. Apesar de proporcionar usos múltiplos, é esse tipo de água 

que está presente em uma quantidade reduzida no planeta (menos de 2%), que se distribui de 
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forma irregular pelos territórios e que está com qualidade comprometida. É exatamente por 

essa água que os conflitos se evidenciam e se acirram.   

No caso do Brasil, a maior concentração de água está no estado do Amazonas 

(25,94%) com maior ocorrência de espelhos naturais
4
. No Nordeste e, em especial, no Ceará 

há uma predominância de reservatórios em função da política de açudagem, e a justificativa 

advém dos seguintes argumentos técnicos: 

 

Os sertões do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte são, ao contrário, a terra 

ideal para a açudagem. O solo é principalmente de rochas impermeáveis, cristalinas, 

graníticas, sem água profunda, mas a topografia acidentada oferece numerosos 

boqueirões e estreitas passagens entre montanhas, na proximidade de extensas 

várzeas e planícies próprias para a cultura fácil. Com água açudada esses estados 

produzirão todas as culturas tropicais. As sementes aí têm um poder germinativo 

desconhecido no resto do Brasil (Discurso Arrojado Lisboa, 1913).   
 

A cada novo cenário de seca, a construção de açudes permanece como “solução” para 

lidar com o problema da região associada à escassez de água. Para lidar com essa 

problemática, o governo dá início à formação de uma rede de instituições, criada muitas vezes 

durante ou após a ocorrência das secas. É uma rede que vai sendo tecida de forma 

desarticulada e em algumas situações há um sombreamento institucional que dificulta a 

conjunção de forças e ações, tolhendo a superação de ações reativas. As próprias instituições 

padecem desse caráter emergencial.  

A partir da década de 1950, a problemática associa-se à questão do 

subdesenvolvimento. Nesse momento, a política de açudagem não desaparece, mas a ação 

institucional é alargada para atividades de construção de estradas, ferrovias, campos de pouso 

e irrigação. Esta aparece como a “charada do sertão nordestino” (DAVIS, 2002, p. 404).  

Tratar da distribuição e acesso à água no Nordeste brasileiro é reconhecer a existência 

de diferentes interpretações do que se convencionou chamar de problema de desenvolvimento 

desta região. Essas interpretações produziram discursos pontuais, universalizantes ou 

integradores que deram (e dão) corpo às ações do Estado. 

O Nordeste aparece como problema nacional (evidenciado pela seca de 1877), depois 

emerge como questão regional (a partir da década de 1950) e finalmente, retorna para a 

questão da integração nacional (a partir de 1990). Nesse trânsito, a água continua a aparecer 

como fator de limitação para o desenvolvimento da região. Mas a associação do Nordeste a 

lugar de poucas chuvas, cujo discurso que fomentou a chamada ‘indústria da seca”, perde 

                                                             
4
 Maiores detalhes desse estudo podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.funceme.br/index.php/projetos-especiais/espelho-d-agua. 
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centralidade juntamente com a ideia de combate às secas. Ganha notoriedade o discurso da 

convivência com o semiárido e a concepção de que a região demanda uma gestão eficiente da 

água, ou melhor, a gestão da escassez deve ser priorizada.  

Essas discussões trazem para o debate a necessidade de entender como as instituições 

pensam e que são fruto de uma convenção que as tornam agrupamentos sociais legitimados, 

cuja atribuição é resolver problemas (DOUGLAS,2007). Assim, para “solucionar” o problema 

do Nordeste, o Governo Federal cria uma teia de instituições, enquanto que os estados, em 

momentos distintos e resguardando peculiaridades, em um contexto de abertura política do 

país e do pacto federativo, também formatam a partir da década de 1980 um quadro 

institucional para lidar com essas questões que vão atuar em parceria ou em disputa com as 

instituições federais
5
.  

Este é um aspecto em que me debruço na presente pesquisa, ao focar no chamado 

modelo cearense de gestão das águas, implantado no Ceará a partir da década de 1990, que 

assume contornos distintos em relação aos outros estados do país devido à dupla 

peculiaridade: a natureza jurídica do órgão de gereciamento e a interlocução com a sociedade.  

Falo da Companhia de Recursos Hídricos do Estado-COGERH, criada no âmbito da 

reforma do setor público nos anos 1990 e da seca de 1993 como “resposta” de um outro jeito 

do estado para lidar com água, pautado no modelo gerencial que dialoga com o enfoque 

participativo.  

Aproximações que a qualificam como instituição híbrida, cuja linha entre público e 

privado se entrelaça e tece uma história marcada desde a sua origem pela conexão entre 

escassez-negociações e prioridades.  

Apesar de não ser responsável pela formatação da política estadual de recursos 

hídricos, cabe a esta instituição executá-la, tendo como atribuição gerir o fluxo e a circulação 

das águas, mas também interagir com a sociedade através de instâncias de participação 

pública.  

Opto, então, por uma instituição de caráter técnico e suas ações para períodos de 

escassez porque é na implementação da política que os grupos de interesses se apresentam e 

                                                             
5
 O uso do termo disputa para referenciar o momento em que o estado do Ceará se insere na gestão das águas via 

instituição específica, ocupando áreas de atuação do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca-DNOCS e 

da Companhia de Água e Esgoto do Ceará- Cagece. Apesar de terem sido celebrados convênios para pactuar 

uma ação conjunta e diferenciar atribuições, isso não significa que não tenham ocorrido divergências 

institucionais. Em relação ao DNOCS, esta autarquia federal vem, paulatinamente, perdendo espaço na nova 

configuração do setor de recursos hídricos. Entretanto, isso não ocorreu apenas com uma instituição do estado. 

Ao longo de sua história, órgãos como a SUDENE que passou a ser a responsável pelo planejamento regional do 

Nordeste, sinalizou a incorporação do DNOCS. Atualmente, a discussão gira em torno da instituição responsável 

pela gestão das águas transferidas do São Francisco, que, a priori, ficará a cargo da CODEVASF. 
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interagem de forma mais contundente, bem como é em situação de crise que os limites 

institucionais são assinalados.   

Como se trata de uma instituição que movimenta uma gama de atores sociais para 

implementar a gestão das águas do Ceará, elejo a Comissão Provisória de Acompanhamento 

da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú. Trata-se de uma instância sem caráter 

deliberativo e informal, cujo papel é acompanhar os acordos de alocação negociada de água
6
, 

mas, na verdade, figura com um espaço privilegiado para revelar os jogos de interesses que 

gravitam em torno do acesso e distribuição da água na medida em que as premissas e as 

prioridades são colocadas sob suspeitas no processo de alocação de água.  

Essa é a ambiência que, além de marcar o surgimento da COGERH, como entidade 

que combina o público e privado em outro formato de governança de água que interage com 

setores da sociedade e outras instituições que compõem o setor de recursos hídricos
7
, também 

condiciona sua atuação na operacionalização da política das águas do Ceará, que ao fazer a 

água circular, seja dentro de cidades interioranas, da capital ou do Sertão para a Metrópole, 

“corrói as fronteiras” ao mesmo tempo em que levanta discussões sobre prioridades de uso de 

um bem público disputado e conflituoso, que demanda borrar fronteiras disciplinares. 

As questões de reflexão dessa pesquisa a situa no âmbito da sociologia das instituições 

em conectividade com a Sociologia e a Ciência Política, cuja diretriz não é saber o que é a 

instituição, mas como essa pensa e executa a gestão das águas com uma rede de atores com 

posições e interesses conflitantes que se entrecortam, se desprendem e se misturam no 

processo de tomada de decisões.  

Como socióloga, a abordagem que faço é nova em relação às pesquisas que desenvolvi 

na graduação e mestrado, as quais se inserem nas discussões urbanas. Isso não significa que 

seja um primeiro momento de reflexões sobre a problemática da água. Venho discutindo-a há 

algum tempo em função da minha inserção como pesquisadora na área dos recursos hídricos. 

Tal experiência e a inserção no campo desta pesquisa que denomino de um saber-vivência, 

passo a relatar nos próximos itens dessa introdução, na qual apresento a trajetória de 

construção do objeto, as questões de partida e as hipóteses da pesquisa. 

                                                             
6
 Alocação negociada de água é uma nomenclatura utilizada no Ceará para um processo político e conflituoso de 

divisão das águas, utilizado localmente para se diferenciar do procedimento denominado de Outorga na medida 

em que abriga o processo de participação pública. A outorga figura como alocação de água de longo prazo. Um 

ato descritivo do estado que figura como uma autorização de uso concebida como instrumento de gestão nas Leis 

14844/2010 (estadual) e 9433/1997 (nacional). 
7
 ANA, DNOCS (nível federal) e SRH, FUNCEME, SOHIDRA (nível estadual). 
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1.2. A navegação e o desaguar em um objeto de pesquisa  

 

A questão da água levanta interpelações éticas, sociais, políticas, culturais, econômicas 

e jurídicas, abrindo um leque variado de possibilidades e campos de estudo. Nesta pesquisa, 

parto da temática da água como um problema social que reside na sua distribuição e uso 

condicionados por uma política pública específica, a gestão das águas do Ceará, em um jogo 

de disputas, negociação e eleição de prioridades, cujas tensões e desafios que engendra 

tornam-se mais pronunciados em tempos de poucas chuvas.  

Foi nesse contexto que o objeto de pesquisa foi lapidado, como um exercício, 

conforme Bourdieu (1989), de toques e retoques que nos instiga a refletir sobre o que 

julgamos conhecer e em quais aspectos é possível se debruçar. É esse movimento de 

construção, desconstrução e renovação que tem provocado em mim uma desarrumação das 

ideias para colocá-las em outros lugares possíveis, ao mesmo tempo em que oportuniza 

questionar as noções anteriormente concebidas.  

Nesse sentido, busco compreender como a COGERH executa a política das águas em 

situação de escassez para o sistema de transferência de água, que a traz do Sertão para a 

Região Metropolitana de Fortaleza. Para tanto, volto meu olhar para elaboração de estratégias 

e definição de prioridades que esta faz com uma rede de agentes sociais que se distribuem no 

“centro e borda” 
8
 da instituição, como lugares de interação que se entrecortam, se 

desprendem e se misturam no processo de tomada de decisões.  

Parto de duas hipóteses iniciais. Na primeira infiro que a gestão das águas implantada 

pela COGERH assume um modelo de gerenciamento que faz o meio-termo entre duas formas 

clássicas de alocação de bens públicos: mercado e estado. Figura como arranjo estadual 

difundido como novidade e caso exemplar ao abrigar arenas de interlocução com a sociedade 

via negociação dos usos e destinos das águas. Mas não consegue equacionar a questão da 

equidade, quando não foge às logicas do “incrementalismo” (LINDEBLON, 1959) e do 

sistema capitalista. Um “ato de estado” que não inaugura um novo tempo como negação total 

das práticas exercidas anteriormente. Há um processo de rupturas e continuidade em um novo 

ciclo do poder. 

Na segunda hipótese, argumento que a execução da política das águas do estado, parte 

de uma perspectiva da relação do estado e sociedade como um “continuum”
9
, mediada por 

                                                             
8
 Termos utilizados por Douglas (2007).  

9
 Termo utilizado por Bourdieu (2014) quando trata da relação entre estado e sociedade civil.  
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uma instituição híbrida em um jogo de permanente disputa pelo acesso à água e pelas luta de 

reconhecimento dos chamados usuários de água
10

 em arenas públicas que celebram acordos, 

evidenciam dissensos e apresentam contestações, tendo como pano de fundo a conexão entre 

escassez, negociação e prioridade. A construção dessas hipóteses é precedida por um 

movimento de construção do objeto que passo a apresentar a seguir.  

Inicialmente, pensei em analisar os conflitos associados ao processo de transferência 

hídrica do sistema Jaguaribe-Metropolitana. Acabei reformulando a proposta por reconhecer 

que os conflitos apareciam como uma categoria totalizante. Estava em uma discussão da 

temática, sendo necessário delinear objeto da pesquisa com sujeitos e um chão. O que me 

interessava era discutir a política das águas não sob o foco das avaliações de resultados e 

efetividades das políticas públicas. Também não intencionava fazer um recorte a partir da 

ótica de quem é afetado, negativamente, pela política pública relativa às águas, como por 

exemplo, comunidades rurais não abastecidas pelo sistema hídrico, que no âmbito desta são 

rotuladas de populações rurais difusas.  

Esse abandono nasce como possibilidade para se debruçar a partir de outro ângulo, 

sem pretender isolá-lo de uma realidade maior que o cerca. Opto pelo outro lado da cena 

composta por quem afeta e executa a política das águas referente à transferência desse recurso 

da região do Jaguaribe para a Região Metropolitana em situação de escassez.  

Passei a refletir sobre o que motivou o estado a adotar o deslocamento espacial das 

águas armazenadas em regiões distintas. Em que momento e em qual contexto esse 

deslocamento tornou-se uma ação do estado? Quem a desloca e em quais condições faz? Para 

quem faz? Quais tensões abriga e quais fórmulas de acomodação comporta?  

Esses questionamentos me convocaram a mudar de rota. Foi quando naveguei para a 

ótica de quem afeta e desaguei na Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará- 

COGERH, com o propósito de compreender como, a partir da escassez, ela define as 

premissas e demarca as prioridades para lidar com a gestão das águas. 

Na década de 1990, a política de recursos hídricos ensaiava seus primeiros passos no 

estado com a elaboração do primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado em 

1992, no contexto do fortalecimento de uma agenda neoliberal, que dentre outras ações 

pregava a redução do Estado, consequentemente a restrição para criação de instituições no 

setor público.  

                                                             
10

 Expressão utilizada para designar as pessoas e grupos que fazem usos das águas para atividades diversas.  
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Como alternativa, o estado sinalizou a busca de financiamento fora do território 

nacional, vinculando-se ao Banco Mundial como provedor dos empréstimos no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Urbano de Gerenciamento de Recursos Hídricos- PROURB
11

, 

contando com a presença de uma equipe de técnicos e políticos do estado. Esse programa, 

para além da sua finalidade, oportunizou recursos financeiros para a criação de um órgão 

alinhado às reformas do estado e aos princípios da legislação de recursos hídricos do Ceará.    

Ao final de 1993, ano de seca no Ceará e ameaça de desabastecimento da capital, 

nasce a COGERH com o papel de disciplinar o uso da água
12

 e implantar um sistema de 

gerenciamento de oferta de água (subterrânea e superficial) de forma descentralizada, 

integrada e participativa, conforme informações contidas no seu estatuto social.  

Nasce como portadora de uma nova gestão das águas do Ceará, cuja novidade e 

diferencial residem no seu caráter administrativo, combinação entre público e privado 

(modelo empresarial) que define os usos e trajetos de um bem público, e na incorporação da 

participação da sociedade, por ela denominados de usuários de água via Comitês de Bacias 

Hidrográficas, Comissões Gestores, Comissões de Usuários dos Vales e Comissão 

Acompanhamento da Operação dos Vales. Cobra e recebe diretamente pelo uso de água 

bruta
13

 como mecanismo de manutenção financeira e de independência do orçamento do 

estado e dos empréstimos do Banco Mundial para a execução das atividades de gestão das 

águas sob sua responsabilidade.  

 Apesar das considerações anteriores, percebi que corria o risco de ter um objeto 

espalhado, tornando imprescindível refletir sobre os limites da pesquisa. A primeira limitação 

adveio do recorte temporal, que se circunscreve ao período de 1993 ao ano de 2017 por 

comportar o nascimento da Companhia e um período prolongado de poucas e irregulares 

precipitações que expõe e acirra conflitos em torno do uso e acesso à água.  

O segundo limite é o escopo da pesquisa. Para esta definição, observei a missão da 

Companhia, a qual, conforme divulgada em seu endereço eletrônico, é “gerenciar os recursos 

hídricos de domínio do Estado do Ceará e da União, por delegação”, sendo responsável pelo 

                                                             
11

 Para a implantação do PROURB foi destinado US$ 240 milhões (US$ 140 milhões referente ao empréstimo 

do Mundial ao Governo do Estado do Ceará e US$ 100 milhões contrapartida do estado). Dividido em dois 

componentes (desenvolvimento urbano vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano -SDU, e recursos 

hídricos a cargo da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará- SRH) teve duração de sete anos, 

compreendendo o período de 15 de maio de 1995 a 15 de julho de 2002 (SECRETARIA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, 1994b). 
12

 Termo utilizado pelo grupo técnico para referir-se as regras de uso da água. 
13

 Termo técnico que se refere à água sem tratamento. 
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monitoramento de 155 açudes e fornecer água bruta para a Região Metropolitana de 

Fortaleza-RMF.  

Considerando ainda que suas ações são dispostas em seis eixos de atuação
14

 , foco no 

eixo gestão participativa e elejo o sistema Jaguaribe-Metropolitana por ser o mais conflituoso 

e por flexibilizar o princípio legal adotado na Política Nacional de Recursos Hídricos, também 

preconizado na lei estadual, ao transbordar os limites das bacias hidrográficas que são 

definidas como unidade de planejamento.  

Nesse sentido, retomo a questão de partida, agora formulada do seguinte modo: Até 

que ponto a gestão das águas executada pela COGERH, alinhada com o modelo gerencial que 

dialoga com o enfoque participativo, consegue executar uma política pública que atenda o 

princípio da equidade em um contexto que correlaciona escassez, negociação e prioridade?  

Dessa questão mais ampla, formulo dois questionamentos: (1) De que modo uma 

instituição que nasce como portadora de conhecimento técnico, dotada de autoridade 

simbólica, consegue instituir um outro paradigma de governança das águas
15

 sob a lógica do 

discurso da inauguração de um novo tempo? (2) Como, a partir da escassez, a COGERH, em 

articulação com uma rede de atores sociais, define as premissas e demarca as prioridades para 

lidar com a gestão das águas do sistema Jaguaribe-Metropolitana? 

Para responder essas questões, tematizo a relação entre o estado, representado pela 

Companhia de Recursos Hídricos do Estado do Ceará-COGERH e os atores congregados na 

Comissão Provisória de Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú na 

execução das ações referentes à gestão das águas do Ceará em período de escassez (2012-

2017), na qual foram definidos parâmetros, premissas e acordos para liberação de água dos 

açudes Castanhão, Orós e Banabuiú no âmbito do processo de Alocação Negociada de Água, 

uma arena de escutas, disputas e celebração de acordos em torno do acesso e distribuição das 

águas que correm entre cidades do interior e, em especial, por canais do Sertão para a capital e 

sua Região Metropolitana. O pano de fundo é a conexão entre escassez, negociação e 

prioridade, cujas dobras e tessituras tecem uma história marcada por tensões, conflitos e 

contestações. 

Refletir sobre como a COGERH realiza a gestão de águas no Ceará, em especial do 

sistema Jaguaribe-Metropolitana, requer o reconhecimento de duas considerações. Primeiro, a 

                                                             
14

 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 e desenvolvimento institucional. 
15

Termo recorrentemente utilizado pelos interlocutores dos grupos político e técnico para demarcar que o modelo 

quebra o paradigma de gestão das águas restrito às decisões de gabinete.  
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presente pesquisa não se refere a um estudo sobre a seca e seus impactos, mas diz respeito à 

questão da escassez de água, que considero uma dimensão daquele fenômeno que é mais 

amplo. Sobrinho (1953) diz que  

 

o problema das secas não é, como muita gente pensa, simplesmente uma questão de 

água. É cousa muito mais séria e complexa, por isto a sêca como se compreende 

geralmente, a sêca que nos assombra, constitui fenômeno físico-social” 

(SOBRINHO, 1953, p. 8). 

 

A segunda consideração é a constatação de que essa política não paira no ar e que a 

COGERH não será vista de forma isolada do quadro institucional e político no qual ela se 

insere. Um quadro constituído por usuários de águas, representantes da sociedade civil, 

órgãos estaduais (FUNCEME, SOHIDRA, CAGECE), instituições federais (DNOCS e ANA), 

corroborando com a ideia de que  

 

se é verdade que o real é relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma 

instituição acerca da qual eu julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas 

relações com o todo (BOURDIEU, 1989,p. 35).  

 

Essas relações ocorrem quando a COGERH, ao nascer, busca ganhar credibilidade e 

legitimidade no setor de recursos hídricos. Para tanto, estabelece relações de parcerias ou de 

disputa com outras instituições que já atuavam no setor de recursos hídricos do estado.   

Hoje a problemática gira em torno da gestão da escassez da água. Essa é uma das 

tarefas designadas à COGERH que atua em rede com agentes sociais e outras instituições 

públicas.  

Contudo, seria errôneo não considerar que as ações e falas tecidas por este grupo 

estariam isentas de discordâncias e tensões. Há um jogo discursivo de interesses conflitantes 

que disputam o acesso a um bem público, escasso e incerto. Esses discursos a que me refiro 

são construídos nas interações e práticas de agentes e do corpo técnico de uma instituição que 

foi pensada para “solucionar” problemas relativos ao uso e distribuição da água bruta.  

  

1.3. Entre centro e bordas: interlocutores da pesquisa 

É nesse contexto institucional e quadro social no qual se insere que os interlocutores 

da pesquisa são definidos. Estes são os profissionais que dão ou deram corpo ao quadro 

funcional da Companhia (técnicos, coordenadores e diretores) e profissionais que se 
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envolveram no processo de criação e reorientação de estratégias para implementar uma 

política de recursos hídricos no Ceará.  

Trago também como interlocutores-chaves, representante da sociedade civil e de 

grupos produtivos ligados ao setor de recursos hídricos. Essa configuração, por ora ampla, 

inspira-se nas ideias de Fleck (2010) citado por Douglas (2007), que as instituições têm 

“centros e bordas” que se interceptam, se separam e se fundem no processo de tomada de 

decisões ou, dito de outra forma, na busca de “soluções” para os problemas para os quais 

foram criadas.  

As categorias “centro e borda” são discutidas como instâncias inter-relacionadas da 

estrutura interna das “comunidades de pensamento coletivo”. O centro é constituído por uma 

elite interna (iniciados hierarquizados). “O centro é o ponto que põe tudo em movimento”. 

Nas bordas estão as massas, um local de ossificação (Fleck, 2010 apud DOUGLAS, 2007, p. 

27). A autora afirma que a borda adota as ideias do centro de forma literal e inquestionável. 

No caso desse estudo, tomo esses termos (centro e bordas) para empregá-los não como 

lugares estanques, mas como posições flutuantes conforme o contexto e a correlação de 

forças. Os grupos que estão na borda institucional não necessariamente aceitam as ideias 

pensadas por quem está no centro. Eles podem aceitar, contestar e propor algo diferente. 

Logo, quem está na borda transita para o centro enquanto “ponto que põe tudo em 

movimento” (DOUGLAS, 2007, p. 27). 

Formalmente, o centro é constituído pelos grupos que pensam a política e como 

operacionalizá-la. Nele se encontram os formuladores da política, a direção e os técnicos da 

Companhia
16

.  Mas o terreno sobre o qual esta instituição circula é ocupado pelos chamados 

usuários de água e agentes institucionais que compõem o setor de recursos hídricos no Ceará. 

Estes compõem sua borda. Todos esses agentes se distribuem no centro e na borda da 

instituição, elaboram discursos, constroem informações técnicas, adotam práticas, travam 

lutas em torno do uso da água em uma nova configuração política e de estrutura de poder.  

Saliento que essas instâncias não são camisas de força, os agentes sociais podem 

trafegar nessas posições, inclusive a própria borda pode virar centro. Isso acontece quando 

questionam a decisão e propõem outra forma para conduzir a situação. Isso torna-se possível 

devido o arranjo flexível da Companhia e sua estrutura funcional que abriga profissionais que 

reconhecem a importância da interação. 

                                                             
16

 Além da sede situada em Fortaleza, a COGERH divide-se em oito gerências regionais, estruturadas 

internamente por grupos de profissionais do núcleo técnico (tecnólogos, biólogos, engenheiros agrônomos e 

civis) e o núcleo de gestão (sociólogos, assistentes sociais, pedagogos e administradores). 
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Essa segmentação formal sofre ajustes durante a implantação da política, quando esta 

se faz via negociação, a partir da interação desses grupos que flutuam entre centro e borda e 

estabelecem conexões. Para pensar essa interação, dialogo com Bourdieu (2014) que afirma 

que a relação entre Estado e sociedade figura como um “continuum”, e não uma oposição, que 

supõe uma distribuição do acesso aos recursos públicos (materiais ou simbólicos), mediada 

por instituições.  

Mas como a presente pesquisa delimita-se às ações pensadas e implantadas, em 

situação de escassez, para o sistema Jaguaribe-metropolitana, optei por limitar os sujeitos da 

pesquisa circunscritos às gerências regionais de Limoeiro do Norte (7 técnicos) de 

Quixeramobim (4 técnicos) e da Metropolitana (3 técnicos), diretores da companhia (os atuais 

e os que já estiveram na direção) e os profissionais envolvidos com o eixo de gestão 

participativa. Essa delimitação justifica-se por serem os agentes sociais que participam de 

forma direta das ações citadas anteriormente.  

Nesse grupo de sujeitos da pesquisa inseri a Comissão Provisória de 

Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú que agrega representação 

dos cinco comitês que discutem o uso e a distribuição do Vale do Jaguaribe e setores da 

sociedade civil. A esses se agregam representantes-chaves do setor de recursos hídricos do 

estado que formularam, participaram ou acompanharam o processo de criação da instituição e 

da política das águas do Ceará.  

Importante frisar que essa delimitação não exclui o diálogo com outros interlocutores 

que participaram dessas discussões e hoje se encontram afastados ou ausentes desta arena, 

seja por tecerem críticas quanto à legitimidade da execução das ações, ou por estarem 

envolvidos em atividades distintas. Trata-se de um exercício de escuta que busca privilegiar o 

olhar de “dentro” e o de “fora”.  

 Os grupos que compõem os sujeitos da pesquisa que estão distribuídos no centro e na 

borda não serão tomados em sua totalidade. O mapeamento desses sujeitos foi feito a partir da 

leitura de documentos oficiais, observação nas reuniões/seminários e indicação dos próprios 

entrevistados, cujo procedimento metodológico foi o “bola de neve” está descrito no próximo 

item (BIERNACKI e WALDORF, 1981).  

 Esses sujeitos foram classificados em cinco grupos
17

 (técnico, social, acadêmico, 

econômico e político). As pessoas que compõem cada grupo, designo como interlocutor de 

uma determinada dimensão (exemplo: interlocutor do grupo técnico), não como representante 

                                                             
17

 Cada agrupamento possui número pessoas diferente porque a indicação dos entrevistados seguiu a 

metodologia bola de neve que será descrita no próximo item. 
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do grupo, mas relativo à posição ocupada por ela no momento da entrevista. Esses grupos 

constituem arenas que abrigam uma certa lógica, no caso a concepção sobre o usos e 

distribuição das águas, bem como expressam necessidades quanto ao reconhecimento como 

usuários de água ou legitimidade das ideias de alocação de água que defendem.   

Cada grupo é formado por sujeitos que dominam capitais distintos, sendo constituído 

por pessoas com diferentes formações e engajamento social. O grupo técnico é constituído por 

consultores, funcionários públicos dos três níveis da federação (município, estado e União), 

celetistas e terceirizados da COGERH. Esses agentes têm formação nas áreas das ciências 

sociais, engenharia civil, engenharia agrônoma, geografia, administração, direito e alguns são 

tecnólogos.  

No grupo social, encontram-se representantes da sociedade civil, membros da 

Comissão Provisória de Acompanhamento da operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú e 

alguns membros de Comitês que não integram a citada comissão, mas que atuam nas regiões 

hidrográficas do Jaguaribe e da Metropolitana. Alguns possuem formação em áreas como 

sociologia, pedagogia, geografia, administração e agronomia, enquanto que outros possuem 

saberes práticos e trajetória significativa no setor de recursos hídricos.  

O grupo acadêmico é constituído por professores e pesquisadores que estudam a área 

dos recursos hídricos vinculados a cursos como engenharia civil, geografia e agronomia. Já o 

grupo econômico é constituído por empresários, produtores e produtoras rurais que fazem 

parte dos CSBHs ou da referida Comissão. São formados nas áreas da engenharia (civil, pesca 

e agronômica).  

Finalmente, o grupo político é formado por gestores públicos municipais, vereadores e 

deputados que não integram nenhum colegiado que discute a alocação de água. A maioria 

costuma participar das reuniões em tempos de águas escassas ou quando algum problema 

específico atingiu o município que representa. Pertencem também a esse grupo, profissionais 

da área da engenharia civil responsáveis pela formulação da política estadual de recursos 

hídricos.  

Para todos os interlocutores, opto ainda por uma designação masculina como 

estratégia para resguardar os sujeitos da pesquisa, em especial, os entrevistados do sexo 

feminino que seriam facilmente identificados, tendo em vista que esse mundo das águas é 

extremamente masculino. 
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1.4. Trilhas metodológicas e aproximações teóricas 

O texto aqui apresentado figura como uma narrativa dos caminhos e estratégias que 

compuseram as trilhas metodológicas da pesquisa, das temáticas e categorias que afloraram a 

partir da imersão no campo, inspirada na perspectiva de Kaufmann (2013) que sinaliza o 

campo não como um teste da teoria, mas como lugar da sua emergência.  

As atividades desenvolvidas em campo revelam que a pesquisa comporta uma certa 

errância conforme relatado por Whyte (2005) ao descrever como realizou sua inserção na área 

de estudo e as atividades de campo. A errância, longe de ser um estado paralisante, é uma 

condição de deslocamento e ajustes que mobiliza novas reflexões e oportuniza a maturação 

das ideias.    

A conversão do olhar de pesquisadora, descrita no item construção do objeto, me 

conduziu a outra rota de navegação, pautada não simplesmente em uma escolha subjetiva. 

Mas como resultado da imersão inicial no campo e da junção de um saber-vivência que me 

aproximou da temática em estudo antes do ingresso no doutorado. 

O que me pôs em contato com essa instituição foi minha inserção em duas pesquisas 

desenvolvidas no Laboratório de Gerenciamento do Risco Climático e Sustentabilidade 

Hídrica, abrigado no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade 

Federal do Ceará, no período de 2011 a 2015. Inicialmente, me inseri em um projeto de 

pesquisa, já em andamento, intitulado Sustentabilidade e Segurança Hídrica: Projetar 

Sistemas Resilientes sob estresse climático (Adaptação) desenvolvido em parceria entre a 

Universidade Federal do Ceará, Universidade de Columbia (Nova York) e a Fundação 

Cearense de Pesquisa e Cultura- FCPC (2008-2011). Participei dos estudos sobre a alocação 

de água no Ceará.   

Posteriormente, tornei-me bolsista do CNPq no âmbito da Rede Brasileira de 

Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima
18

 (junho/2012 a março/2015), 

sub-rede recursos hídricos, para o estudo da seca no Ceará no período de 2010 a 2013 com a 

finalidade de analisar como as respostas de adaptação à situação de seca têm sido pensadas e 

executadas, considerando os modos de variabilidade do clima. Aliado a isso, foram realizados 

estudos sobre a legislação climática e recursos hídricos, acompanhamento do processo de 

                                                             
18

 “Rede de apoio às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas para 

atender às necessidades nacionais de conhecimento sobre mudanças do clima, incluindo a produção de 

informações para formulação de políticas públicas. Foi instituída pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia 

em sua Portaria nº 728, de 20 novembro de 2007, e alterada pelas Portarias nº 262 de 2 de maio de 2011 e n
o
1295 

de 16 de dezembro de 2013”( http://redeclima.ccst.inpe.br/quem-somos. Acesso em 12 de janeiro de 2017 às 

23:40). 
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elaboração de planos de preparação para a seca e discussão dos aspectos históricos e 

institucionais da seca no Ceará.  

Ainda como pesquisadora da Rede Clima, participei como colaboradora da equipe do 

Projeto Estudos Técnicos e Projetos para Requalificação das Ações de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará no período de 2012 a 2013 (Convênio: Fundação 

Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC, Universidade Federal do Ceará - UFC e a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH).  

Essas experiências e a vivência com profissionais com formações distintas da minha 

me oportunizaram conhecimento mais amplo sobre a questão dos usos da água no Ceará e 

favoreceram o conhecimento de pessoas que compõem o setor de recursos hídricos que 

contribuíram na mediação das entrevistas.  

 

1.4.1 Fontes de informações 

Quanto às fontes de informações, recorri a cinco tipos: relato de experiência, pesquisa 

na internet, organização de evento acadêmico, pesquisa documental e pesquisa de campo. Esta 

foi dividida em dois momentos: realização de entrevistas e participação em reuniões. 

Inicialmente, fiz um relato escrito sobre minha experiência e as observações que tomei 

nota durante a vivência como pesquisadora. Era um relato amplo que abria janelas para refinar 

a proposta de pesquisa submetida à seleção.  

Lancei mão de uma nova sistematização das anotações e relatórios produzidos nas 

pesquisas em que participei antes de ingressar no doutorado. Destas busquei extrair 

informações que dialogassem diretamente com minha pesquisa, uma vez que esses registros 

foram elaborados em momento anterior à delimitação do objeto de estudo, evitando juntar 

uma “miscelânea de dados”, como lembra White (2005), que podem dar a sensação de estar 

perdido em meio a tantas informações que não fornecem elementos e “comportamentos 

significativos para os propósitos da nossa pesquisa” (Idem, 2005,p. 357). 

A segunda fonte de informação foram as consultas em páginas eletrônicas da 

COGERH, DNOCS e Comitês de Bacias Hidrográficas. A terceira fonte foi a pesquisa 

documental nos arquivos da Cáritas-Fortaleza e do jornal O Povo, para recolher reportagens e 

artigos sobre o objeto de estudo. O período escolhido foi de 1990 a 2017 que cobre os anos 

anteriores à definição de um outro jeito para lidar com as águas no Ceará e se estende até os 

anos de maior evidenciação dos conflitos em função de seis anos sequenciais de seca. 
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Em decorrência do agravamento do quadro de seca que já vinha desde 2012, a 

quantidade de reportagens diárias veiculadas na imprensa escrita aumentou 

significativamente. A esses juntei documentações do Banco Mundial, Leis, Decretos, 

Resoluções, Atas do Conselho de Administração, Estatuto Social, textos de convênio, 

inclusive os convênios que estabelecem as atribuições da COGERH e do DONCS em relação 

à gestão das águas do Ceará
19

.  

Em relação ao levantamento de informações contidas nas Atas do Conselho de 

Administração, fiz a pesquisa no próprio local em documentos originais, durante 3 dias do 

mês de abril de 2016 e 5 dias do mês de junho do mesmo ano em uma sala definida pela 

funcionária responsável. As informações obtidas foram organizadas em um quadro síntese 

agregando por ano, desde janeiro de 1994 a dezembro de 2016 (totalizando noventa e seis 

atas).  Esse procedimento proporcionou o mapeamento das pessoas que ocuparam cargos na 

direção da Companhia, para posterior agendamento de entrevistas, bem como informações 

sobre decisões tomadas em períodos de escassez e de cheias. Informações que serão 

apresentadas e discutidas em capítulo específico da tese.  

Outro recurso utilizado foi ordenar as informações do quadro síntese em uma “linha 

do tempo”. A ideia foi construir um ordenamento cronológico que me ajudasse a identificar 

marcos e acontecimentos que configuraram situações específicas da gestão das águas, 

buscando saber quais atores participaram de cada momento, que elementos compõem as fases 

de gestão das águas e quais ações correspondiam a cada momento, buscando saber em que se 

diferenciavam ou em quais aspectos apresentavam similitudes. Com esta técnica não pretendo 

fazer uma descrição cronológica dos fatos (contar uma história linear), mas ter subsídios para 

identificar elementos (jurídicos, sociais e políticos) para elaboração do contexto no qual o 

objeto está inserido e as alterações que sofre ao longo do desenvolvimento dessa política. 

Ainda na fase da pesquisa documental, fiz um levantamento de trabalhos científicos 

(artigos, monografias, dissertações e teses). Li e fiz anotações sobre bibliografias utilizadas, 

forma de construção da pesquisa e informações de aspectos específicos, as quais foram 

arquivadas no banco de dados da pesquisa. 

                                                             
19

 Até o momento foram celebrados três convênios entre essas instituições para regulamentar as 

responsabilidades e obrigações conjuntas relativas ao gerenciamento dos Recursos Hídricos do Ceará. 

Importante destacar que o último convênio venceu em agosto de 2016, não tendo sido celebrado nenhum outro 

acordo entre os órgãos até o momento, bem como nenhuma justificativa foi dada para essa ausência. 
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Realizei em junho de 2016 um ciclo de debates aberto ao público com finalidade de 

oportunizar diálogos e reflexões sobre a política das águas no Ceará em situação de escassez, 

relacionando com discussões sobre participação, conflitos sociais e desenvolvimento regional.  

Esse evento configurou-se como uma estratégia metodológica para escuta de relato 

sobre saberes e práticas relativos à gestão das águas de pessoas não entrevistadas, mas que 

contribuíram para reflexão das convergências e divergências do quadro institucional no qual a 

COGERH se insere. Possibilitou ainda, através de exposições interdisciplinares, discussões 

sobre o papel do estado e o modelo de desenvolvimento pensado para a região a partir da 

distribuição da água, levantando questionamentos sobre quem deve ser beneficiado e quem, 

efetivamente, tem sido favorecido.  

As temáticas e a composição das mesas foram pensadas em conexão direta com o 

objeto de pesquisa, sua ambiência e quadro institucional que se insere, visando por meio de 

uma interpolação de olhares fornecer elementos que subsidiam novas reflexões no âmbito da 

pesquisa. As mesas foram formadas por representantes de instituições públicas, movimentos 

sociais e pesquisadores acadêmicos.   

Falo do Circuito de Debates Acadêmicos- Seca, Política e Desenvolvimento Regional: 

o papel das instituições na política das águas do Ceará
20

  realizado no Auditório Luíz 

Gonzaga- Departamento de Ciências Sociais, no Centro de Humanidades,-CH 3 no turno da 

manhã, com a seguinte programação: 14/06/16-Seca, clientelismo e conflitos sociais no 

Ceará; 22/06/2016 - A política das águas: escassez, participação e desenvolvimento regional e 

23/06/2016-Ciência e clima na Política do uso das águas no Ceará
21

 .  

Ao final do evento, elaborei um texto sumário sobre as questões que dialogaram 

diretamente com meu objeto de estudo. O evento foi todo filmado e integra os arquivos da 

presente pesquisa, totalizando 10h e 35 minutos de gravação.  

                                                             
20

 O seminário foi tecido com a contribuição de várias pessoas. A ideia para a sua realização partiu do orientador 

(Jawdat Abu-El Haj), o qual fez contribuições para a programação e divulgação. Além disso, o professor 

Francisco de Assis de Souza Filho, que compôs a mesa do segundo dia de debate, também contribuiu para o 

seminário com sugestões e intermediação de convite para outros convidados da mesa. A professora Glória 

Diógenes, na ocasião coordenadora do programa da Pós-graduação, apoiou o evento, abrigando-o dentro do 

projeto Circuito de Debates Acadêmicos e fazendo a abertura do seminário. Este foi realizado com recursos 

próprios. O Departamento de Ciências Sociais e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC endossou 

o seminário e também contribuiu com a divulgação.    
21

 A divulgação e inscrição dos participantes foi viabilizada com a construção  de uma página na internet: Seca, 

política e desenvolvimento regional (https://www.facebook.com/Seca-Pol%C3%ADtica-e-Desenvolvimento-

Regional-280240725696715/). O cartaz do evento foi fixado por mim no Instituto Federal do Ceará, Campi do 

Itaperi da Universidade Estadual do Ceará e na Universidade Federal do Ceará, nos campi do Benfica e Pici. 

Ainda para a divulgação, contei com o apoio do programa de pós-graduação em sociologia da UECE (que fez a 

divulgação em sua página na internet), da Universidade Federal do Ceará através do seu portal e da rádio 

universitária. A TV Assembleia também divulgou o evento. Para tanto, eu e um dos pesquisadores convidados 

para o debate participamos do programa Questão de Ordem. 
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Pesquisa de campo 

Subdividi a pesquisa de campo em duas etapas: participação em reuniões e realização 

de entrevistas. As atividades tiveram início em 2015 estendendo-se até 2018, com períodos 

intercalados de maior ou menor inserção no campo. A intensificação das atividades ocorreu 

entre 2016 e 2017, quando a maioria das entrevistas foi realizada e fiz as viagens de campo 

com maior tempo de estadia no município de Limoeiro do Norte.  

A primeira etapa envolveu a observação direta de encontros, reuniões, seminários e 

audiência pública
22

. Em cada evento que participei, procurei guiar minha atenção para dois 

aspectos: como as priorizações de uso da água da região do Jaguaribe e Metropolitana eram 

definidas pelo estado a partir das perspectivas dos diversos agentes sociais presentes no 

evento e quais as argumentações de cada setor de usuário de água. Isso porque “não se 

observa sem referências, sem pontos de balizamento” (BEAUD e WEBER, 2007, p. 98).  

Em relação à participação nas reuniões que discutiam a alocação negociada de água 

para o sistema Jaguaribe-Metropolitana, acompanhei 4 reuniões da Comissão  Provisória de 

Acompanhamento da Operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú
23

 (1 em 2015 e as demais no 

ano seguinte) , 4 reuniões dos Comitês de Bacias do Vale do Jaguaribe referentes aos 

seminário de alocação do Vale no período de 2015 a 2017
24

 (duas em Limoeiro do Norte, uma 

em Banabuiú e uma em Quixadá) e 3 reuniões  de avaliação da operação da alocação de água 

correspondentes aos mesmos anos
25

.  Fiz registro fotográfico, agendamento de entrevistas e 

participei de conversas informais. Também lancei mão de anotações no caderno de campo das 

observações guiadas pelos propósitos da pesquisa que, posteriormente, sistematizei em 

relatórios, contendo o ritual das reuniões, percepção de alguma mudança nos procedimentos 

metodológicos, apresentação das informações, os acordos/negociação e os questionamentos 

                                                             
22

 Realizada no dia 30 de junho de 2015 na Assembleia Legislativa. Iniciada às 14h, estendeu-se até às 21 horas 

com intensos debates e questionamentos sobre a liberação de água em contexto de mais de três anos de seca, 

sobre o procedimento de outorgas de direito de uso de recursos hídricos e a significativa demanda de água para o 

agronegócio e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 
23

 Vale destacar que as reuniões da Comissão não foram realizadas de forma contínua como previsto incialmente. 

A ideia inicial era que fossem mensais, mas representantes dos Comitês entenderam que muitas discussões feitas 

nessas reuniões deviam ser discutidas no âmbito dos Comitês.  
24

 Saliento que em 2016 foram realizadas duas reuniões (em Quixadá e em Limoeiro do Norte) para definição 

dos parâmetros em função dos Comitês de Bacias Hidrográficas não terem aprovado os cenários de liberação de 

água propostos pela COGERH. Cada uma dessas reuniões contou com mais de 300 participantes, entre membros 

dos Comitês, produtores, movimentos sociais, políticos e convidados. Em relação ao local das reuniões, a 

definição é feita em plenária sugerida pelos membros dos Comitês presentes na reunião. 
25

 Além das reuniões para a definição dos parâmetros de alocação, que são anuais (exceto as duas últimas em 

função da seca e acirramento dos conflitos pelo uso da água), há no início de cada ano, a reunião de avaliação da 

operação do ano anterior com a finalidade de discutir se as liberações acordadas foram realizadas. 
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quanto à forma de priorização dos grupos que utilizam a água para consumo doméstico e 

atividades econômicas.  

Com a inserção no campo, senti a necessidade de conhecer como os cenários de 

liberação de água do sistema Jaguaribe-metropolitana são construídos com base nos 

parâmetros de vazões. Estes são apresentados nas reuniões de alocação para que seja definido 

o que será, na linguagem técnica, operado pela Companhia. Para dar conta desta questão, 

participei de uma reunião técnica realizada no Departamento de engenharia Hidráulica e 

Ambiental DEHA-UFC em 15 de novembro de 2015, cuja pauta foi a discussão sobre a 

preparação de cenários em situação de escassez com presença de alguns diretores da 

COGERH, funcionários do núcleo técnico das oito gerências regionais e com professores de 

hidrologia. Mais uma vez, fiz anotações em meu caderno de campo sobre como as estratégias 

são pensadas em um contexto de escassez.  

Acompanhei ainda a reunião de apresentação prévia dos cenários para operação 

emergencial dos açudes Castanhão, Banabuiú e Orós, ocorrida em Fortaleza na sede da 

COGERH, realizada em 16 de fevereiro de 2017 e a reunião do grupo de trabalho sobre a 

metodologia para alocação das águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú realizada em 

Jaguaribara-CE, em 12 de abril de 2018. Esses eventos tinham um caráter preparativo para as 

reuniões de Alocação Negociada de Água e, no caso do grupo de trabalho o objetivo era 

discutir aspectos metodológicos desse processo e rediscutir o funcionamento e formato da  

Comissão provisória de acompanhamento da operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú.  

Nos encontros observados dediquei tempo, antes e após as reuniões, para conversas 

informais (pequenos diálogos), em especial na fila do café da manhã e do almoço. Eu era 

conhecida como a aluna da UFC que estava fazendo uma pesquisa sobre a COGERH. Alguns 

já me conheciam por conta de trabalhos já realizados anteriormente, a outros me apresentava 

durante a conversa e o crachá do evento também revelava minha filiação institucional. Nessas 

ocasiões, a aproximação possibilitou a escuta de relatos sobre o cotidiano das pessoas, da 

percepção sobre o que ocorreria nas reuniões, dos significados que atribuem à alocação 

negociada de água e depoimentos sobre o seu papel como representante de colegiado 

específico. Quando a conversa era com uma pessoa que participava tanto do CBH como da 

Comissão provisória de acompanhamento da operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú, 

solicitava para que falasse sobre cada uma dessas instâncias. Em alguns momentos outras 

pessoas se juntavam e passavam a externar suas percepções. Nada foi registrado no ato da 

conversa. Mas na primeira oportunidade após as conversas, tomava nota no caderno de 
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campo. Circunstâncias não previstas, mas que oportunizaram informações relevantes para a 

pesquisa.  

Outro procedimento metodológico adotado foi a realização de entrevistas 

(exploratórias e aprofundadas). Alguns interlocutores foram entrevistados mais de uma vez, 

inclusive em anos distintos. Importante salientar que a acessibilidade que tive com os 

interlocutores possibilitou que eu pudesse voltar para esclarecer dúvidas ou obter informações 

complementares. O retorno variou em termos de forma de contato (presencial, telefone ou  

mensagens via celular) e, em alguns casos, documentos, atas, gravações de reuniões, slides de 

apresentações foram disponibilizados sem nenhuma dificuldade, como informações 

complementares pelos técnicos da COGERH.   

Ao pensar nas entrevistas, procurei estabelecer um diálogo que suscitasse a “memória 

do pesquisado” através de uma “comunicação não violenta” (BOURDIEU, 2012). Isso foi 

possibilitado, em algumas situações, pela proximidade social (pesquisadora e pesquisado) e, 

em outros momentos, por adotar no roteiro das entrevistas o termo “como” em substituição ao 

“por que”, conforme sugere Becker (2007). Esse autor argumenta que o uso da palavra como 

possibilita a escuta de histórias, processos, favorecendo a fluidez da estruturação da narrativa 

e ao pesquisador possibilita compreender a trajetória, os argumentos de entrevistados com 

existências próprias e plurais. 

A primeira definição que fiz foi escolher um procedimento para identificar os 

interlocutores iniciais. Para tanto, segui as pistas contidas nos documentos analisados e as 

indicações sugeridas em conversas com pessoas envolvidas nas discussões relativas à gestão 

das águas. Agendei as entrevistas com os interlocutores indicados e com base no método da 

“bola de neve” (BIERNACKI e WALDORF, 1981), solicitei a indicação de outras pessoas. 

Fui tecendo um fio condutor mediante uma cadeia de referência com o intuito de construir 

uma amostra qualitativa, como propõe o referido método, cuja saturação é sinalizada quando 

as informações e as indicações tornam-se repetidas.  

Foram realizadas 36 entrevistas que totalizam 28 horas e 15 minutos de áudio. Adotei 

um roteiro com perguntas comuns para todos os interlocutores da pesquisa, questões 

específicas decorrentes de informações contidas nos documentos analisados e indagações 

surgidas durante o diálogo. Sempre solicitei que o relato começasse por aspectos biográficos, 

formação e experiências profissionais do interlocutor com dois propósitos. Primeiro, dar um 

pouco de leveza ao diálogo e, depois, conhecer, mesmo que sumariamente, os caminhos 

percorridos pelos entrevistados que o conduziram ao contexto de inserção do objeto da 
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pesquisa, seja no centro ou na borda do arranjo institucional, até mesmo os trajetos pessoais e 

profissionais que o afastaram desse ambiente. 

Das entrevistas realizadas, apenas três foram feitas por Skype
26

 e uma outra não foi 

permitida a gravação, as demais foram todas presenciais e gravadas. Ao iniciar a conversa, 

solicitava se poderia fazer a gravação do relato e informava que a qualquer momento, o 

entrevistado poderia solicitar o desligamento do gravador e definir quando ou se o aparelho 

poderia ser religado. Poucas foram as situações em que o interlocutor solicitou o desligamento 

do equipamento.  

Para a realização de algumas entrevistas, passei seis dias na cidade de Limoeiro do 

Norte, sendo quatro dias no mês de janeiro e dois no mês seguinte do ano de 2017. Nestas 

ocasiões realizei 10 entrevistas (4 membros da Comissão e  6 técnicos da gerência de  

Limoeiro do Norte, sendo três de cada núcleo (Técnico e Gestão).  

As demais entrevistas foram realizadas em Fortaleza no período de 2015 a 2017 com 6 

diretores (1 atual e os demais de gestões anteriores), 3 coordenadores da COGERH, 3 

representantes do DNOCS, 2 técnicos (Gerência Metropolitana ), 2 técnicos (gerência de 

Quixeramobim), com o secretário de recursos hídricos do estado do Ceará. 

 

1.4.2 Aproximações teóricas 

Refletir sobre os usos da água e o acesso a um recurso marcado pela essencialidade e 

suporte de cadeias produtivas é reconhecer seu entrelaçamento com as discussões teóricas 

sobre desenvolvimento. Em especial, os debates teóricos sobre Desenvolvimento Regional, 

concebido como estratégia, práticas e busca de “soluções” para o subdesenvolvimento da 

Região Nordeste.  

A água, especificamente sua disponibilidade quantitativa e a sua apropriação privada, 

aparece como fator limitante ao desenvolvimento econômico da Região Nordeste. 

Constatação que provoca um conjunto de ações do estado que, inicialmente, são direcionados 

para duas classes de ações não excludentes: infraestrutura e economia.  

A principal resposta acionada pelo governo vinha da engenharia. Somada a esta, o 

estado lança mão da criação de instituições, destinação/supressão de fundos públicos, a “ajuda 

                                                             
26

 Das entrevistas realizadas por via Skype, apenas duas foram realizadas em 2019. Os interlocutores não foram 

citados na bola de neve, mas em função da escrita dos capítulos, senti a necessidade de procurar esses 

entrevistados que relataram questões relevantes sobre vivência na COGERH, um como ex-funcionário e outro 

como consultor do Banco Mundial. 
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externa” e, principalmente, da industrialização através de incentivos fiscais e, mais 

recentemente, do agronegócio.  

Ações que padecem de descontinuidades das políticas governamentais, de 

inadequações entre as ações e as tecnologias adotadas, quando incentiva e financia usos 

perdulários da água.  

Tomo como aporte teórico os debates sobre Desenvolvimento Econômico Regional e 

o Planejamento tematizado por Furtado, (2014); Robock, (1964); Conh (1976); Goodman e 

Albuquerque, (1974), Duque (2004a; 2004b), Oliveira, (2008) e Hirschman (1969). 

Os debates sobre o desenvolvimento regional possibilitaram perceber que a chamada 

“nova política das águas” segue a lógica do “incrementalismo”, teorizada por Lindblom 

(1979). Este argumenta que dada à impossibilidade de investigar todas as alternativas de uma 

determinada política, de prever todas as suas consequências, de obter informações suficientes, 

das disputas políticas e de não possuir tempo hábil para estabelecer a opção técnica mais 

adequada, as opções escolhidas são aquelas negociadas com os grupos de interesses, que “não 

partem do zero” (SOUZA, 2006, p. 29), mas têm como base decisões passadas, sob as quais 

são erguidas decisões subsequentes.  

A conexão entre desenvolvimento regional e o incrementalismo apontam para o 

entendimento de como o Estado faz para executar uma determinada política pública. Sobre 

isso, Bourdieu (2014) argumenta que, ao discutir o estado, deve-se evitar dar ênfase às suas 

funções e privilegiar a compreensão dos mecanismos de sua atuação.    

Ele apresenta o estado como um espaço de correlações de força e de sentido. Estado 

como produtor de princípios de classificações. Tais princípios e o modo como faz as coisas, 

ele denomina de “atos de estado”, que são resultado de uma série de delegações às pessoas 

autorizadas ou agentes dotados de autoridade simbólica. À medida que o ato do estado (gestão 

das águas) é implementado, são formados grupos com correlações de forças distintas (técnico, 

acadêmico, social, econômico e político), cada um tem interesses e argumentos que vão 

moldando a gestão das águas conforme o domínio que cada um desses grupos vai ter no 

processo, o que gera um equilíbrio de forças flutuantes. Os interesses de cada grupo podem 

ser percebidas quando se observa os argumentos que fundamentam as falas publicizadas nas 

arenas públicas que discutem a alocação de água. Isso não significa que no interior de cada 

grupo não haja dissensos e que eles sejam homogêneos.  

Um dos atos do estado, continua o autor, é a criação de comissões, compostas por 

agentes autorizados para tratar de uma determinada problemática. São agentes particulares 
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portadores de interesses também particulares que realizam uma espécie de alquimia 

(transformar o particular em universal). Ou seja, nessas comissões há uma transação entre as 

classes, ou entre as frações de classe, procurando aparentar que tudo está situado para além 

dos interesses de classe (não defendo o interesse do meu setor, mas da minha região!). Estado 

e sociedade são um continuum e não uma oposição que supõe uma distribuição do acesso aos 

recursos públicos (materiais ou simbólicos), mediada por instituições.  

Uma categoria básica para a presente pesquisa é o termo instituição. Não adoto o 

conceito tradicionalmente definido nas ciências sociais, que concebe a instituição como 

regras. Para Durkheim (2007) as instituições são um conjunto de regras e procedimentos 

padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade. Ostrom (2011) 

corrobora a definição de Durkheim ao argumentar que as instituições são elementos que 

gozam de alta invisibilidade por serem regras amplamente compreendidas e compartilhadas 

que existem nas mentes e rotinas dos participantes, que podem ser formais ou informais. 

Parto do princípio, sob inspiração de Douglas (2007), de que instituições são criações 

sociais e políticas para “solucionar” problemas e fazem, ou tentam fazer isso, mediante 

definição de regras operacionalizadas em um jogo entre formalidade e informalidade que se 

evidencia nas estratégias de interação de seus atores. 

A chave de compreensão não é o que é a instituição, mas saber como ela pensa e 

executa suas ações. Para definir essa categoria, trago os estudos de Abers e Keck (2017) que 

definem as instituições como modos comumente aceitos de fazer as coisas. Isso implica em 

pensá-la como produto histórico e na forma como as pessoas agem. 

A fase de campo e a escrita do documento ocorreram de forma paralela para evitar o 

acúmulo de material, mas, sobretudo, para identificar termos utilizados, recorrentemente, nas 

falas dos interlocutores em diversos momentos de interações (entrevistas, participações em 

reuniões, encontros com conversas informais) com o propósito de pensar categorias a partir 

do campo, cuja inserção e sistematizações das informações obtidas evidenciaram três palavras 

que são utilizadas com frequência pelos sujeitos que estão no centro e borda institucional, a 

saber: escassez, negociação e prioridades.  

Por escassez de água entendo não a sua ausência, mas uma situação particular que 

evidencia uma redução relativa de sua disponibilidade (em função das incertezas do clima) 

para múltiplos usos que possuem interesses conflitantes, implicando, como lembram Braga e 

Barreira (1991) em eleição de prioridades. Não é possível atender a todos, há que se definir 

quem poderá ter acesso e em quais condições. A prioridade relaciona-se diretamente à questão 
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da escolha. Nesse aspecto, o que ou quem é escolhido como prioridade no jogo de disputa 

pelo acesso e distribuição da água? Em quais critérios a COGERH se apoia para demarcar as 

prioridades? Para compreensão dessas categorias, busco aporte nos estudos de Baudrillard 

(1985), que afirma que a escassez não é uma dimensão dada, nem mesmo um mero 

contraponto da abundância. Dialogo ainda com Boechat (2011) que apresenta uma discussão 

sobre a escassez em Sartre associada à ideia de falta e necessidade. Dialogo com Santos 

(2015) que discute a relação entre técnica, necessidade e escassez. 

A negociação é tomada como um jogo de interesses e disputas em busca de acordos 

que regulem o acesso e distribuição de um bem de uso comum, que se desenrola na 

intersecção entre o plano da racionalidade científica (ciência hidrológica), operação técnica e 

participação social. Trata-se de uma negociação sociotécnica que tenta articular um diálogo 

entre a dimensão técnica e social para definir acordos e definir a prioridade, a qual implica em 

escolha.  

 Essa interação via negociação é realizada por indivíduos que possuem o que Abers e 

Keck(2017) denominam de “autoridade prática”. Esta é acumulada através do 

reconhecimento, pela mobilização de capacidades e da experiência. Figura como uma 

atribuição temporária e específica referente à capacidade de solucionar problemas e o 

reconhecimento dos principais tomadores de decisão, os quais possuem “conhecimento 

perito” (GIDDENS, 1991). 

Este tipo de conhecimento versa sobre a excelência técnica, pressupõe confiança, a 

qual funciona como espécie de artigo de fé. Você acredita que o outro sabe aquilo que você 

desconhece. Assim, a informação plena figura como um requisito para a confiança. Mas esse 

tipo de conhecimento pode falhar (Idem, 1991). Além disso, há que se considerar que o 

conhecimento perito delega ao seu possuidor fonte de acesso aos centros de tomada de 

decisão, que também são núcleos de poder institucional, podendo ser um objeto de disputa, 

isso porque a informação modifica o domínio de decisões, impondo reconstrução do discurso 

e ação dos grupos de interesses.  

Outra categoria relevante para a pesquisa é a luta pelo reconhecimento formulada por 

Honneth (2009). O autor procura mostrar de que forma indivíduos e grupos sociais se inserem 

na sociedade. Argumenta que esta inserção é propiciada pelo que ele denomina de luta por 

reconhecimento intersubjetivo. Ela se apresenta de três formas: o amor, o direito, e a 

solidariedade. É a partir da vivência do desrespeito a uma dessas formas que se trava a luta 

pelo reconhecimento. Esta implica em considerar a autonomia do outro. Nesta pesquisa 



 

39 

 

discuto a forma de reconhecimento vinculada ao direito, cuja luta pelo reconhecimento se dá 

quando não há respeito. Esse desrespeito provém da privação de direitos e a exclusão 

Utilizo também as discussões teóricas do Bourdieu (2015) sobre a luta pela 

classificação e pela desclassificação para compreender as estratégias que os atores assumem 

para serem reconhecidos, evitando as ameaças à desclassificação.  

Lutas observadas nos fóruns de participação pública que debatem o acesso à água. 

Aqui no Ceará é denominada de alocação negociada de água. Nestas instâncias os grupos 

sociais articulam discursos em defesa do uso setorial da água e entram em embate para serem 

reconhecidos não apenas como usuários de água, mas usuários prioritários em condições de 

escassez.  

 O uso desses referenciais e o diálogo contínuo com dados empíricos obtidos pelas 

estratégias metodológicas adotadas durante a imersão no campo permitem que o estudo se 

volte para a compreensão da COGERH como uma rede de relações que conecta o poder 

público e a sociedade, não imune de contestações e críticas. A história contada nesta tese, 

perpassa tempos sociais distintos (tempo da criação, tempo das “águas abundantes” e tempo 

das “águas escassas”) como resultado de um longo processo de experimentações e 

aprendizados.   

A tese contém, além desse primeiro capítulo, no qual teço considerações iniciais sobre 

o objeto de estudo, sua ambiência e a trajetória teórico–metodológica da pesquisa, mais cinco 

capítulos. No segundo capítulo discuto como os “atos do estado” foram arquitetados para lidar 

com a problemática de desenvolvimento da região Nordeste, buscando identificar os 

principais agentes que constituíram uma “ordem tradicional” relativa às decisões e usos das 

águas doces, focando na realidade cearense.   

No terceiro capítulo trato do jogo discursivo de um novo grupo político que assume a 

direção do estado e passa a classificar o que compõem o “antes” e o “depois”. Momento 

marcado pelo discurso da modernidade como contraponto à ordem tradicional e que evoca 

novos atores e novas formas de lidar com a água como bem público. Discuto os elementos 

que (re)desenharam  o arranjo político - institucional para a gestão das águas sob o discurso 

um novo tempo. Trago uma discussão sobre o papel do Banco Mundial e das consultorias 

locais para a construção do modelo cearense.   

O quarto capítulo versa sobre a construção de um outro arranjo institucional para a 

gestão das águas, que altera o poder acumulado e sua distribuição na medida em que vai 

construindo uma rede de apoio para sua operacionalização. Apresento, ainda, como a 
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COGERH teceu, inicialmente, sua rede de atores sociais e como a participação foi 

experimentada ao longo de sua trajetória e as inflexões ocorridas. Apresento informações 

sobre a mobilização de capital e a busca da sustentabilidade financeira como elementos para a 

implementação do modelo cearense. Reflito como a gestão das águas foi executada no tempo 

das águas abundantes e suas consequências para o processo de participação pública. 

 No quinto capítulo, faço uma narrativa sobre o “tempo das águas escassas”. Descrevo 

o ritual do processo de Alocação Negociada de Água e um conjunto de reuniões em que os 

atores se confrontam, tecem acordos e constroem alianças. Apresento como são costurados os 

argumentos para a definição dos acordos ou quando o dissenso se impõe, postergando a 

decisão. Trago as argumentações verbalizadas durante os encontros por agentes sociais 

distintos que se articulam, rivalizam e gravitam em torno do acesso e distribuição das águas 

do sistema Jaguaribe-Metropolitana. 
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2. AS ÁGUAS NORDESTINAS NO TEMPO DO MODELO BUROCRÁTICO 

Se água se torna preciosa, torna-se seminal. 

G. Bachelard 

 

2.1 “Atos do estado” para a problemática do Nordeste e a questão da água 

 

Discutir a questão da gestão das águas é reconhecer seu entrelaçamento com a história 

do Nordeste, esta contada pelo prisma das dificuldades seculares da região na busca de 

“soluções” para sua inserção no conjunto da economia nacional, implementadas por diversos 

personagens institucionais, consultores estrangeiros e o próprio Estado, como articulador e 

executor das ações para estabelecer a “vocação econômica regional”.  

Ao Nordeste, inicialmente, são imputados um conjunto diversificado de imagens e 

significados culturais, sociais, ambientais e econômicos. Representações forjadas por visões 

de dentro e olhares externos. Percepções e histórias contadas por cronistas, jornalistas, 

artistas, cientistas e intelectuais que despontam como tentativas de instrumentalização dos 

“atos do estado” (BOURDIEU, 2014) para a busca do desenvolvimento regional.  

Predomina a imagem de um lugar “castigado” pela natureza, assolado por calamidades 

sociais, cuja marca mais acentuada é a seca. A essa construção imagética, juntam-se, no plano 

cultural, a chamada cultura popular e a resistência sertaneja.  

Ideias como o arcaico, a contestação, a fome, o engenho e a fazenda associam-se a 

práticas do coronelismo, messianismo/cangaceirismo, pecuária, produção agrícola e são 

emolduradas num quadro que caracteriza o Nordeste como um lugar de muitos problemas e 

algumas possibilidades.  

Como demarcação territorial, nem sempre existiu. Constitui-se como região somente a 

partir da década de 1930 quando é, oficialmente, reconhecido e apresentado como um 

território que abriga quatro sub-regiões (meio norte, agreste, zona da mata e sertão), 

evidenciando sua complexidade e heterogeneidade.  

Duas vertentes interpretativas da formação do pensamento brasileiro sobre a Região 

Nordeste nos anos 1930 ganham centralidade: Freyre (1937) tematiza o Nordeste agrário 

açucareiro, considerado “terra gorda”, a “civilização açucareira”. Menezes (1937) volta-se 

para o que denominou em obra clássica o “Outro Nordeste”, circunscrito às áreas de 
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predomínio da caatinga, pautada na economia agrária pastoril e na “civilização do couro”. 

Mundos distintos, abrigados em uma mesma região.   

O Nordeste a que me refiro neste trabalho é aquele cujas caraterísticas físicas apontam 

para o clima semiárido, solos rasos, pedregosos, de rios naturalmente intermitentes e de alta 

incidência de evapotranspiração. O Nordeste tematizado por Menezes (1937), Cunha(1998), 

Andrade (1963), dentre outros.  

Um lugar concebido como abrigo da diversidade, expressa pelos aspectos físicos, 

sociais, culturais, econômicos e ambientais, cuja história é delineada pela oscilação entre 

cheias e secas, criação de instituições e interferências estrangeiras.  

Falar de semiáridos e da população que nele vive, é referir-se à diversidade, embora as 

ações governamentais propostas para a região tenham se configurado como “ondas” de 

soluções mágicas e homogêneas (SOUZA FILHO, 2011), mantendo intocadas questões 

ligadas à estrutura fundiária, concentração de renda e educação.  

Ao me referir aos semiáridos, recorto a história do Nordeste a partir das águas. 

Apresentada pelos primeiros cronistas pela sua ausência: um lugar de rios secos. Uma história 

da “falta” difundida pelos viajantes que aportam na região, em especial a partir da década de 

1920.  

História alimentada pela ideia de que a natureza do Nordeste o vitimiza e que a fome é 

sinônimo da falta de água. Ideias que ganham centralidade nos discursos políticos, que 

fomentam ações do estado de “combate à seca” ao mesmo tempo em que ignoram o domínio 

das fontes de águas por parte da oligarquia local, circunscrita às grandes fazendas. Estas, de 

certa forma, protegidas das secas enquanto a população sertaneja, dispersa no território, passa 

a depender das irregularidades das chuvas (Davis, 2002).  

Aliado às irregularidades das chuvas, a precariedade de infraestrutura passou a compor 

o quadro de problemas da região, vistos como elementos inviabilizadores e explicativos da 

sua condição de subdesenvolvimento.  

Para “solucionar” o problema de desenvolvimento do Nordeste associado a ausência 

de água, falta de regularidade das chuvas e inexistência de infraestrutura adequada, o poder 

público federal (num primeiro momento) e os governos estaduais (a partir do final dos anos 

1980) lançam mão de um repertório de ações que se desdobram das discussões em busca da 

“vocação econômica”, da tentativa de inserção no modo de produção capitalista, da geração 

de desigualdades/disparidades até a configuração de outra imagem da região, vinculada ao 

“moderno”, concebido como sinônimo de industrialização, turismo e agronegócio.   
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Os primeiros atos do estado para lidar com a “região problema” são arquitetados em 

duas classes de “soluções” como descreve Robock (1946): hidráulicas e econômicas. Em 

relação à primeira classe, a problemática estava associada à questão das secas, impondo a 

necessidade de ações em infraestrutura e estocagem de água.  

Somente com a seca de 1877, o estado percebe que as consequências desse evento 

climático não poderiam mais ser invisibilizadas quando a região já contava com um grande 

contingente populacional. Relatam os historiadores que é a partir desse momento que a seca 

emerge como problema nacional, dando pontapé para programas de “combate às secas”, o 

qual foi marcado por controvérsias quanto a sua eficiência devido apropriações políticas 

(“indústria da seca”)
27

 e de irregularidades administrativas provocadas pela descontinuidade 

dos programas governamentais (NEVES, 2000); (HIRSCHMAN, 1969); (Carvalho, 1982) 

(TEÓFILO, 2002) e (GUERRA, 1981). 

O aumento da vulnerabilização dos grupos sociais pressiona o poder público a buscar 

soluções para um problema cada vez mais recorrente que, paulatinamente, vai sendo 

concebido como um impasse ao desenvolvimento econômico do Nordeste e a ausência de 

água figura como elemento-chave para o aprofundamento dessa situação.  

A categoria vulnerabilidade está relacionada com outros termos tais como exposição, 

sensibilidade e capacidade de adaptação. No entanto, não é uma relação determinista, pois 

como afirma Nelson (2005) é possível estar exposto a determinados riscos, sem estar 

necessariamente vulnerável a eles devido à sensibilidade e a capacidade de adaptação ou 

resiliência de um determinado grupo social. Importa frisar que não limito a vulnerabilidade a 

uma simples predisposição dos grupos sociais a essa condição (ser vulnerável), mas como 

algo que também é construído socialmente em função das opções políticas e técnicas para 

lidar com a problemática que os afeta. 

Quando são articulados Nordeste e água para compor uma história de ausência, 

subdesenvolvimento e “atos do estado” (BOURDIEU, 2014), quatro personagens ganham 

destaque: cacimba, poço, caminhão-pipa e açudes. Todos associados à ideia de suprimento de 

um recurso escasso e conflituoso. Personagens que gozam de longevidade, sendo retomados a 

cada novo ciclo de seca. Figuram como “protoideias”, categoria apresentada por Fleck (2010), 

que se refere a ideias concebidas em um passado distante, mas que permanecem embora haja 

mudança nas formas de interpretação da realidade. Mas o que mudou?  

                                                             
27

 Termo célebre para designar os desvios de recursos públicos que eram destinados para ao “combate à seca no 

Nordeste”. Proferido pela primeira vez pelo jornalista do Correio da Manhã, Antonio Callado em viagem ao 

Nordeste. Ver FURTADO, Celso. Obra autobiográfica. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
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 Dentre os personagens, a construção de reservatórios de águas ganha destaque. No 

Nordeste brasileiro, a reserva de estoques de águas foi largamente implantada no século XX. 

Associada a esta ação, juntou-se um conjunto de intervenções como construção de estradas, 

ferrovias, campo de pouso, comunicação via rádio e irrigação.  

Nesse contexto, o Estado do Ceará concentrou grande número de açudes, dentre eles o 

marco da política hídrica de açudagem que é o Cedro, situado no município de Quixadá, cuja 

construção abriga polêmicas relativas ao tempo de sua construção (26 anos) e os estudos que 

indicaram sua localização. Sobre essas controvérsias, um interlocutor relata em entrevista que  

 

É uma obra muito bonita, realmente muito bonita, mas muito mal dimensionada. Por 

falta até de conhecimento hidrológico da região. Não tinha medição, não tinham 

pessoas, hidrólogos... vamos dizer da região que conhecesse o clima. Então, houve 

um mal dimensionamento. E essa obra que ficou como uma espécie de estigma pelo 

fato de ter gasto muito dinheiro público, muito tempo e não produziu aquilo se que 

se esperava do açude. Então até Euclides da Cunha, que também escreveu sobre 

Canudos, colocou duas coisas com relação a seca e uma coisa com relação ao Cedro, 

que era uma obra “tão bonita e tão inútil” e colocava também da necessidade de se 

prever as secas, mas aquele reservatório, devido àquela situação, ele considerava 

inútil (Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida em 13/03/2017). 

 

 Por outro lado, é importante destacar que os açudes funcionam como “transportadores 

de água no tempo” (SOUZA FILHO, 2011), cuja eficiência e a definição da sua dimensão 

(grande ou médio porte) guardam discussões técnicas relativas ao processo de evaporação que 

é influenciado pela forma do reservatório, pelo escoamento superficial da chuva na área 

escolhida e pela quantidade de água evaporada durante o período seco
28

.  

 No entanto, a questão relevante é saber como se dá a forma de apropriação das águas 

estocadas, que benefícios proporcionam e para quem é destinada. Aliado a isso, conhecer 

como os reservatórios são operados, que critérios são adotados, quais as informações que são 

utilizadas fornecem elementos que contribuem para a compreensão dos questionamentos 

citados anteriormente.  

Isso não significa desconsiderar as críticas à política de açudagem, denominada, num 

primeiro momento, de “fase hidráulica”. Dentre elas destacam-se o fato de serem obras 

onerosas e por terem favorecido interesses particulares (oligarquias locais).  

                                                             
28

 Estudo técnico sobre a eficiência de reservatórios é discutido no artigo Contribuições ao debate sobre as 

eficiências de pequenos e grandes e reservatórios dos autores José Nilson B. Campos, Ticiana M. de Carvalho 

Studart, David Duarte G. Martinz e Luiz Sérgio V. Nascimento,disponível na página 

www.acudagem.ufc.br//arquivo/publicações/revistas/artigo297semiarido13demaio.pdf 

 

http://www.acudagem.ufc.br/arquivo/publicações/revistas/artigo297semiarido13demaio.pdf
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Furtado (2014) argumenta que, inicialmente, os açudes funcionavam como fontes para 

amenizar os impactos da seca sob a pecuária e depois de uma viagem pela região após a seca 

de 1958, defende a tese que a ação do governo deveria priorizar a produção de alimentos 

(tanto no semiárido como nas terras úmidas) e criar as bases para a industrialização como 

“solução” pensada, não por agentes externos, mas pelos próprios nordestinos.  

Em relação à produção de alimentos a partir dos anos 1930, outros elementos se 

apresentam na realidade nordestina: as vazantes, os postos agrícolas e a irrigação. A vazante é 

uma prática agrícola desenvolvida em trechos úmidos, inclusive em faixas próximas aos 

açudes públicos que estão sujeitos à variação no nível da água. 

Os postos agrícolas remontam a ideia dos primeiros hortos florestais (1911). Aqueles 

são implantados em margens de rios sob o domínio do Ministério da Agricultura, enquanto 

que os chamados postos de irrigação sob responsabilidade do DNOCS são implantados nas 

proximidades dos açudes públicos. Este órgão federal ganhou novo fôlego em 1932.  “Atos do 

estado” (BOURDIEU, 2014) que nos anos 1940 e 1950 caminham em paralelo (Macedo, 

2010). 

O outro elemento é a irrigação com a criação dos perímetros irrigados. Esta tem longa 

trajetória. É defendida por Arrojado em discurso proferido em 1913 como meio capaz de 

solucionar a problemática de três estados do Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Ele argumenta que “nos vastos sertões da Paraíba ao Ceará devemos praticá-las desde já, onde 

as condições a justificarem, sempre que elas a justifiquem” (LISBOA, 2010, p. 35).  

Esse “desde já” ganha impulso como “ato do estado” apenas na década de 1960 

através do Programa Plurianual de Irrigação (PPI) que previa estudos para o aproveitamento 

dos açudes. No estado do Ceará, o DNOCS implantou 14 perímetros irrigados, cujo primeiro 

é o Perímetro Irrigado de Morada Nova-PIMN, implantado em 1968.  

Nesse momento, a preocupação era promover um uso produtivo das águas, sem, no 

entanto, haver clareza quanto a seu uso sustentável. Tanto que os primeiros perímetros 

públicos adotam métodos de irrigação por inundação do solo e, em alguns casos, propõem 

culturas que requerem uso intensivo de água, como o plantio do arroz no perímetro citado.  

O dilema se torna mais complexo quando ao redor dessa área, por exemplo, toda uma 

cadeia produtiva do arroz se estabelece e se coloca como opção de sobrevivência para grupos 

que antes lidavam com a agricultura de sequeiro e passam a ser colonos/irrigantes a partir de 

um “ato do estado”.   
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Um “ato do estado” apresentado como “solução” que desconsidera o uso tecnológico e 

a opção por culturas adaptadas à realidade do semiárido, indo na contramão de estudos já 

efetivados sobre a região, em especial, os estudos realizados por Guimarães Duque, reunidos 

em obras clássicas como Solo e água no polígono das secas (2004b) e O Nordeste e as 

lavouras xerófilas (2004a). Elementos que evidenciam que em um mesmo órgão público 

ideias e ações podem ser incongruentes.  

 Sobre a irrigação, um interlocutor da pesquisa afirma que  

 
Muita gente tem uma visão diferente, por sinal equivocada. Muita gente acha que 

quem deve irrigar é quem tem muita água. Não tem nada disso. A irrigação é filha do 

deserto! Ela nasceu no Egito. As primeiras experiências foram na Mesopotâmia que 

hoje é o Iraque, que também é deserto. Países como Canadá, Inglaterra, Noruega, 

Escandinávia não têm irrigação. São regiões temperadas, que não têm sol. 
(Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 19/02/2016). 
 

 

Mas a filiação da irrigação  às áreas secas não deve ser o elemento explicativo para se 

tornar um “ato do estado”. Há que se observar qual o método de irrigação a ser utilizado e a 

qual modelo de desenvolvimento estará atrelado. Questões fundamentais quando se pensa a 

conexão modelo de desenvolvimento-tecnologia-água-atores e escala. Os irrigantes são 

classificados a partir do tamanho e tipo de atividade que executam. A sua forma de inserção 

na produção capitalista não é homogênea. Existem os pequenos e grandes irrigantes, cujos 

benefícios, riscos, uso e acesso à tecnologia se diferenciam. Trata-se de uma vinculação 

atravessada pela discussão sobre quem consome e de que forma consome essa água. Sobre 

essa discussão o mesmo interlocutor acentua que  

 
Quem consome..., quem bebe muito a água do Ceará é a irrigação não são as 

pessoas. A população consome 10%. Se a água fosse só pra abastecer o povo, estava 

sobrando água. O problema todinho é que quando vem uma seca, a irrigação 

consome muito mais água. Ela consome 80% da água do Ceará (70%, 80%). Quem 

acaba a água é a irrigação. Pior é que quando vem uma seca, o pessoal usa mais 

água. Todo mundo quer irrigar. Colocam uma bomba para irrigar um feijão, um 

arroz...aí aumenta demais o consumo. Então, hoje em dia essa parte é uma política 

de governo que tem seus defeitos. Tem que ter uma política de subsídio, crédito para 

que na seca os agricultores sejam compensados para economizar água.(Interlocutor 

do grupo político. Entrevista concedida em 19/02/2016). 

 

O depoimento traz duas questões que perpassam a política do uso da água do Ceará e 

evidencia uma visão de desenvolvimento. Primeiro, traz a questão de compensação financeira 

para irrigantes no período de escassez como mecanismo de redução dos prejuízos quando não 

se tem água em quantidade suficiente para todos os usos. A outra questão é a irrigação como 

método apropriado para as áreas semiáridas, mas que carece de ajuste no tipo de tecnologia 
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empregada e na relação entre cultura permanente e cultura temporária
29

. As discussões em 

torno da irrigação em período de escassez acirram-se em função do uso perdulário de água e 

devido à questão da priorização.  

Sob a égide de busca de “soluções”, cuja resposta estava na engenharia, somam-se o 

deslocamento de nordestinos em navios de cabotagem para o Maranhão e Pará (consideradas 

terras “vazias”), como também o surgimento e o crescimento do ciclo da borracha que 

provoca o deslocamento para a Amazônia, aparecem como alternativa, outro tipo de 

“solução”.  

Para além das “soluções” pautadas na engenharia e no deslocamento populacional, há 

a criação de instituições. Sobre isso, Hirschman (1969) levanta o seguinte questionamento: 

Por que a ocorrência das secas tem deflagrado o surgimento de novas instituições? Talvez, diz 

o autor, por ser um “problema político teimoso” que impõe quais problemas devem ser 

privilegiados e quais devem ser negligenciados. Ou por que as respostas dadas por aquela 

instituição não obtiveram êxito? Será que decorre do fato de ser considerado mais fácil criar 

algo novo do que reestruturar o que já existe? A opção por criar novas instituições estaria 

diretamente ligada a visões de planejamento e concepção do problema? 

De qualquer modo, a busca de “soluções” para o problema do Nordeste forjou uma 

teia de instituições que em certos momentos se complementam, mas que rivalizam espaço de 

atuação e divergem quanto ao jeito de lidar com a problemática para a qual foram designadas 

a “resolver”.  

Assim, para “solucionar” o problema do Nordeste que era concebido como falta de 

água via criação de instituições, o estado criou em 1904 as comissões temporárias que deram 

lugar, cinco anos depois, à Inspetoria de Obras contra a seca – IOCS (1909), o qual tem por 

atribuição primar por estudos prévios de projetos e pela manutenção dos açudes e rodovias. 

Em 1919, transforma-se em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas- OFOCS, que em 

1945 passa a ser Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS.  

Posteriormente, na década de 1950, o governo se dá conta que além da escassez de 

água a região não poderia permanecer dependente de “ajudas” externas. Despontava a era da 

“solução econômica” que, segundo Robock (1964), muda o foco para o planejamento do 

desenvolvimento econômico.  

A estratégia é a elevação dos níveis de rendas regionais, geração de emprego e 

produção, bem como criar uma maior dependência de atividades não agrícolas, o que significa 

                                                             
29

 Culturas que se diferenciam pelo ciclo de vida entre o plantio e a colheita. Arroz e feijão, por exemplo, são 

culturas temporárias, enquanto que o coco é uma cultura permanente. 
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fomentar atividades industriais na região. A ideia do não agrícola não deixa de lado a água 

como recurso fundamental para as ações desenvolvimentistas. Ele permanece e assume 

também a configuração de insumo industrial na chamada “era das soluções econômicas”.   

Uma das ações dessa era foi a criação da agência de crédito, o Banco do Nordeste-

BNB (1953) e a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE 

(1959). Esta responsável por centralizar os investimentos públicos para a região, tendo como 

concepção o planejamento regional como mecanismo de redução das disparidades regionais 

(Macedo, 2010); Robock (1964) e  Hirschman (1969).  

Mas o poder público também arquitetou outra forma para lidar com a problemática da 

região. Falo da disponibilidade dos fundos e recursos como mecanismo da política federal 

para assegurar a estabilidade de recursos financeiros destinados para o Nordeste. Fundos que 

não deixam de estar associados à ideia da falta de água ou à sua escassez. 

A destinação variava conforme a frequência e intensidade das secas, revelando o 

caráter reativo das ações governamentais. Robock (1964) afirma que em 1931, o repasse 

federal destinado ao Nordeste era da ordem de 11 milhões, valor elevado para 125 milhões 

após a ocorrência da seca de 1932, sendo reduzido para 40 milhões três anos depois quando o 

Nordeste vivenciou um  período significativo sem a ocorrência de secas.   

Conta ainda que essa oscilação ao se mostrar ineficiente para “solucionar” a 

problemática em questão, leva o governo Vargas a assegurar o Fundo Constitucional na 

década de 1930. Esse período foi marcado pela chamada Revolução de 30 que, segundo Leal 

(2012) se depara com um país que já não mais se caracterizava por uma economia 

simplesmente rural. Havia a emergência de banqueiros, comerciantes e industriais. Somam-se 

ainda a isso, o crescimento da população e o eleitorado urbano, expansão dos meios de 

comunicação e de transporte. Elementos que davam uma nova configuração ao país, fruto dos 

movimentos iniciais de urbanização e industrialização. Mas o autor argumenta que o ajuste a 

uma nova realidade foi incompleto e parcial na medida em que a estrutura agrária, que é a 

base de sustentação do coronelismo não foi modificada.  

Conh (1978) ao se referir à década de 1930 diz que até esse momento o Nordeste não 

era tido como uma região problema em termos econômicos, o que significa dizer que o seu 

crescimento econômico não contava para a economia nacional. Isso porque a região Sul passa 

a diversificar sua produção, introduzindo o cultivo de cana-de-açúcar e algodão, que eram 

produzidos no Nordeste, que foi descrito por Freyre (1937).     
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Em relação ao algodão, a autora afirma que até os anos 1930 a matéria-prima das 

indústrias têxteis dependia, principalmente, da produção do Nordeste até que a região Sul 

passa a produzí-lo num momento que gozava de crescimento econômico, proporcionado pela 

“transferência de capital intrassetorial”:café-algodão (Idem, 1978).  

Diferentemente da produção do açúcar, o governo não lançou nenhuma medida de 

proteção à produção algodoeira, contribuindo para agravamento dos desequilíbrios regionais. 

A autora defende a tese de que o   

 

Nordeste não figura como mercado importante para o desenvolvimento industrial 

porque o crescimento e desenvolvimento da economia nacional se dá mediante 

concentração de renda e o centro-sul se auto sustenta”. Logo, continua, essa região 

se inseriu “no nível das relações econômicas e não no nível das políticas 

econômicas” (CONH, 1978, pp. 28 e 40).  
 

Apesar dessas questões, Robock (1964) informa que o governo estabelece na 

Constituição de 1934 o percentual de 4% para ações na área chamada de polígono das secas
30

. 

Mas na constituição de 1937, tal fundo
31

 é extinto sob a alegação de que na região não se 

registrava a ocorrência de seca em um período significativo. Mais uma vez recurso financeiro 

e disponibilidade de água se entrelaçam e se condicionam. 

No processo de busca de “soluções” para a problemática do Nordeste, a adoção de 

culturas agrícolas adequadas ao clima e solo da região também é apresentada. Guimarães 

Duque é considerado seu grande defensor. Agora, a relação que se estabelece é água e cultura 

adaptada (DUQUE, 2004a). Mas o que impediu que uma economia considerada 

“ecologicamente adaptada” fosse, de fato, adotada?  

Furtado (2014) responde a essa questão afirmando que o povoamento dessa região não 

resultou de um “projeto autônomo”, muito menos por razões geopolíticas.  

Na verdade, argumenta o autor, “foi a existência de uma rica economia de exportação 

que induziu tal processo, criando e demandando animais de corte e de tração, bem como 

oferta de pessoal capacitado para realizar tal ocupação”. Daí porque “a ocupação do semiárido 

fez-se com pequeno esforço financeiro e centrou-se desde o início na pecuária extensiva. Esta, 
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 Área composta pelos estados do Nordeste, exceto o Maranhão, composta por áreas que se diferenciam pelos 

aspectos geográficos, índices de aridez e estão submetidas a frequentes períodos de estiagens e secas. Foi 

estabelecida pela Lei 175/36 e em 1951 foi revisada pela Lei 1.348. 
31

 Somente em 1946, após a criação do DNOCS, os fundos retornam. Entretanto, sabe-se que a existência de uma 

dotação financeira em forma de fundo não significa, necessariamente, que o referido órgão contasse com 

disponibilidade financeira oriunda dessa fonte. Isso porque os fundos padecem de blindagens para que seu 

recurso não seja empregado em outras atividades. 
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em vez de ser simples complemento da atividade agrícola, constituiu desde o início a base da 

organização socioeconômica” (FURTADO, 2014, p. 213). 

Outro elemento que compõe o rol de busca de ‘soluções’ são as ‘ajudas externas’. 

Momento marcado pela relação entre água (tida como insumo) e capital financeiro 

estrangeiro, que da mesma forma que os fundos financeiros nacionais, também passam por 

oscilações.  

As chamadas “ajudas externas” são aporte financeiro e técnico dos Estados Unidos e 

das Nações Unidas destinados a países da América Latina, em especial regiões consideradas 

subdesenvolvidas como o Nordeste brasileiro. Mas qual o papel dessas ações para o 

desenvolvimento do Nordeste? As respostas a essas questões partem da constatação de 

consultores internacionais que aportam no país e na região, via missões,
32

 e começam a 

estudá-la.     

Robock (1964) defende a tese de que as soluções pensadas para o Nordeste foram 

pautadas em diagnósticos pouco debatidos, cujas ações não foram bem formuladas em função 

da ausência de estudos globais e de pessoal capacitado. Afirmação que justificará a ação de 

organismos estrangeiros, como por exemplo, as Nações Unidas por meio das chamadas 

missões técnicas, das quais o próprio autor participa a partir dos anos 1950 como consultor de 

desenvolvimento econômico para o Brasil, especialmente, para estudos sobre o Nordeste. O 

referido autor traz uma descrição sobre o processo de desenvolvimento dessa região, mas 

desconsidera que, para além de diagnósticos mal formulados que desencadearam ações 

inadequadas, há um jogo de interesses políticos e econômicos que permeiam as ações voltadas 

para a busca de ‘soluções” que não pode ser negligenciado.  

Furtado (2014) tece críticas à visão das missões ao dizer que no país havia estudos 

sobre a realidade do Nordeste, inclusive do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste- GTDN, Sudene e DNOCS. Sobre os dois primeiros, o referido autor estava 

alinhado e defendia a tese de que a região era fortemente marcada pelas “disparidades 

regionais”, apontando, dentre outros caminhos, a industrialização como saída. Esta será uma 

tônica da SUDENE, instituição da qual o referido autor participou de modo ativo na 

construção e na implementação de suas ações. Sobre as críticas às missões ele afirma que   
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 Em relação às ‘ajudas’ da ONU, a sua principal contribuição é atribuída ao apoio dado para a criação em 1953 

do Banco do Nordeste do Brasil-BNB, cabendo a missão Singer avaliar as possibilidades de desenvolvimento do 

Nordeste. 
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Meu esforço em demonstrar que o suposto ‘marxismo’ de nossa juventude não era 

nenhum bicho-papão, simples busca de uma filosofia da ação, desaparecia na versão 

fabricada pelas agências internacionais e servilmente reproduzida pela grande 

imprensa brasileira (FURTADO, 2014, p. 333). 

 

São relações bilaterais e fragmentadas que, segundo Furtado (2014), negligenciavam o 

que deveria ser prioritário: investimento em pesquisa e em pessoal.  

Destaco a missão no Nordeste realizada pela ONU que teve papel importante no que 

tentou organizar sua assistência técnica, aproximando-se do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste- GTDN. Como neste momento ainda não existia um grupo de 

coordenação de caráter regional, os técnicos dessa missão foram designados para o BNB, o 

GTDN, a ANCAR e para os trabalhos de geologia da UNESCO. Somente em 1959 surge a 

SUDENE com o propósito de coordenar a assistência técnica para o Nordeste.   

A década de 1960 é marcada pela ‘Aliança para o Progresso’
33

 que é programa de 

‘ajuda externa’, idealizado no governo do presidente John F. Kennedy em 1961 no âmbito do 

Plano Marshall, voltado para a América Latina para estimular mudanças via projetos 

considerados estratégicos.  

A partir de 1964, o país vive um regime político ditatorial. O risco e o perigo marcam 

uma confusão entre a busca de “desenvolvimento” e a manutenção da segurança nacional 

sustentada pela lógica dual entre amigo e inimigo
34

.O resultado disso, argumenta Furtado 

(2014) é que “a prática da aliança para o progresso via os brasileiros como parte do problema 

e não solução” (FURTADO, 2014, p. 327). Disso difunde-se a ideia de que a “busca” de 

soluções para a problemática da região viria de fora, via missões, aportes financeiros 

estrangeiros e assessoria técnica internacional. 

Importante frisar que o próprio termo ‘ajuda’ é inadequado para designar os acordos 

celebrados entre os países. São aportes de recursos financeiros e técnicos fruto de interesses 

capitalistas bem definidos em manter as condições de dependência.  
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 Além da Aliança para o Progresso, também existiram outras ‘ajudas’: BID – construção de casas populares; 

Fundação Ford (1959) ‘ajuda financeira’ e em 1960 concedeu bolsas de estudos à SUDENE; Governo Francês- 

bolsas para aperfeiçoamento técnico científico e pesquisa para aproveitamento do Vale do Jaguaribe (1962); 

Japão- reequipamento do setor têxtil e uma escola para o treinamento de tecelãs nordestinos; Governo Italiano – 

perfuração de poços e empréstimos à PETROBRAS; Irsael- delimitação de um projeto piloto de irrigação na 

região; governo Holandês – bolsas de estudos; FAO – selecionou no final de 1961 o Nordeste como área 

prioritária de luta contra  fome.  Governo Polonês- ofereceu técnicos e auxílio a um instituto do Recife para 

produzir vitaminas com sobras de produtos agrícolas; Engenheiros húngaros desenvolveram estudos sobre o 

problema de abastecimento de água e perfuração de poços (ROBOCK, 1964, p. 159). 
34

 Externamente, o Nordeste era visto como um espaço ameaçado pelo avanço comunista na América Latina 

devido ao Governo Fidel Castro, e como um lugar marcado por “atividades de cunho ‘marxista’ atribuídas a 

Francisco Julião e ao movimento de reforma agrária das Ligas Camponesas. Elementos  que alçaram a região ao 

centro das preocupações dos Estados Unidos no final dos anos 1960 (Ver Robock, 1946, p. 154). 
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É com base nas argumentações desse autor e de sua relação com a CEPAL que se 

estrutura a ideia de Desenvolvimento Regional. As “soluções” não devem ser buscadas fora 

da região, mas a partir do que o autor considera prioritário: valorização de uma expertise local 

via pesquisa e capacitação de pessoal.  

O caminho para equalizar as disparidades regionais seria a industrialização com a 

conjunção do desenvolvimento do mercado interno, a observação aos aspectos sociais, 

constituição de uma classe dirigente, fixação de capitais no Nordeste para evitar a migração 

de atividades econômicas para outras regiões do país. Aliado a esses propósitos se discutia o 

estabelecimento de ações que priorizassem uma economia mais resistente à seca, como o 

plantio de culturas com menor demanda de água.  

Até os anos 1960, Conh (1976) lembra que a industrialização no país se deu mediante 

concentração de renda. É com base nessa realidade que o GTDN (1958) elabora um relatório 

sobre a problemática do Desenvolvimento Regional.  

O documento aponta fatores limitantes e traz algumas prescrições. Dentre as 

limitações, destaca a concentração da propriedade fundiária, uso inadequado das terras na 

zona da mata; aquisição de produtos industriais do centro-sul por preços inflacionados devido 

à proteção alfandegária às novas indústrias e que as transferências de recursos federais não 

contribuíram para elevar a produtividade da região nem para a criação de empregos em uma 

região significativamente povoada e marcada pela expansão da agricultura de subsistência 

(GOODMAN e ALBUQUERQUE, 1974). 

A constatação desses fatores contribuiu para a criação da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE (1959) que assume a incumbência de buscar 

“soluções” para as disparidades regionais através, sobretudo, da industrialização de base 

nacional.  

Mas houve um distanciamento entre o que foi diagnosticado e o que foi implementado. 

Interessa destacar que a esta instituição coube administrar incentivos para as atividades 

industriais, tais como importação de equipamentos, isenções de taxas e direitos alfandegários, 

isenção total ou parcial de imposto de renda para indústriais que utilizavam matérias-primas 

locais.  

Ao tratar da industrialização como caminho para o Desenvolvimento Regional, os 

incentivos fiscais aportados pelo Governo Federal e sob a tutela da SUDENE figuram como 

elementos centrais. Trata-se do artigo 34 da Lei 3995/61 que aprovou o primeiro plano da 

Sudene, o qual permite deduções de 50% do imposto de renda para implantação de projetos 
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industriais na região. Recurso depositado no Banco do Nordeste, mas sob coordenação da 

SUDENE
35

 (Idem, 1974).  

O benefício fiscal concedido a empresários para se instalar no Nordeste é ampliado em 

1961, quando autoriza que empresas de capital estrangeiro registradas no país possam se 

beneficiar das deduções no imposto de renda para investimentos e uso em seus projetos para o 

Nordeste. Tal autorização está contida no artigo 18 que aprovou o II plano diretor da 

SUDENE, passando a ser conhecido como 34/18. 

Ao estudarem as políticas de incentivos fiscais, os citados autores concluem que a 

SUDENE ficou restrita à administração do chamado sistema 34/18, ficando em seus aspectos 

burocráticos e na sua implementação. Isso a afastou da coordenação do processo de 

industrialização regional.  

Além da sua dedicação à distribuição desse conjunto de incentivos fiscais, o quadro de 

pessoal não qualificado e as pressões para evitar o acúmulo de depósito do 34/18 no BNB a 

conduziram ao que os autores denominam de “controle apenas residual das opções 

tecnológicas” a serem implementadas pelas indústrias.  

Esses fatores contribuem para que a expansão da capacidade produtiva pensada para a 

região, fosse resultado de iniciativas empresariais e dos projetos aprovados, “sem 

consideração para questões tais como escolha adequada de tecnologia, competitividade 

intrassetorial, tamanho industrial, complementariedade, etc.” (Ibidem, p. 207).  

As questões apresentadas sinalizam dois pontos relevantes quando se pensa a busca de 

“soluções” para a região Nordeste e a forma de lidar com seus recursos naturais, no caso 

específico da água. Primeiro, a SUDENE como instituição governamental ao focar, como 

afirmam os autores, na distribuição de incentivos ficais deixa a porta aberta para que o 

planejamento sob a ótica do desenvolvimento regional via instalação de indústrias seja 

suplantado por interesses privados.  

Por outro, lado ao acompanhar de forma secundária a escolha da tecnologia utilizada 

no processo industrial, permite e financia usos não eficientes dos recursos naturais que se 

tornam insumos para essas atividades. Um exemplo disso são as implantações das indústrias 

têxteis na região, em especial no Ceará, que fazem uso intensivo de água em seu processo 

produtivo (lavagem e tingimento de suas peças).  

No caso do Ceará, na década de 1970
36

, acentua-se o processo urbano-industrial. Os 

incentivos favorecem o desenvolvimento dos distritos industriais e dos chamados corredores 

                                                             
35

 Importante destacar que a imagem do BNB era associada a um corpo técnico, enquanto que a SUDENE era 

vista como corpo político de caráter comunista.  
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industriais, como o que estava localizado na avenida Francisco Sá, em uma cidade que amplia 

suas fronteiras para além do centro da cidade de Fortaleza. Elasticidade urbana industrial que 

demanda, paulatinamente, maior consumo das águas.  

 Os anos 1980 marcam o surgimento de outros atos do estado que visavam desenvolver o 

Nordeste. Turismo e urbanização se interpenetram (DANTAS, 2002). Nesse contexto, é a 

água salgada que ganha relevância. O Nordeste é apresentado como destino turístico
37

. As 

poucas chuvas despontam como elemento de atração para dias ensolarados nas praias 

nordestinas. Uma nova configuração que demanda maior consumo de água doce em função da 

rede de serviços e hotéis que proliferam nas capitais nordestinas.  

 Fortaleza, capital inserida no semiárido, é um dos principais expoentes dessa nova 

configuração urbana-industrial. Possui população de 2.452.185 habitantes (IBGE, 2010) e 

uma demanda hídrica entre 10m³/s e 12m³/s (COGERH, 2014) suprida pelas chamadas águas 

locais (sistema metropolitano) e de transposição (Região do Jaguaribe). Futuramente, também 

fará uso das águas do rio São Francisco
38

.  

 Essa elasticidade urbana que provoca deslocamento de águas de lugares cada vez mais 

distantes evidencia a desconexão entre oferta de serviços urbanos, crescimento populacional, 

atividades econômicas e demanda por água doce. Conta que não fecha nem mesmo com a 

transferência de água para além de seu território
39

. Fato revelador que a cidade de Fortaleza 

apresenta uma macrocefalia urbana que cria um fosso entre litoral e sertão (SILVA E 

DANTAS, 2010). 
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Momento também em que o estado implementa uma série de programas governamentais voltados para a 

Região Nordeste, dentre eles destacam-se: o Polo Nordeste(1974), Projeto sertanejo (1976), O PROHIDRO 

(1979), Projeto Áridas (1982)e Projeto Nordeste (1984)que englobou os seguintes programas: Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural, Programa de Apoio a Pequenos Negócios,  Programa de Ações Básicas de 

Saúde no Meio Rural, Programa Educação no Meio Rural, Programa de Saneamento Básico no Meio Rural não 

Agrícolas e Programa de Irrigação. Atos do estado: Programas que obtiveram avanços, mas não foram 

suficientes para estabelecer, efetivamente, ações de longo prazo na medida em que foram afetados pela 

descontinuidade governamental. 
37

Sabe-se que após os anos 1990 as atividades turísticas avançam além do litoral. Sobre este assunto ver Dantas, 

Eustógio Wanderley. Construção da imagem turística de Fortaleza In Mercator, Revista de geografia da UFC, 

ano 1, n
o
 1, Fortaleza, 2002 e Linhares, Paulo. Cidade de água e sal: por uma antropologia  do Litoral Nordeste 

sem cana e sem açúcar. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 1992.  
38

 Transposição de bacias concebido desde a época imperial (1847), passa por alterações ao longo de alguns 

Governos Federais (Itamar Franco, FHC, Lula), mas somente em 2005 é emitida a resolução 47/2005 (17/1) pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovando o projeto intitulado Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional-PISF, cujas obras são iniciadas em 2007. No 

caso do Ceará, a sua ligação se dará via eixo norte e as águas entrarão pela Bacia do rio Salgado, sendo 

acumuladas no açude Castanhão. Estima-se que o estado receba entre 8 e 10 metros cúbicos do total de vazão 

aprovada pela ANA de 26,4 m³/s. Transposição marcada por controvérsias e que disparará conflitos pelo uso da 

água entre a bacia doadora e os estados que serão beneficiados pelas águas transferidas. Ver Diagnóstico dos 

Recursos Hídricos no Ceará do Projeto Ceará 2050.  
39

 Informações mais detalhadas ver relatório Fortaleza 2040 -Avaliação da Segurança Hídrica de Fortaleza.  
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Finalmente, o agronegócio surge no cenário nordestino de forma mais evidente a partir 

dos anos 1990 (ELIAS, 2005) no contexto da globalização, marcado por novos fluxos de 

capital e circulação de mercadorias.  

O agronegócio figura como um novo padrão de acumulação do capital no campo, 

caraterizado pela monocultura, uso de agrotóxicos, tecnologias de irrigação, produção e 

exportação de commodities e pela mão de obra assalariada (Cavalcante, 2017). Grande 

consumidor de água que provoca uma reestruturação econômica e territorial das áreas rurais. 

No Ceará existem 71.000 hectares de áreas irrigadas
40

. Os irrigantes que se distribuem 

nessa área não são um grupo homogêneo. Subdividem-se entre irrigação pública (implantada 

pelo DNOCS e pelo estado) e privada, apresentando diferenciação quanto à escala, tipo de 

sistema de irrigação, cultura e inserção no mercado de circulação de mercadorias.  

O agronegócio instalado no Ceará tem como principais produtos as frutas tropicais
41

, 

em especial a banana, cultivada nas áreas irrigadas dos Vales do rio Jaguaribe e Acaraú (idem, 

2017). Esse grupo, irrigantes, participa dos Comitês de Bacias Hidrográficas como importante 

setor de usuário que, em contexto de escassez, disputa água com o setor de abastecimento 

humano.  

Importante destacar que eles não se inserem apenas como membros dos comitês, na 

região do Jaguaribe, particularmente no Comitê do Baixo Jaguaribe, ocupam a diretoria nas 

posições de presidente e vice-presidente do órgão colegiado, evidenciando sua articulação 

política e o reconhecimento da importância de participar do fórum de discussão sobre a 

definição dos usos e trajetos das águas referente à política de gestão dos recursos hídricos 

inaugurada nos anos 1990. Mesmo período de sua inserção como modo de produção 

capitalista assentado na zona rural e inserido em cadeias produtivas globais.   

As buscas de “soluções” para a problemática do Nordeste elencadas ao longo desse 

capítulo não se configuram como ações excludentes ou exclusivas. Muitas foram sendo 

implantadas de forma paralela e sendo retomadas como “atos do estado” (BOURDIEU, 

2015). As ações gravitam em torno de obras de infraestrutura, criação de instituições e 

financiamentos externos ao mesmo tempo em que se reatualizam e dotam a região como lugar 

de um amplo leque de possibilidades.  
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 Ver Diagnóstico dos Recursos Hídricos no Ceará do Projeto Ceará 2050. 
41

 Produzem frutas como melão, coco, banana, melancia, castanha de caju, mamão e maracujá. Para maiores 

informações, como a quantidade produzida por tipo de fruta, consultar a página da internet do IPECE. 

http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2016/tabelas/index.htm vales do rio Jaguaribe e 

Acaraú 
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Percebe-se que o estado, ao invés de colocar em prática as diretrizes de um 

planejamento público e aderente à realidade da região Nordeste para que o setor privado se 

encaixe, ele permite que as ações para a busca das “soluções” da problemática da região 

sejam ditadas por interesses privados com uso de recursos públicos.  

Mas alguns anos depois, quando se assiste, a partir do final dos anos 1980, ao 

fortalecimento dos estados em função do pacto federativo e das mudanças no setor público 

que difundem a ideia de um novo modelo de lidar com os bens públicos e que demanda uma 

regulação para o uso das águas, concebido como recurso central que alimenta o modelo de 

desenvolvimento em vigor, o que muda?  

 

 

2.2 A regulamentação dos recursos hídricos no Brasil: embate entre centralização e 

descentralização 

 

A regulamentação das águas no país é perpassada pela tensão entre o federalismo e o 

centralismo. A construção do pacto federativo brasileiro abriga uma alternância entre períodos 

de centralização e de descentralização nos aspectos políticos que condicionam o desenho e 

redesenho de diversas políticas públicas.  

Tal alternância não se dá em contexto de exclusão mútua. Sabe-se que o centralismo 

se opõe à descentralização. Mas o contrário não é tão evidente. Significa dizer que no país há 

coexistência entre centralismo e descentralização no sistema federalista à medida em que há 

desafios para sua implementação em função da heterogeneidade e desigualdades sociais que 

marcam o país.  

A trajetória da regulação do setor de recursos hídricos no Brasil no início do século 

XX se desenrola em um quadro nacional atravessado por disputas entre Governo Federal e 

empresas estrangeiras pelo domínio do setor elétrico, pela influência de princípios liberais nos 

marcos jurídicos do país e pela gradual centralidade de ideias desenvolvimentistas que 

priorizam a industrialização como caminho para superação do subdesenvolvimento.  

Ao estado cabe o protagonismo nesse processo para construir um ‘projeto nacional’ 

sem, no entanto, romper com o capital estrangeiro. Nesse contexto, a água considerada 

abundante nas regiões alvos das ações de industrialização, sobrepõe-se à escassez de 

disponibilidade desse recurso na região Nordeste. A prioridade passa a ser recuperar o 

domínio sobre as águas doces, concebidas como recurso estratégico para produção de energia. 
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Elemento fundamental para o desenvolvimento do país, ainda de feição agrária, via 

industrialização.   

Nos primeiros anos da República brasileira, a ausência de uma regulação específica 

condicionou o uso da água à posse da terra (MACEDO, 2010). Quem detinha a posse da terra, 

usufruía dos recursos circunscritos a ela, como por exemplo, a água. Cenário, legalmente 

modificado quando o Estado busca controlar o setor elétrico no país que estava sob domínio 

de empresas estrangeiras.  

Johnson (1998) relata que esse esforço governamental advém desde 1907, quando o poder 

público encaminha ao Congresso Nacional uma proposta de Código de Águas que não chegou 

a ser posta em votação em função da pressão das empresas que dominavam a produção de 

hidroeletricidade no país.  

Somente em 1934 há o primeiro marco regulatório específico para as águas nacionais. 

Trata-se do Código das Águas (Decreto 24.643/34)
42

, nascido na era Vargas, que dá ao estado 

o controle de autorização do uso da água, considerando-a como bem público compartilhado 

com predominância das “primeiras necessidades da vida”. Ao mesmo tempo em que 

reconhece os usos múltiplos da água.  

Apesar dos avanços que o marco jurídico trouxe ao caracterizar a água como bem público, 

o controle de seu uso passa a ser de responsabilidade do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), sob o contexto do fortalecimento do poder central do estado e da 

transição do modelo agroexportador para o industrial.  

O setor energético torna-se resiliente e “enclausura os recursos hídricos” à revelia dos 

usos múltiplos reconhecidos pelo Código das Águas (RAVENA, 2006; 2012). Estima-se que 

em 1952 apenas 6,8% da capacidade de geração de energia estava sob domínio público. 

Situação modificada em 1965 quando esse percentual se eleva para um pouco mais de 50% 

(Hamaguchi, 2002). 

Elevação provocada pelo investimento em obras de reservação de água que o estado 

disparou após a promulgação do Código das Águas. Disparo com duas finalidades distintas e 

confinadas a regiões diferenciadas no país.  
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 O Anteprojeto do Código de Águas consta como documento sigiloso expedido pela Secretaria Geral do CSN 

(SG/CSN) em 1978. Em um dos pontos do documento consta o seguinte parecer “o Anteprojeto encaminhado 

pelo Ministro das Minas e Energia, em seu mérito, respeita os princípios básicos do atual Código de Águas, 

atualiza a conceituação e a compatibiliza com outros diplomas legais em vigor, disciplina o trato de todas as 

águas e adquire dimensão mais ampla ao recobrir áreas que o atual Código não cogita, preenche lacuna da atual 

legislação ao cuidar da permissão de defesa dos direitos particulares e exclui o trato dos assuntos relativos â 

produção de energia elétrica”. Ao final conclui que “a análise das disposições de referido Anteprojeto permite 

concluir-se que, em seu mérito, nada contém que contrarie os interesses da Segurança Nacional”. 
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A primeira finalidade refere-se ao uso das águas para as regiões Sul/Sudeste e, em 

certa medida, a parte meridional do Nordeste. O foco é a água como elemento produtor de 

energia elétrica para alimentar a indústria nascente no país.   

Em especial, a partir da década de 1940, sob inspiração das ideias do Tennessee 

Valley Authority-TVA
43

, há a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco- CHESF
44

 

(1945) e a construção da barragem de Paulo Afonso no rio São Francisco (1949) que são 

ícones importantes desse período. A esses “atos do estado”, junta-se a criação da Comissão do 

Vale do São Francisco-CVSF (1948)
45

 (ROBOCK, 1964). 

Na porção da região Nordeste, incrustada no semiárido, destaca-se o suprimento de 

água estocada em açudes com a finalidade de transpor as intempéries climáticas e a produção 

de alimentos. O ator público e político relevante é o Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas–DNOCS, que nasce em 1945 suplantando o IFOCS(1919), que por sua vez substitui 

o IOCS (1909).  

A Constituição de 1988 atualiza a discussão iniciada com o Código de Águas sobre a 

dominialidade e define o uso comum da água, e sua dupla dominialidade – União e Estados – 

e “extingue” o domínio particular das águas do ponto de vista legal.  

Sob domínio da União, conforme expresso no Capítulo II, artigo 20, estão “os lagos, 

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 

Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais”. Por exclusão, as demais 

águas estão sob o domínio dos estados, a saber: “as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 

obras da União” (Capítulo III, artigo 26).  

Ao imputar dois tipos de domínio, a União “conserva uma porta aberta para a sua 

ingerência sobre o que poderia ser exclusivamente da competência estadual” (CANALI, 2002, 

p. 05). Na verdade, ao mencionar as “águas em depósito”, fruto de obras da União, mantém 

este ente federativo como tutor dessas águas. Fato que será ingrediente das divergências 

                                                             
43

 Projeto do Departamento do Vale do Tennesse (1933) – envia uma missão técnica ao Brasil chefiado pelo 

engenheiro Morris L. Cooke (esteve ligado ao TVA)- verificar a possibilidade de aproveitamento hidroelétrico da 

cachoeira de Paulo Afonso e aproveitamento da bacia fluvial. Ver Robock, 1964. 
44

 Constituída como sociedade de economia mista para aproveitamento das águas da Cachoeira de Paulo Afonso. 
45

 Sucedida em 1967, pela a Superintendência do Vale do São Francisco (Suvale), autarquia vinculada ao 

Ministério do Interior. Em 1974 recebe a designação de Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Instituição que passa a focar na irrigação e em 2017 passa a abrigar também 

a bacia do rio Parnaíba e dos vales dos rios Itapecuru e Mearim-MA. Maiores detalhes podem ser observados nos 

seguintes documentos: Lei nº 541 de 15 de dezembro de 1948, Decreto-Lei  nº 292 de 28 de fevereiro de 1967, 

Lei Nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000.  Lei Nº 12.196/2000, Lei nº 13.481/2017 a Lei nº 13.507/2017. 
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relativas à cobrança pelo uso da água bruta entre DNOCS e COGERH que será discutido 

posteriormente.   

Nos anos 1990, o reconhecimento da participação social nas decisões relativas ao uso 

e distribuição da água toma corpo, com a constituição de Comitês de Bacias Hidrográficas e 

outros organismos sociais de discussão e deliberação sobre as questões atinentes aos recursos 

hídricos.  

É dessa década a Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará (Lei 11.996/92) e a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97). Essas leis estabeleceram, dentre outros 

aspectos, a bacia hidrográfica como unidade de gestão e o gerenciamento integrado, 

descentralizado e participativo da água. 

A água, no âmbito dos marcos regulatórios, transita entre a visão utilitarista, fruto das 

ideias liberais e a noção de Commom Pool Resource filiado às discussões de Ostrom (2011) 

(RAVENA, 2006). Esse trânsito suscita a existência de uma fronteira porosa do ponto de vista 

conceitual que molda as ações de regulação da água no país.  

O percurso da regulação das águas no país revela que os setores de recursos hídricos e 

o de saneamento encontram-se em nichos institucionais separados (ABERS e KECK, 2017). 

Essa realidade se reproduz nos três entes da federação. O domínio do setor energético colocou 

em segundo plano os outros usos, dentre eles o de saneamento (Idem, 2006). As implicações 

são severas na saúde pública e nos padrões de qualidade da água. 

Quando observados os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, 

verifica-se que o estado do Ceará entre os anos de 2005 a 2015 elevou em apenas 4,82% a 

população atendida com esgotamento sanitário
46

. Nesse mesmo período, há um decréscimo da 

cobertura em Fortaleza de 52,80% em 2005 para 49% dez anos depois. Dados que evidenciam 

investimentos públicos insuficientes que não acompanham a dinamicidade das cidades e seus 

padrões de uso e ocupação.  

Apesar da existência nas legislações de saneamento e de recursos hídricos de 

interfaces como a unidade planejamento e cooperação dos entes da federação, há assimetrias e 

nuanças reveladas na execução dessas políticas. A Lei N
o
11.445/07 que institui a política 

nacional de saneamento traz em seu  Artigo 4º que “os recursos hídricos não integram os 

serviços públicos de saneamento”.  No caso do Ceará, a COGERH lida com a água bruta, 

enquanto que a CAGECE figura como usuária do sistema de água do estado e não como 

                                                             
46

 Conforme os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o percentual de População do 

estado do Ceará atendida com esgotamento sanitário  nos períodos de 2005, 2010 e 2015 é de 19,38%, 22,40% e 

24,20%, respectivamente.   
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membro. A gestão, os agentes sociais, os espaços de decisão e de informação são 

fragmentados. 

Essa fragmentação dificulta e impede que se estabeleça uma visão integrada quanto 

aos fatores que afetam a disponibilidade (quantitativa e qualitativa) de água e submete à 

execução isolada de uma política pública, cuja intersetorialidade é praticada, sobretudo, em 

momentos de crises. Caso exemplar tem sido a busca de integração de algumas secretarias do 

estado do Ceará em função do quadro de escassez hídrica que se arrasta desde 2012. 

 A regulação das águas no país e a do estado do Ceará na década de 1990 não se limita 

apenas a definir marcos legais para o uso de um bem público que passa a ser dotado de valor 

econômico. Ela altera o arranjo institucional, muda a posição dos atores em um momento em 

que o DNOCS, órgão federal centenário e referência do setor de recursos hídricos do 

Nordeste, vive o dilema de morte e renascimento institucional. Ao escapar da extinção, 

reaparece no cenário nacional vinculado a um ministério distinto da Agência Nacional de 

Águas e, no caso do Ceará, ocupa no sistema de recursos hídricos o papel de usuário de água, 

via perímetros irrigados e proprietário da maior parte da infraestrutura física do setor de 

recursos hídricos. Questões que serão discutidas no próximo item. 

 

2.3 As águas sob a tutela do DNOCS e seu enfraquecimento no novo arranjo 

institucional do estado do Ceará 

 

Aos propósitos desta pesquisa, não interessa traçar o percurso histórico de um órgão 

centenário, mas identificar alguns marcadores históricos e acontecimentos relevantes para 

caracterizar o modus operandi do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS 

para lidar com as águas doces.  

Nasce de órgãos federais já existentes (IOCS, IFOCS), assume atribuições já 

definidas, qualificando-se em 1945 como órgão depositário das ações do Governo Federal 

para lidar com a seca. Pensado como um departamento nacional, tem sua atuação circunscrita 

à Região Nordeste, a qual é ampliada para a porção semiárida do estado de Minas Gerais com 

a delimitação do polígono das secas.  

O órgão prioriza a conjunção de obras e irrigação. Dá continuidade ao Programa 

Açudagem em Cooperação iniciado pelo IFOCS. Dois marcadores importantes para 

caracterizar o seu modo de agir. Prioriza a construção de barragens, perfuração de poços em 
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locais onde não fosse possível represar os rios, construção de estradas de rodagem e de 

campos de pousos. 

Herda das primeiras Comissões Científicas do Império e aprimora estudos sobre o 

semiárido nordestino ao conjugar especialistas estrangeiros e formar uma intelectualidade 

local que irá compor um grupo de especialistas em recursos hídricos no estado do Ceará 

(comunidade hídrica local). Sobre isso, um interlocutor da pesquisa relata que, 

 

Nós, dos recursos hídricos, formados na Universidade Federal do Ceará, tínhamos 

como professores técnicos do DNOCS. Era muito comum o trânsito entre o órgão 

federal, já com sede em Fortaleza, e a Universidade. Eles além do conhecimento 

teórico tinham um fino saber fruto da experiência (Interlocutor do grupo político. 

Entrevista concedida em 04/10/2018). 
 

Sobre a qualificação técnica do corpo técnico do DNOCS, Oliveira (2008) diz que 

tanto o IFOCS, que depois passou a ser o DNOCS, constituíram  

 

uma excelente equipe de engenheiros, agrônomos, botânicos, pedologistas, 

geólogos, hidrólogos sob a batuta de Miguel Arrojado Lisboa, no nível mais alto, e a 

condução científica de José Augusto Trindade, cuja tradição foi continuada por José 

Guimarães Duque, avançou-se muito no conhecimento físico do Nordeste semiárido, 

de suas potencialidades e limites de solo, água, botânica, de sua flora nativa e das 

possibilidades de adaptação de outras espécies. Não se avançou nada, porém, em 

termos do entendimento e desvendamento de sua estrutura socioeconômica; 

interessa notar, de passagem, que o melhor pessoal científico da antiga IFOCS e 

depois do DNOCS quase sempre esteve em oposição à política de obras executadas 

pelo Departamento (OLIVEIRA, 2008, p173). 

 

O DNOCS nasce com a atribuição herdada de obras de pequeno e médio portes do 

Programa Açudagem em Cooperação
47

 para combater as secas. Ele consistia no financiamento 

do estado de 50% ou 70% do valor da obra, denominado de “prêmio”, para a construção de 

açudes em terras privadas, sob a condição de estabelecer os chamados “corredores de acesso” 

às populações circunvizinhas à fazenda beneficiada (GUERRA, 1981). O seu proprietário não 

despendia valores financeiros para custear a obra. Ele lançava mão dos animais e dos 

trabalhadores que estavam sob seu domínio.  

Sobre o Programa Açudagem em Cooperação, um interlocutor da pesquisa diz que 

 

essa foi uma experiência que executou o que hoje se chama parceria público-

privada, as conhecidas PPPs e tinha por finalidade criar condições para o 

crescimento da região via fazendeiros. O DNOCS financiava 50%, podendo chegar 

até 70%, da obra em terras particulares, acordando que os proprietários deveriam 

deixar “um corredor de acesso” às populações vizinhas. Agora, se o fazendeiro não 

tivesse o título da terra, o próprio DNOCS legalizava a propriedade para viabilizar o 

                                                             
47

 Decreto nº 54.033, de 21 de Julho de 1964 que aprova o plano preferencial para os serviços e obras do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, dentre estes a Açudagem em Cooperação. 
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acesso aos benefícios do programa.  A ideia era que esse era o caminho para reduzir 

os impactos da seca, distribuir no território açudes e garantir condições para 

melhorar a produção da fazenda e garantir acesso a água às populações mais pobres 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 27/04/2017). 

 

O relato evidencia que o reconhecimento da parceria entre público, representado pelo 

DNOCS, e privado, correspondente às fazendas, figura como saída não apenas para as 

situações de calamidades deflagradas pela seca, mas como caminho para desenvolver a região 

via setor privado agrária. Por outro lado, revela o favorecimento das oligarquias agrárias 

locais quando cria benfeitorias em suas terras, valorizando-as, e, inclusive, tornando legal a 

posse de algumas propriedades.  

Berrêdo, em uma Conferência em 1950 no Instituto de Engenharia de São Paulo, 

refere-se ao Programa Açudagem em Cooperação como uma obra de interesse local “valiosa 

do plano de combate ao flagelo”, mas reconhece que esse tipo de açude  

 

tende a cria, na terra seca, a classe dos senhores da água; é uma tendência 

prejudicial, que pode ser combatida, não só com uma regulamentação mais rigorosa 

da sua servidão pública, como pela multiplicação concomitante, de obras públicas, 

por cooperação ou não, abrigos seguros do proletariado nas crises, e pelo estímulo a 

construção de obras de açudagem em cooperação com associações de famílias 

proletárias. Nesse sentido, a um grupo associado de pelo menos 10 famílias, poderia 

ser concedido o mesmo prêmio, 70% do orçamento, que hoje recebem as entidades 

públicas. Será um campo interessante aberto a iniciativa dos menos favorecidos, e 

um fator de equilíbrio social que parece merecer consideração (BERRÊDO, 2010).  

 

 

O que predominou foram os “senhores da água” e na prática, o “corredor de acesso” 

não significou acesso a esse bem público, deflagrando e acirrando conflitos entre população 

rural e proprietários de terra (“coronéis das águas”). 

Percebe-se que esse programa evidencia que o jeito de lidar com a água doce por parte 

do DNOCS segue uma lógica empresarial assentada na produção agrária da década de 1950. 

Conforme Caio Prado Júnior (1966), a economia agrária do país é marcada por significativa 

exploração rural, onde o proprietário assume a qualidade de empresário da produção, ao passo 

em que não há camponeses quando esses são pensados como produtores autônomos, mas sim 

empregados dessa exploração agrária.  

Até o ano de 1948 são construídos 287 açudes em regime de cooperação público-

privado
48

, desses, 237 foram instalados no Ceará. Feito que também se repete quando se 

observa a construção dos açudes públicos. Dos 321 reservatórios construídos no Nordeste, 86 

                                                             
48

 O Programa Açudagem em Cooperação é extinto em 1967.   
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estão localizados no estado do Ceará (Ver Figura 01). Concentrações que revelam o que 

Oliveira (2008) denomina de captura do órgão por grupos de interesses locais. 

 

Figura 1 - Quantidade de açudes construídos pelo DNOCS por estado 

 

 

Fonte: DNOCS, 2016. 

 

Em relação às áreas públicas irrigadas, estas sofreram modificações em termos de 

infraestrutura, localização física, uso de tecnologias e tipologia dos irrigantes relativos às 

décadas de 1970, 1980 e anos 2000. Essas transformações possibilitaram a inserção de 

empresas como proprietárias de lotes nos perímetros públicos. O relevante é que o DNOCS 

estabelecia uma interlocução direta com os chamados colonos ou irrigantes apenas dos 

perímetros públicos. Embora desde os anos 1980, existisse a irrigação privada.   

Outro marcador importante é a extinção em 1995 do órgão, o qual é reestabelecido no 

início dos anos 2000. Considerado autarquia especial, padece de renovação de quadro técnico 

e de inserção no novo arranjo institucional desenhado para o setor de recursos hídricos no 

final dos anos 1990.  

Em relação ao DNOCS, afirma um entrevistado que  

 

esta Autarquia Federal vem, paulatinamente, perdendo espaço na nova configuração 

do setor de recursos hídricos. Primeiro, a SUDENE passa a partir da década de 1960 

a ser a responsável pelo planejamento regional do Nordeste e sinalizou a 

possibilidade de incorporação do DNOCS. Fato que não se concretizou. Nos anos 

1990 a COGERH junto com a SRH assumem a liderança na governança das águas. 

O DNOCS permanece como guardião dos patrimônios públicos. Atualmente, a 

discussão gira em torno da instituição responsável pela gestão das águas transferidas 

do São Francisco, que, a priori, ficará a cargo da CODEVASF ou da CHESF. Veja, 

como esse órgão foi perdendo prestígio e não conseguiu se reinventar, 

lamentavelmente (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 

14/03/2016).  
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A sua perda de prestígio decorre não apenas da formatação de um novo arranjo 

institucional, mas pesam sobre o DNOCS problemas de corrupção, clientelismo, ineficiência e 

morosidade.  

Suas práticas institucionais descritas anteriormente o qualificam como um órgão 

burocrático, cujas decisões eram técnicas e que teve dificuldades para ampliar seu diálogo 

com a sociedade. Sobre esse “insulamento técnico” (LEMOS, 2003), um interlocutor da 

pesquisa defende que  

 
o DNOCS não foi criado pra fazer gestão. O negócio do DNOCS era cuidar dos 

perímetros, tanto que os usuários,ao longo dos rios, eles chamavam de irrigação 

induzida e que não era prioridade pra eles. A prioridade era abastecer os perímetros 

públicos. O DNOCS fazias suas operações baseados em estudos técnicos e não tinha  

interação com a sociedade. Nós da COGERH, diferente do DNOCS, entendemos 

que a água é um recurso que deveria ser discutido com todo mundo que utiliza ela. 

Uma coisa mais ampla, não algo individual dos recursos hídricos (Iterlocutor do 

grupo técnico. Entrevista concedida em 13/07/2016).  

 

Sob o discurso da Convivência com o Semiárido, o DNOCS tenta ampliar seu leque de 

interlocução ao criar as comissões gestoras nos açudes federais, a exemplo do que já havia 

sendo feito no Ceará pela COGERH. Mas, relata um entrevistado que  

 

teve um problema porque o Dnocs extrapolou essa metodologia,ele começou a criar 

comissões gestoras que não são adequadas para essa metodologia. Nossas comissões 

gestoras trabalhavam em açudes de médio porte,um açude de grande porte,como o 

Castanhão,com 200km, que abrange vários municípios não caberia porque ela é 

mais local (Iterlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 13/07/2016) . 

 

Novos atores institucionais surgem no âmbito Federal (Agência Nacional de Águas-

ANA) e na esfera estadual, particularmente no Ceará, nasce a Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos-COGERH, que desenham o Sistema de Gerenciamento de recursos 

hídricos sem incorporar o DNOCS. Este permanece como proprietário dos patrimônios 

federais e na governança das águas do Ceará tem papel secundário.  

Mas até que ponto, há, de fato, um rompimento com modelo tradicional representado 

pelo DNOCS, também denominado de modelo burocrático? Como se constrói a “novidade” 

sob o discurso da “inauguração de um novo tempo”? 
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3. AS ÁGUAS DO CEARÁ E A INAUGURAÇÃO DE UM NOVO TEMPO?  

Uma poça contém um universo. 

G. Barchelard 

 

 

3.1 O federalismo, a combinação de modelos e o jogo discursivo para a anunciação de 

um “novo tempo” 

  

  

O percurso formativo da gestão das águas no Ceará, a partir do final da década de 

1980, é atravessado por três elementos: o federalismo brasileiro pós-1988, a reforma do setor 

público e o jogo discursivo que anuncia e sustenta a “criação de um novo tempo”.  

Ruptura e continuidade
49

 temporal caraterizada pela necessidade de melhoria do 

desempenho das ações governamentais de gerenciamento dos recursos e bens públicos, que 

traz para a arena política novos agentes institucionais, atores políticos e práticas no campo das 

políticas públicas que dão o tom e a feição dos atos do estado.  

Os “atos do estado” como argumenta Bourdieu (2014) não se dão por oposição entre 

sociedade e estado, mas como um continuum. Isso não significa dizer que não hajam 

contestações, resistências e desacordos. Mas implica afirmar, como relata o referido autor, que 

esse continuum supõe uma distribuição do acesso aos recursos públicos (materiais ou 

simbólicos) mediada por instituições. Conexão que considero como uma forma de 

implementação das políticas públicas no âmbito do pacto federativo brasileiro após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Nesse contexto, novas relações federativas surgem sob o princípio da descentralização, 

ao mesmo tempo em que desvelam um movimento de cooperação e competição entre os entes 

federativos.  

O primeiro movimento pode ser percebido pelas transferências de recursos financeiros 

do Governo Federal para os estados e municípios
50

. Mas a busca de receitas do setor público, 

em especial pelos estados, dispara processos de competição. Movimento que agrega 

contradições e que sinaliza a existência de um federalismo cooperativo-competitivo que 

                                                             
49

 Considero que não se trata de um tempo de cisão entre o considerado atrasado (era dos coronéis) e do tido 

moderno (época dos empresários). Mas de um momento de rupturas e continuidades que marcam a política 

cearense com a ascensão de Tasso Jereissati e dos demais governadores que o sucederam.  
50

 A principal transferência entre Governo Federal e municípios é o Fundo de Participação dos Municípios–FPM. 

No caso do Ceará há uma forte dependência das prefeituras municipais desse fundo constitucional em função da 

estratégia de desenvolvimento econômico no Ceará e da baixa arrecadação dos municípios.  
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marca a experiência brasileira (CARVALHO, 2005). 

Um federalismo que se alimenta da participação social e que possibilita aos estados 

protagonismo na elaboração e implementação de algumas políticas públicas. Momento 

marcado pela perda da essência do projeto político de unidade regional propalado pela 

SUDENE a partir de 1960. Um Nordeste visto como unidade cultural e não mero apêndice da 

região Sudeste, sendo a industrialização o meio para alcançar o desenvolvimento. Esta 

permanece como ideia- força para o crescimento econômico, mas o foco não é mais a região 

como totalidade, mas os estados como atores políticos que atuam de forma competitiva para 

atrair investimentos.   

O segundo elemento que atravessa a política das águas em estudo é a reforma do setor 

público. Esta figura como um conjunto de modificações que ocorre a partir dos anos 1980 em 

diversos lugares do mundo e dizem respeito à forma de lidar com os bens públicos. O modelo 

adotado e os resultados diferem em função do contexto social, econômico e político de cada 

lugar.  

O que há em comum é a crítica formulada ao modelo tradicional, considerado 

inviabilizador da “eficiência governamental” em função da estrutura funcional que agrega e 

da chamada morosidade das ações associadas ao aspecto negativo da burocracia. Discurso 

atrelado às ideias neoliberais que pregam o estado mínimo, que deve atender as demandas 

urbano-industriais, assentadas na lógica da modernização, sem que esta envolva, 

necessariamente, o progresso como emancipação humana. 

O modelo tradicional, do ponto de vista teórico, preconiza a neutralidade dos 

funcionários na aplicação das políticas governamentais, caracterizando-se como “serviço civil 

apolítico”, regulado pela separação entre política e administração, sendo o serviço público 

visto como uma corporação (PETERS, 1996). 

A esse modelo que caracteriza grandes estruturas burocráticas são imputadas críticas 

relativas à sua ineficiência e questionamentos quanto à linha divisória entre política e 

administração. É contra essa deficiência e essa fronteira que, basicamente, os outros modelos 

são forjados, a saber: participativo, flexível, mercado e desregulado
51

 (Idem, 1996).  

Os três primeiros modelos relacionam-se, mais diretamente, com as reformas 

institucionais do país e, em especial, com o contexto da criação da governança das águas nos 
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 O governo desregulado caracteriza-se por conceder maior discricionariedade às ações dos gestores públicos. 

Maiores informações podem ser encontradas no capítulo 5. Desregulated government do livro. The future of 

governing. Four emerging models.University de autoria de PETERS, B. Guy, citado na referencia bibliográfica 

desta tese.  
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anos 1990. Fato que torna imprescindível elencar o que cada um se propõe a ser no campo da 

administração pública. 

O modelo de mercado tem seus pressupostos na economia neoclássica e propõe o uso 

deste para o gerenciamento de recursos e bens públicos, adotando as técnicas gestadas no 

setor privado. Mas não figura como um modelo eficiente de alocação de recursos por não 

promover a equidade (Ibidem, 1996). 

O modelo participativo contém mecanismos democráticos na ação governamental, 

concebida como gestão horizontal que rompe com o monopólio burocrático e com isolamento 

do administrador público ao convocar novos atores para participar das decisões 

governamentais. A problemática consiste em identificar quem participará do processo e como 

esses atores deixarão de ser meros “clientes” dos serviços públicos e se tornarão cidadãos 

incluídos no processo de tomada de decisão (Ibidem, p. 1996).   

O terceiro modelo, denominado de flexível, figura como um caminho para que o 

governo emita respostas “rápidas e eficientes” em função do grau de incertezas que as 

sociedades modernas estão submetidas. Pauta-se no movimento de inovação e recuperação de 

experiências passadas. Abre espaço para a experimentação e a quebra de dois princípios do 

modelo tradicional: isolamento técnico e a permanência do quadro de funcionários públicos 

(ibidem,1996).  

Entretanto, esses modelos não figuram como elementos autoexcludentes. Em alguns 

casos, há uma fértil combinação de seus elementos caraterizadores. O Brasil e, em especial, o 

estado do Ceará, são exemplos dessa mistura.  

A política de reforma institucional do Brasil tem início a partir do final dos anos 1980 

e reflete a busca pela democratização da gestão pública brasileira. Lutas e mobilizações de 

diversos segmentos sociais e entidades da sociedade civil que forçam e abrem caminho para o 

deslocamento dos centros de elaboração e decisão das políticas públicas
52

. Momento de 

acirramento do debate em torno da centralização do estado e a necessidade de interlocução 

com a sociedade como outro modo de fazer política. Movimentação que impulsionará 

reformas nas estruturas dos estados.  

Essas mudanças reverberam no Ceará, e os jovens empresários juntamente com a 

“elite das classes médias urbanas” iniciam a reforma do estado com o propósito de elevá-lo à 

condição de um ente moderno na era da flexibilização, quando os estados, segundo Scherer-
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 Os movimentos sociais têm longa história de luta pelos direitos e garantias sociais. Contudo, neste trabalho a 

referência é aos movimentos dos anos 1970 que questionam o centralismo do estado e reivindicam participação 

nas decisões governamentais relativas às políticas públicas. 
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Warren (2008) gozavam de maior poder em função do foco da Constituição de 1988 que 

primou por aspectos democráticos e pressupostos de descentralização política-administrativa.  

Mas quais discursos sustentam a mudança na estrutura do estado do Ceará como algo 

prioritário para a “inauguração de um novo tempo”? São discursos afinados com os que são 

gerados mundialmente, fruto de ideias neoliberais e que, segundo Secchi (2009), apresentam 

elementos que ativam a “onda de modernização”.  

Há alguns elementos que impulsionam essa onda, a saber: (i) a crise fiscal do estado, 

(ii) a crescente disputa territorial pelos investimentos privados, também conhecida como 

“guerra entre lugares”
53

, (iii)a competição por mão de obra qualificada, (iv) o domínio de 

novos conhecimentos organizacionais, (v) disponibilidade e acesso de tecnologias, (vi) a 

ascensão de valores pluralistas, (vii)a difusão de ideias neoliberais e a (viii) própria dinâmica 

da sociedade atuais.   

A movimentação ocasionada por essas ideias-forças ganha eco no Ceará e aqui 

encontra terreno fértil para sua experimentação. O embate se dá, em especial, entre o modelo 

burocrático (modelo tradicional) e o modelo gerencial
54

. “A administração gerencial inaugura 

uma novidade ambivalente e contraditória, cuja expressão mais visível está nos significados e 

desdobramentos da participação” (TATAGIBA, 2003, p. 73). 

O modelo gerencial, que vigora no setor público do Ceará desde o final dos anos 1980, 

figura como uma mistura de alguns aspectos dos modelos de mercado, flexível e participativo, 

que foram descritos anteriormente por Peters (1996).  

No caso específico da governança das águas, argumento que se trata de um modelo 

híbrido que combina mecanismos de gestão oriundos do setor privado, interlocução com a 

sociedade através de colegiados de participação pública e a experimentação. Esse modelo 

gerencial pauta-se no discurso da eficiência e resulta da reforma do setor público.  
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 Refere-se ao fato de que o próprio lugar entra na contabilidade das empresas. Os lugares passam a disputar a 

vinda de capital via instalação de empresas. 
54

 Alguns intelectuais demarcam o momento de inserção do modelo gerencial na realidade brasileira de forma 

efetiva na gestão do Governo Fernando Henrique Cardoso com a participação decisiva de Luís Carlos Bresser 

Pereira, na época ministro responsável pela administração e reforma do Estado (SILVA, 2001). Mas esse 

ministro lembra que a ideia de uma administração pública gerencial no Brasil não é recente. Afirma que a 

tentativa de superação da rigidez burocrática promovido pelo Decreto-Lei 200 pode ser considerada como um 

primeiro momento da administração gerencial no país (BRESSES PEREIRA, 1996). Importante frisar que há 

uma vasta produção científica sobre o modelo gerencial. Para conhecer mais sobre o tema, cito alguns trabalhos, 

além dos que foram citados ao longo do texto. Ver: BRESSER PEREIRA, L. C. Da administração pública 

burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público, v. 120, n.1, 1996; Paula (2001) Administração Pública 

Gerencial e Construção Democrática no Brasil: Uma abordagem crítica, (2001) em 

(http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2001-gpg-678.pdf) e TATAGIBA. Luciana. Participação, cultura 

política e modelos de gestão: a democracia gerencial e suas ambivalências. 2003. Tese (Doutorado)-

Universidade Estadual de Campinas, 2003. 
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Discutir reforma do setor público no Ceará remete a um cenário político específico, 

cujo jogo discursivo pauta-se na modernidade que traz em seu bojo outro ciclo de poder em 

contraposição ao grupo dos três coronéis (Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals).  

Abu El Haj (2003) fala de uma aliança peculiar entre empresários, oriundos Centro 

Industrial do Ceará-CIC, representado por Tasso Jereissati e a “elite da classe média urbana, 

representada pela tecnoburocracia estatal”, cujo expoente é Ciro Gomes. Essa composição de 

força política conjuga poder econômico e poder político, que passa a difundir a necessidade 

de eficiência nos gastos públicos como um dos elementos motivadores para a reforma no 

estado a partir do final dos anos 1980.  

Recuperação de finanças públicas, ajustes fiscais, investimentos em infraestrutura e 

políticas de incentivos e subsídios para a industrialização dão o tom e o ritmo das mudanças.  

A legitimação provém de um jogo discursivo entre “passado e presente”, “o antes e o 

depois”, acenando que esse depois significa mudança e modernização do estado: “o depois 

não será como antes” (BARREIRA, 2008b).  

Momento caraterizado pela flexibilização do estado e pelo planejamento 

compartilhado com setor privado que marca o jeito de fazer política do grupo liderado por 

Tasso Jereissati, que Ciro Gomes respalda e dá continuidade com o apoio de  

 

dois grupos de executivos que dirigiram o cotidiano do “Pacto de Cooperação”. O 

primeiro, representado por técnicos do BNB treinados dentro das regras da 

economia neoclássica e membros de uma classe média que teve a sua ascensão 

social vinculada ao desempenho da economia industrial no Nordeste. O outro, 

socializado dentro do setor privado, principalmente no conglomerado J. Macedo, 

então a maior sociedade anônima privada do Ceará (ABU EL HAJ, 2003, p. 19) 

 

A transição política e o discurso da mudança foram bastante debatidos e pesquisados 

no meio acadêmico. Guardadas as especificidades de cada estudo, esses indicam que a 

transição não figurou como uma mudança efetiva à medida que havia entrelaçamento com as 

forças tradicionais pertencentes ao sistema oligárquico-coronelista. Teve caráter 

instrumentalista, predomínio dos aspectos financeiros e administrativos, concentração de 

renda e aprofundamento das desigualdades sociais (ABU-EL-HAJ, 1999). 

Uma “nova forma” de fazer política dos jovens empresários e da “elite das classes 

médias urbanas” que segue a lógica de rupturas e continuidade em um novo ciclo do poder 
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que, apesar das críticas, dois “atos do estado” o qualificam como modelo de uma “boa 

governança”
55

: o equilíbrio das contas públicas e a redução da mortalidade infantil
56

.  

Vitrines que consolidam a ideia do Ceará como laboratório de uma nova forma de 

fazer política que prioriza o planejamento de ações estratégicas. Trata-se do primeiro plano 

estadual da era Tasso, o plano de mudanças.  

Concebidas as ideias, fazia-se necessário captar recursos para a execução dos planos. 

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento são acionados. Eles aportam 

recursos financeiros, subsidiam tecnicamente a formatação de políticas públicas, em especial 

para saneamento e para o setor de recursos hídricos.  

No caso do Ceará, o estado já contava com o I Plano Estadual de Recursos Hídricos- 

PERH. Mas quais antecedentes da construção do arcabouço institucional e legal do uso das 

águas no Ceará?  

A construção de um arranjo institucional para o setor de recursos hídricos no Ceará é 

também antecedida pelas discussões relativas aos impactos que envolvem o período de seca 

de 1979-1983. Período que desvela a fusão dos “atos do estado”, particularmente do DNOCS, 

com modalidades da dominação tradicional.  

Barreira (2008a) lembra que durante a seca de 1979-1983 o clientelismo tornou-se 

ainda mais relevante no reforço do poder local quando as chamadas “frentes de serviços” 

passam a beneficiar diretamente os proprietários de terra. No período em questão, o autor 

lembra que a ausência de planejamento do estado e a manutenção das desigualdades 

fundiárias polarizam o debate e acendem os saques dos camponeses como resposta à 

frustração das ocupações.  

Esse período de seca, como lembra o citado autor, revela diferentes formas de 

dominação e de resistências dos trabalhadores rurais que põem em xeque a atuação do estado. 

Mais uma vez as populações rurais são tornadas vulneráveis aos impactos de um novo evento 

climático em função de ações reativas e emergenciais do estado que insiste em conceber a 

seca como algo inesperado e a ser combatido.  

É sob a lógica desse conceito que as práticas são escolhidas e implantadas, 

desconsiderando-o como fenômeno característico dos sertões (regiões semiáridas) e ignorando 
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 Ver estudo realizado por Judith Tandler intitulado Bom Governo nos Trópicos: Uma visão crítica. 
56

Um estudo aprofundado sobre essas duas vitrines do estado é encontrado na seguinte referência bibliográfica: 

ABU EL HAJ, Jawdat. A mobilização do capital social no Brasil. O caso da reforma sanitária no Ceará. São 

Paulo: Annablume, 1999.  
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a forma de apropriação da terra e de seus recursos, inclusive a água, mantendo inalterada a 

estrutura fundiária. 

Esse é o contexto que marca o percurso formativo da gestão das águas no Ceará, o 

qual é recortado pelos dilemas provocados pela relação entre seca e dominação tradicional, 

pela reforma do setor público no final dos anos 1980 e pelos desdobramentos do processo de 

descentralização pós -1988. Importante frisar que nos anos 2000, o estado do Ceará adota o 

modelo gestão por resultados - GPR
57

 como mudança nos procedimentos para lidar com os 

problemas públicos.   

Aos elementos citados anteriormente, juntam-se a habilidade política do grupo de 

industriais locais, a atuação de consultores estrangeiros de agências multilaterais, de 

especialistas formados por quadros do DNOCS/SUDENE e, sobretudo, de consultorias locais. 

Pertence a esse grupo, ainda, um pequeno quadro de profissionais cuja formação advém dos 

movimentos sociais e da militância política de partidos de esquerda.  

Dessa fusão, nasce o modelo cearense de governança das águas, cujos membros 

acumulam “autoridade prática” através do reconhecimento e da experiência, conforme 

descrito por Abers e Keck (2017). O desafio é construir um novo campo de ação com uma teia 

de atores institucionais (novos, velhos e reformulados), combinando ideias, debates entre 

especialistas, lutas políticas, experimentos práticos e acesso direto a recursos financeiros 

externos.  

 

3.2 O (re) desenho do arranjo político - institucional para a gestão das águas à luz de um 

novo tempo? 

  

Os desdobramentos desse período de seca e forma como a água era utilizada e 

disponibilizada despontam como base para pensar outro jeito de lidar com a problemática da 

água no Ceará. Pensamento condensado no chamado Plano Zero de 1983 (Ver Marcos 

Históricos e Institucionais da Gestão das Águas do Ceará- Apêndice B). Um grupo de 

trabalho constituído por representantes da SUDENE, Secretaria de planejamento da época 

(SEPLA) e alguns consultores para elaboração de um diagnóstico que apontou a necessidade 
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 Também denominado de Result Based Management (RBM), o estado do Ceará envia uma missão técnica ao 

Canadá e adota o modelo em 2004.  
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de acompanhamento regular referente aos usos da água. Sobre este plano, um interlocutor da 

pesquisa conta que  

 

Era uma equipe de 8 ou 9 pessoas que trabalhavam de graça, não era pago, não era 

consultoria de verdade. Era uma prestação que a gente fazia. O Governador era 

Gonzaga Mota. E a gente fez o primeiro plano. Era algo simples. Isso aí a gente 

pode chamar de Plano Zero, que na verdade, talvez tenha sido o primeiro plano de 

recursos hídricos no Brasil nessa nova conjuntura paradigmática. Não sei se o nome 

é esse, mas nesse novo paradigma que estava sendo discutido no Brasil. Foi na 

década de 80, em 1980 e pouco ...1983. Nessa época, houve a criação do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista 

concedida em 13/03/2017).  

 

Mas somente no contexto da reforma do setor público no final dos anos 1980 e com a 

ascensão política do grupo de industriais alinhados ao CIC, sob a liderança de Tasso Jereissati, 

um novo grupo de trabalho é instalado para identificar a necessidade de um plano e a 

formulação de arcabouço legal específico para a problemática do uso das águas.  

Inicialmente, os “atos do estado” (BOURDIEU, 2014) são focados na elaboração de 

planos. O setor de recursos hídricos, concebido como área estratégica para o desenvolvimento 

do estado, não escapa a essa lógica. O carro-chefe permanece a indústria como meio capaz de 

promover a “inauguração de um novo tempo”.  

A construção dessa realidade demanda a difusão de uma imagem de estado que, 

embora impactado pelos efeitos da seca, não figura como um lugar inviabilizador do projeto 

político defendido pelos empresários. Os dilemas e controvérsias desvelados pela seca de 

1979-83 em relação ao uso das águas não poderiam mais transparecer fragilidade e 

insegurança para futuros investidores. Sobre isso um interlocutor da pesquisa relata que 

 

Falar da seca de 1979-83 tornou-se, de certa forma, proibido. Ninguém podia ficar 

falando de seca por aqui. O objetivo era atrair investimentos. Mas que tipo de 

investimentos? Ora, eram empresários, o interesse era incrementar a atração de 

indústrias como forma de desenvolver a economia do estado. Até mesmo o turismo 

que aparece nos anos 1990 como curinga, o foco era na indústria do turismo. 

Percebe? Disso dependia a reforma do estado, enxugar a máquina, fazer ajuste fiscal. 

Ter corpo técnico especializado e fazer planejamento. Elaborar plano para o que era 

estratégico. A disponibilidade de água é fundamental para tudo isso (Interlocutor do 

grupo social. Entrevista concedida em 07/11/2017).  

 

O depoimento revela que a “inauguração de novo tempo”, para o grupo que assume o 

cenário político estadual a partir de 1986, está atrelado à atração de indústrias. Isso não 

significa que esse “ato do estado” não tivesse sido realizado na fase dos chamados Coronéis. 

Tanto que o interlocutor fala em incrementar este tipo de atividade econômica. Há que se 
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considerar que a SUDENE, sob o comando de Celso Furtado, a partir da década de 1960, 

difunde a ideia do planejamento regional e a indústria como o principal meio para superação 

das disparidades regionais.   

Ainda nesse relato fica evidente que a oferta de água aparece como elemento 

impulsionador de um outro tempo, com novos atores sociais e novas relações econômicas. 

Demanda que seu uso e disponibilidade sejam conhecidos e planejados
58

. O estado inaugura, 

de forma sistemática, a elaboração de planos.  

Os primeiros Planos de Bacia, em especial o do Jaguaribe e o da Metropolitana, 

juntamente com o Estudo Estratégico da Ibiapaba surgem a partir dos anos de 1987 e 1998
59

. 

Nesse período, busca-se dotar o planejamento de uma lógica racional, capaz de escolher 

caminhos adequados e obter informações amplas do contexto para subsidiar as ações e a 

definição da alocação dos recursos financeiros. Bourdiue(1996) questiona a ideia de que a 

lógica das ações dos agentes sociais seja encontrada na racionalidade.  

 

O que não significa supor que eles sejam racionais, que têm razão em agir como 

agem ou mesmo, de maneira mais simples, que eles tenham razão em agir, que suas 

ações sejam dirigidas, guiadas ou orientadas por essas razões. Eles podem ter 

condutas razoáveis sem serem racionais; podem ter condutas as quais podemos dar 

razão, como dizem os clássicos, a partir da hipótese de racionalidade, sem que essas 

condutas tenham tido a razão como princípio (Idem, 1996, p. 138). 

 

 

Trata-se de uma racionalidade prática que é adquirida por processos de interação 

social, ao mesmo tempo em que figura como elemento classificador e organizador desta 

interação. Há um sentido prático que instrumentaliza os agentes a compreender e a jogar no 

campo. O senso prático dos agentes sociais figura como elemento caracterizador dos 

contornos iniciais da governança das águas no Ceará. Daí a importância de observar como os 

atores interagem e como constroem a gestão das águas. Um relato de um interlocutor da 

pesquisa diz que: 

 

Quando começamos, tinha o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Era uma certa 

bússola e ainda deve ser. Mas nós fomos assumindo nossa atribuição e 

experimentando. Não tinha manual. Houve uma fase de teste que considero 

fundamental para o que fazemos hoje. Mera criatividade? Não! Vivências anteriores 

em lugares diversos, com visões e ideologias distintas. Tudo isso funcionou dentro 

do arranjo institucional do estado (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 14/03/2016).   
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 Importante ressaltar que planejar não significa, necessariamente, que a demanda relativa ao uso das águas seja, 

na prática, conhecida. Esta tem sido um dos grandes problemas da governança das águas que será discutida em 

capítulos subsequentes.  
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 Nota de aula da disciplina economia e planejamento dos recursos hídricos, 2015. 
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O processo de construção do arranjo institucional para o setor de recursos hídricos no 

Estado do Ceará não pode ser pensado isolado de uma realidade maior. O planejamento de 

recursos hídricos tem várias camadas (nacional, estadual e local) e foi sendo construído 

mediante a elaboração e execução de diferentes tipos de documentos.  

Na escala nacional situa-se o Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sendo a Secretaria Nacional de Recursos hídricos o 

órgão responsável por sua execução. A Agência Nacional de Águas, criada em 2000, participa 

como apoiadora de todo o processo. O Plano Nacional de Recursos Hídricos é pensado 

mediante três eixos: água para todos, água para alguns, água para poucos, cuja atualização é 

feita anualmente por meio do Plano Conjuntura. Nas duas últimas escalas, especificamente no 

Ceará, estão o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Pacto das Águas e os Planos de bacias, 

respectivamente. 

Entretanto, a construção e implantação do arranjo institucional do Ceará não seguiu 

essa linearidade multiescalar. Na verdade, figura como um dos estados pioneiros na 

construção de uma governança das águas no país. Serviu de modelo e forneceu corpo técnico 

para a criação da Agência Nacional de Águas-ANA.  

Em relação à estruturação do setor público, a política de gerenciamento de recursos 

hídricos no Ceará tem como importante elemento institucional a Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado – SRH, criada em 1987, juntamente com a Superintendência de Obras 

Hidráulicas (SOHIDRA). Posteriormente, é instituída a Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Ceará através da Lei 11.996/1992
60

 que trata da Política Estadual de Recursos 

Hídricos e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos – SIGERH. Antecede à 

implementação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Traz como princípios a 

descentralização, a participação e a integração da gestão das águas superficiais e subterrâneas; 

a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, a água como elemento limitado e bem 

econômico; a cobrança como mecanismo de racionalização e conservação do uso da água.  

O ano de 1992 abriga ainda a aprovação do I Plano Estadual de Recursos Hídricos-

PERH
61

, cuja elaboração se estendeu de 1988 a 1991 por três empresas de consultoria: VBA 

Consultores – engenharia de sistemas hídricos Ltda., SIRAC – Serviços Integrados e 
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 Em 2010 foi revogada, passando a entrar em vigor a Lei 14.844/2010 devido à necessidade de atualização do 

aparato legal do Estado do Ceará e de sua adequação as diretrizes da Lei Federal 9.433/97, promulgada cinco 

anos após a lei estadual. A Lei Nacional destaca diversos instrumentos para a gestão integrada do uso da água, a 

saber: alocação, outorga, enquadramento e cobrança. 
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 Aprovado em 1992 e revisto em 2005. 
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Consultoria Ltda. e AGUASOLOS – Consultoria de Engenharia Ltda.) Sobre o I PERH um 

interlocutor que participou como consultor afirma que 

 

Já havia a figura de um órgão gestor de recursos hídricos que deveria exercer as 

funções ligadas à própria gestão de águas, decisões sobre alocação, administração 

dos reservatórios, dos estoques de água, ligação com órgãos regionais. Isso tudo 

estava nesse documento. Isso em 1992. Na época que foi formulada a Lei estadual 

11.996 havia um contrato com o Banco Mundial e o pessoal do Banco Mundial do 

PROUB viu o plano que tinha a concepção do modelo estadual e discutiram que 

uma das possibilidades seria a criação de um órgão específico para ser o órgão 

gestor. O plano não apontava o órgão gestor, apontava que deveria ter pra fazer 

aquilo. Bem, quando fizemos o plano pensamos em criar um órgão novo, mas na 

época era tanta restrição financeira que sabíamos que não passaria. Mas a figura do 

órgão gestor ficou lá no canto. Aí nesse contrato como Banco Mundial 

(PROURB), ele leu o plano, entrou em contato com os órgãos locais e foi no 

governo Ciro Gomes que foi criada a COGERH. Nessa época eu estava como 

professor da universidade, só acompanhado (Interlocutor do grupo acadêmico. 

Entrevista concedida em 13/03/2017).  

 

 

O depoimento anterior traz alguns elementos sobre o contexto político dos anos 1990. 

Ao se referir às questões de restrições orçamentárias, sinaliza a existência do estado neoliberal 

que preconiza uma menor intervenção do estado na economia e redução dos gastos públicos, 

cabendo ao estado o papel de regulador dos serviços públicos que seriam privatizados, 

“criando sociedades marcadamente mais desiguais” (ANDERSON, 1995, p.12).  

Nos anos seguintes à aprovação do I PERH, o estado do Ceará contava com duas 

ações que favoreceram sua interlocução direta com o Banco Mundial. O propósito era 

conseguir financiamento para um projeto na área urbana. Em 1993 recebe o prêmio Maurice 

Paté
62

 relativo ao desempenho na redução da mortalidade infantil e o reconhecimento pelo 

ajuste fiscal das contas públicas
63

 (ABU-EL HAJ, 1999). Vitrines que qualificaram essas 

ações como “uma façanha inusitada para o governo de um estado pequeno numa região pobre 

e clientelista de um país muito grande” (TENDLER, 1998, p.25).  

O reconhecimento dessas vitrines também expôs contradições no processo das 

reformas de cunho neoliberal no estado, principalmente, as relacionadas ao desempenho nas 

demais áreas sociais. Intelectuais cearenses apontam controvérsias quanto ao caráter 

instrumental das ações do governo, priorização dos aspectos financeiros e administrativos, 
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 Prêmio concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF que recebe a denominação do seu 

primeiro diretor executivo.  
63

 Atualmente, o estado do Ceará ainda ocupa posição de destaque quanto ao equilíbrio fiscal medido pelo 

IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. Realidade distinta de seus municípios que dependem, 

significativamente, de repasse de verbas públicas, em especial o FPM- Fundo de participação dos municípios.  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Children%27s_Fund
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concentração de renda, superficialidade das reformas do setor público e aprofundamento das 

desigualdades sociais (Idem, 1999). 

Apesar dessas contradições, o caráter paradigmático da reforma do estado foi mantido 

e sustentou o discurso da “inauguração de um novo tempo”. O estado do Ceará aproveitou 

essa circunstância e passou a contratar empréstimos em relação direta com o Banco Mundial.   

Um dos projetos financiados pelo Banco Mundial no estado do Ceará e que dialoga 

diretamente com os propósitos dessa pesquisa é o chamado Programa de Desenvolvimento 

Urbano e Gestão dos Recursos Hídricos - PROURB. A importância reside no papel decisivo 

dos recursos desse programa para a execução inicial -da chamada nova política das águas.   

O PROURB destinou-se a criar uma rede de cidades dotadas de infraestrutura, 

fortalecer os governos locais e promover/apoiar a gestão dos recursos hídricos no Ceará. 

Propôs-se especificamente ao  

 

fortalecimento institucional das Prefeituras Municipais e Órgãos Estaduais envolvidos 

e a capacitação de seus recursos humanos, como forma de obter eficácia no Poder 

Público; a urbanização de áreas periféricas das sedes dos municípios do interior do 

Estado; a implantação de saneamento básico (água e esgoto); o gerenciamento dos 

recursos hídricos do Estado; e oferta de água para os centros urbanos com necessidade 

crítica (SILVA, 2004, p. 149).  

 

Para a implantação do PROURB foram destinados US$ 240 milhões (US$ 140 

milhões referentes ao empréstimo do Mundial ao Governo do Estado do Ceará e US$ 100 

milhões em contrapartida do estado). Dividido em dois componentes (desenvolvimento 

urbano vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano -SDU, e recursos hídricos a cargo 

da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará-  SRH) e teve duração de sete anos, 

compreendendo o período de 15 de maio de 1995 a 15 de julho de 2002 (SECRETARIA DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, 1994b). 

A princípio, a ideia era promover a urbanização de uma rede de cidades interioranas. 

Mas a ausência de disponibilidade hídrica das cidades desponta como elemento inviabilizador 

de tal propósito. Áreas denominadas de vazios hídricos. Termo contido no plano estadual de 

recursos hídricos que sinaliza a necessidade de investimentos em infraestrutura. Uma ausência 

que se faria presença mediante a construção de açudes. 

A previsão inicial, conforme dados do projeto, era de ampliar a malha hídrica do 

estado com a construção de 40 açudes (volumes variando de 10 a 50 milhões de metros 

cúbicos); implantação de 50 sistemas de adutoras e um programa piloto de mercado de água, 

no Projeto de Irrigação do Araras Norte, localizado na bacia do Acaraú.  
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Entre o previsto e o executado houve uma significativa diferença. Dos 40 açudes de 

médio porte previstos, apenas 16 foram construídos (ver Tabela 01) e apenas 25 adutoras do 

total de 50 previstas. Mas o que explica essa diferença? Que fatores contribuíram para a 

mudança no plano?  

Bezerra (1999) alega que um conjunto de fatores contribuiu para que as metas 

programadas não fossem atingidas. Salienta a morosidade do estado em relação às exigências 

do contrato (como por exemplo, o EIA-RIMA), os interesses das empreiteiras e o atraso na 

liberação da contrapartida do estado. Outro elemento explicativo apresentado por Silva (2004) 

foi “o desvio de objetivo do Programa” que financiou “(...) a construção do açude Sítios 

Novos, localizado no município de Caucaia, com uma capacidade de acumulação de 123,20 

milhões de metros cúbicos de água, cujo objetivo foi abastecer o Distrito Industrial do Pecém” 

(SILVA, 2004, p. 151). Figura como desvio, segundo o referido autor, por ser um reservatório 

não destinado para abastecimento humano, por possuir capacidade de acumulação maior do 

que foi previsto para os demais açudes e por estar localizado fora das áreas do interior do 

estado que não possuem sistemas de abastecimento de água, as quais estão localizadas 

distante do mar, ou seja, os chamados vazios hídricos.  

 

Tabela 01-Açudes Construídos pelo PROURB no Ceará 

Açudes Localização Municípios 

beneficiados 

Volume 

acumulado 

(milhões de m
3
) 

Ano de 

execução 

Jerimum Itapajé Itapajé e Irauçuba 20.50 1996 

Castro Itapiuna Itapiúna e Ocara 63.90 1996 

Angicos Coreaú Senador Sá e Uruoca 56.10 1998 

Souza Canindé Canindé 30.80 1998 

Monsenhor  

Tabosa 

Monsenhor 

Tabosa 

Monsenhor Tabosa 12.10 1998 

Gangorra Granja Granja e Camocim 46.20 1999 

Barra Velha Independência  Independência  99.50 1999 

Cauípe Caucaia Caucaia 11.00 1999 

Ubaldinho Cedro Cedro 32.00 1999 

Sítios Novos Caucaia São Gonçalo do 

Amarante* 

123.20 1999 

Flor do campo Novo Oriente Novo Oriente 111.30 1999 

Cachoeira Aurora Aurora 73.80 2000 

Benguê Aiuaba Aiuaba 12.00 2000 

Muquém Cariús/Jucá Cariús/Jucá 92.50 2000 

Itaúna Chaval Chaval e 

Barroquinha 

77.50 2000 

Rosário Lavras da 

Mangabeira 

Lavras da 

Mangabeira 

47.20 2000 

Fonte: SRH/PROURB. Relatório de Execução, 2001. * Complexo Portuário do Pecém. 
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Entre o final dos anos 1980 e durante a década de 1990 o sistema de recursos hídricos 

do estado dava seus primeiros passos com criação de instituições, elaboração de aparatos 

jurídicos, capacitação de pessoal e construção de obras de infraestrutura, conforme descrição 

anterior. Para a formatação desse sistema há o apoio financeiro e técnico de um banco 

internacional de fomento num contexto de reforma do estado que buscava se modernizar via 

investimentos no setor industrial e de infraestrutura, difundindo um novo “estilo de 

pensamento” forjado por outro “coletivo de pensamento”
64

.  

A água ganha relevância nesse contexto na medida em que se torna, expressamente, 

um recurso imprescindível para dar segurança hídrica aos investidores que passam a gozar de 

subsídios, renúncia fiscal e investimentos públicos como mecanismo de ação governamental 

para atração do setor privado.  

Percebe-se que na prática, o arranjo institucional da gestão das águas do Ceará 

extrapola o que foi previsto no Plano Estadual de Recursos Hídricos. O processo político que 

o gestou é mais rico e conta com outros personagens.  

Parafraseando Fleck (2010), o “estilo de pensamento” da gestão das águas do Ceará 

decorre da interação de agentes locais e especialistas estrangeiros. Ergue-se de três formas: 

complementação, ampliação e transformação. São retomadas as principais ideias-forças: 

industrialização, subsídios fiscais, criação de instituições, obras de infraestrutura 

(principalmente a açudagem) e financiamento externo.  Estas retornam como “protoideias” 

que “designam ideias surgidas num passado distante, que persistiram apesar de todas as 

mudanças dos estilos de pensamento” (Idem, 2010, p.21).  

Diante disso, infiro que as mudanças no “estilo de pensamento” aqui em estudo se 

deram muito mais por ampliação e complementação, sinalizando uma continuidade ao saber 

de épocas passadas. Um “novo tempo” é inaugurado sem romper com os atos do estado que 

visam desenvolver o Nordeste a partir dos anos 1960. A diferença é o protagonismo do estado 

a partir do final da década de 1980 sob a lógica não mais do desenvolvimento regional como 

um todo. Mas o desenvolvimento de cada ente federativo que poderia estabelecer ações de 

cooperação ou competição. O que se viu foi que cada estado foi forjando sua política.  

Outra diferença foi a ampliação e o enfraquecimento de atores institucionais da 

governança das águas. A teia de atores é tecida sem que algumas instituições antigas sejam 
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 Categoria de Fleck (2010) que de forma geral trata da troca de saber entre duas ou mais pessoas, podendo ser 

momentâneos (grupo que se forma para uma atividade de pequena duração) ou relativamente estáveis (como por 

exemplo, os sindicatos). O autor afirma que em tono de qualquer pensamento gravita um “círculo esotérico” 

(especialistas) e um “círculo exotérico” (opinião pública). Cada coletivo de pensamento é constituído por 

diversos círculos destes que se sobrepõem e os indivíduos podem participar de mais de um (pp. 154 a 157). 
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eliminadas e ou reformuladas. Há dois casos exemplares na realidade cearense: a Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME e o Departamento Nacional de 

Obras contra a Seca - DNOCS. Este apesar de ser uma autarquia federal, tem sede em 

Fortaleza e longa trajetória de atuação no estado como descrito no capítulo anterior. 

A FUNCEME nasce com a ingrata atribuição nos anos 1970 de “fazer chover”. 

Processo de nucleação artificial de nuvens que não trouxe resultados exitosos. Mas em 1987, 

no âmbito das reformas do estado, é reformulada. Tem seu nome modificado para sua 

designação atual, amplia sua área de atuação e assume vinculações institucionais em 

diferentes secretarias do estado.  

Em 1997, a FUNCEME é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, retornando a 

essa vinculação administrativa em 2016. Concebida como “braço tecnológico”, conforme 

relato de um entrevistado, tem papel importante na nova configuração da governança das 

águas. Fornece informações climáticas para a alocação de água no Ceará. 

A segunda instituição é o DNOCS. Aparece como um ator secundário. Na prática, 

acompanha a gestão das águas açudadas. Figura como um usuário representado pelos 

perímetros de irrigação. Tem assento no Comitê de Bacia Hidrográfica, mas perde posição na 

nova configuração. Trava debates para ser reconhecido no novo arranjo institucional das 

águas do Ceará.  

Contudo, não emplaca atribuição relevante no processo de tomada de decisão. Figura 

como guardião das infraestruturas, mas o que se acumula nelas, a água, não tem poder de 

gestão. Perde espaço no contexto nacional com o nascimento da ANA e em nível estadual 

com a COGERH.  

Esse enfraquecimento institucional tem várias motivações. Pesando no aspecto mais 

local, revela que o poder público central se retira nos anos 1990 da formatação das políticas 

públicas relativas aos usos das águas e os estados assumem a condução do processo. Seguiu-

se um novo arranjo institucional que altera a forma de acumulação e distribuição de poder 

entre agentes institucionais.  

Compreender esse arranjo institucional requer atenção às novas ideias que são 

difundidas, às articulações políticas, às relações sociais, aos recursos e mecanismos que 

favorecem sua implantação. Um elemento importante nesse processo foi a interlocução com o 

Banco Mundial que, conforme dito anteriormente, trouxe uma dupla contribuição (a criação 

da COGERH e a construção do Eixão das Águas).  
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Conhecer, mesmo que de forma sumária, como essa agência multilateral concebe a 

água e como disponibiliza recursos para as ações nesse campo, em especial no Ceará, é 

fundamental para entender os interesses e o que foi abandonado quando a política das águas 

foi sendo alinhavada.  

Governança construída no âmbito de um estado de caráter empresarial que se projeta 

como criador de direitos de uso da água e definidor de prioridades, em conectividade com a 

sociedade civil e os chamados usuários de água. Processo que perdura mais de 20 anos e que 

passou por governos com filiações distintas no campo da política (PMDB, PSDB, PROS e 

PT) sem romper com a lógica da ação incremental do estado.  

 

3.3 A Governança das águas, o Banco Mundial e as Consultorias Locais  

 

A governança das águas no Ceará é constituída pela articulação entre universidade 

Federal, o Banco Mundial e consultorias na área da engenharia civil com sede na capital do 

estado.  

Da universidade saem profissionais, em especial do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental-DEHA que constituíram o corpo técnico das consultorias locais, 

sejam como estagiários ou funcionários que implementaram as ações recomendadas pela 

referida agência de fomento e pelas empresas que prestam consultorias técnicas a órgãos 

como a SUDENE e DNOCS, posteriormente, ao próprio governo do Ceará.   

A compreensão dessa articulação requer atenção aos elementos que impulsionaram a 

inserção do Banco Mundial e a atuação de consultorias cearenses no setor de recursos hídricos 

como personagens da construção da chamada nova política das águas do Ceará.  

Uma história marcada pelo entrelaçamento entre o público e o privado, cujos 

antecedentes históricos já revelam tal conexão que é potencializada na era Tasso e mantida 

por seus sucessores em uma lógica de rupturas e continuidades.    

Em relação ao Banco Mundial, compreender o movimento que o conduziu a olhar para 

as águas como recurso escasso e dotado de valor econômico, demanda um relato sumário de 

sua trajetória com relação a esse bem público.  

Nascido na década de 1940 com o propósito de fomentar o desenvolvimento 

capitalista, sem apresentar em seus primeiros anos uma preocupação explícita com as 

questões ambientais e, em especial, com a problemática dos recursos hídricos, torna-se por 
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meio do BIRD, após a Segunda Guerra Mundial, o principal instrumento de disseminação da 

nova ordem política e econômica forjada nas Conferências de Breton Woods 

(SCANTIMBURGO, 2013). 

A década de seu nascimento é marcada no Nordeste brasileiro pelo crescente interesse 

pelo planejamento econômico, sob influência do programa Tenessee Valley Authority-TVA e 

com a criação de uma instituição de caráter administrativo flexível, a Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco-CHESF, tendo a missão Morris L. Cooke papel relevante para sua existência 

(ROBOCK, 1964).  

Entretanto, nos anos 1940, a mesma lógica se repete: “Construção de açudes sem 

planejamento prévio para a irrigação ou para a desapropriação de terras irrigáveis” 

(HIRSCHMAN, 1969, p. 61). É na metade dessa década que o DNOCS assume as atribuições 

do antigo IFOCS e se torna, até seu enfraquecimento institucional, o principal agente público 

de intervenções no Nordeste.   

Enquanto isso, as primeiras ações do Banco Mundial restringem-se a financiamento de 

infraestruturas na medida em que estava empenhado na reconstrução dos países afetados pela 

Segunda Guerra Mundial com o propósito de favorecer a expansão capitalista. O Brasil não 

compunha esse quadro.  

Na década de 1960, o BM volta sua atenção para o setor de recursos hídricos. 

Disponibiliza financiamentos para a construção de hidroelétricas e em menor escala para as 

obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário conforme pode ser observado em 

seus relatórios. A água assume duas atribuições: fonte de energia elétrica e de irrigação.  

Momento marcado pela Operação Pan-americana no governo de JK, pela implantação 

da “Aliança para o Progresso” que prioriza o Nordeste como área de investimentos em função 

do temor que esta região se transformasse uma nova Cuba, devido às “atividades comunistas” 

imputadas ao líder Francisco Julião e as Ligas Camponesa (Idem, 1964). Os anos 1960 

marcam também o início das ações de desenvolvimento regional impulsionados pela 

SUDENE. 

Os financiamentos do Banco Mundial entre os anos de 1950 a 1960 priorizaram a 

construção de barragens, hidrelétricas, usinas termoelétricas, estradas, ferrovias, projetos de 

irrigação e de telecomunicações. Quanto aos investimentos no Nordeste brasileiro, destacam-

se os setores de energia elétrica do Vale do São Francisco (hidroelétrica de Paulo Afonso) e o 
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de telefonia
65

 (KAPUR, WEBB e LEVIS, 1997).  

Com a criação da IAD na década de 1960, ocorre o direcionamento de empréstimos 

para os chamados países periféricos. Na década seguinte, os investimentos no setor de 

recursos hídricos concentraram-se em áreas agrícolas com o propósito de atender a chamada 

“revolução verde” que demandava fertilizantes, os quais utilizam grandes quantidades de água 

no seu processo produtivo. Sobre esse aspecto, Scantimburgo (2013) afirma que 

 

 

Interessante naquele momento é perceber que a preocupação do Banco Mundial com 

recursos hídricos consistia em atender à demanda de água necessária para a 

expansão da Revolução Verde, suprindo os empreendimentos agrícolas com obras 

de barragem e irrigação. Não havia nenhuma preocupação ambiental aparente, e a 

água era concebida como um recurso abundante, o que contrasta com o discurso que 

o Banco Mundial passaria a adotar a partir de meados da década de 1980, período 

em que termos como escassez e poluição passaram a ser recorrentes ao tratar do 

assunto (SCANTIMBURGO, 2013, p.46).  

 

As inflexões que condicionam as políticas do Banco Mundial têm início na década de 

1970. Época marcada pela crise financeira e ambiental, bem como proposições de políticas 

liberais. Um marco dessa década é a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, realizada 

na cidade de Mar del Plata. 

O relatório Anual de 1971 traz algumas intenções do Banco Mundial para o setor de 

águas ao apontar sua concepção para gerenciar e resolver problemas de abastecimento e 

poluição. Setores de abastecimento de água e saneamento passam a receber maior 

investimento. Os empréstimos concedidos deveriam prover, além de recursos financeiros, 

assistência técnica com vista à melhoria da organização, da engenharia e, sobretudo, da gestão 

e das práticas financeiras.  

Na década de 1980, o mercado adquire primazia na concepção do Banco Mundial sob 

a égide das políticas neoliberais. O setor de água e os impactos ambientais ganham 

centralidade. O propósito era que os problemas ambientais que começam a surgir ou se tornar 

evidentes não se configurassem como entraves ao crescimento econômico.  

Degradação ambiental e a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais (muitas 

vezes concebidos como infinitos) são ingredientes que alimentam as pressões dos 

movimentos sociais que passam a questionar o modelo econômico implantado pelo Banco 

Mundial e sua dissociação das questões biofísicas. Sobre isso, um interlocutor relata que  

                                                             
65

 Para maiores detalhes, consultar: WORLD BANK. Fifth Annual Report 1949/50. Washington,D.C.: 

International Bank for Reconstruction and Development, 1950. p. 21-2. 
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O Banco Mundial tinha tido problemas com algumas barragens, como por exemplo, no 

Paquistão. Esses problemas na construção das barragens, técnicos e ambientais, funcionou como 

um freio. Mas um freio cautelar para futuros investimentos. Ele também vinha recebendo 

críticas de movimentos sociais por não priorizar as questões ambientais. Aí, o Banco Mundial 

passou a primar pela área de gestão e segurança de barragens. A primeira foi bem forte aqui no 

nosso estado (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 21/02/2018). 

 

As reivindicações pressionam o Banco Mundial a incorporar em sua agenda ações que 

considerem as questões ambientais. Pressões impulsionadas pelos danos causados pela 

construção, por exemplo, de barragens, de usinas hidrelétricas e de minas de carvão que 

afetavam negativamente os ecossistemas e provocavam problemas para o reassentamento das 

populações afetadas pelas obras de infraestrutura.  Scantimburgo (2013) afirma que  

 

Na década de 1980, o Banco Mundial passou a se interessar de forma mais clara 

pelo setor de águas, especialmente pelos problemas ocasionados pelos impactos 

ambientais. Os métodos propostos pelo Banco Mundial para o gerenciamento de 

recursos naturais e preservação ambiental caminharam em direção das concepções 

políticas neoliberais que se afirmavam a partir dos anos 1980, visando 

principalmente à precificação da água e configurando o que pode ser chamado de 

uma economia ambiental neoclássica (Idem, 2013, p. 16). 

 

 A década de 1980
66

 apresenta dois marcadores históricos importantes. O primeiro é o 

interesse do BM pelo setor das águas e o segundo corresponde à declaração da ONU que 

elege a Década Internacional da Água. Oficialmente, recebe a denominação de Década 

Internacional do Fornecimento de Água Potável e do Saneamento. Traz como princípio o 

direito à água potável (em quantidade e qualidade), independente da condição de 

desenvolvimento do país.  

Nesse contexto, sobressaem-se os debates sobre a escassez de água como 

externalidade do modo de produção capitalista. A escassez é provocada por fatores 

geográficos, climáticos, econômicos e políticos. Santos (2015) ajuda a compreender que a 

sensação da escassez decorre da distribuição desigual do que é produzido. Da mesma forma, 

Baudrillard (1985) argumenta que a escassez não é uma dimensão dada, nem mesmo um mero 

contraponto da abundância.  

Por escassez compreendo a redução relativa da água que a caracteriza como recurso 

distribuído irregularmente no território e incerto fruto da variabilidade do clima, mas também 

como uma condição que lhe é atribuída pelo padrão urbano-industrial de uma sociedade, cujos 
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 Momento também de uma política mais rígida com os países em desenvolvimento que já haviam contraído 

dívidas com o próprio Bird e o FMI, conforme o Relatório Anual de 1987 ver KAPUR, WEBB e LEVIS, 1997. 
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indivíduos não têm acesso igualitário, muito menos o mesmo peso de ações que a afetam 

negativamente.  

A escassez produz o que Giddens (1994) denomina de riscos manufaturados. Riscos 

produzidos pela intervenção humana, pautados no imediatismo, que põem em perigo a própria 

sustentabilidade de todas as formas de vida. 

Na década de 1990, sob o viés neoliberal e a égide da difusão do termo 

desenvolvimento sustentável, a água ganha o status de recurso escasso e dotado de valor 

econômico. Há um movimento induzido pelo ideário neoliberal “[...]que transmuda a questão 

principal que é de gestão da água, para o foco da disponibilidade do recurso” (TEIXEIRA e 

ALBUQUERQUE, 2018, p. 09) Nesse sentido, o Banco Mundial articula três temas: escassez 

de recursos naturais, em especial associada à água, uso dos recursos naturais pela sociedade e 

ineficiência da administração pública (SCANTIMBURGO, 2013). Elementos presentes na 

realidade cearense quando da construção da governança das águas.  

A entrada do Banco Mundial como um dos personagens para a construção da nova 

política das águas no Ceará está contida no I Plano Estadual de Recursos Hídricos-PERH 

(1991). A porta são os vazios hídricos. Nomenclatura local, referente às cidades interioranas 

distantes do mar, caracterizadas pelo não atendimento de abastecimento de água e com 

concentração de maior pobreza no estado. São as ausências, parafraseando Santos (2002), que 

se sobressaem. A ideia é transformar as ausências, associadas à falta de água, em presenças, 

via construção de açudes e uma rede de adutoras através do PROURB
67

.  

Mas o I PERH não descortina apenas a porta de entrada aberta ao Banco Mundial em 

um novo contexto político. Ele traz outros personagens relevantes no percurso formativo da 

política das águas implantada a partir dos anos 1990. Falo do setor privado, especificamente 

de três empresas de consultorias na área de engenharia civil, a saber: SIRAC – Serviços 

Integrados e Consultoria Ltda.; AGUASOLOS – Consultoria de Engenharia Ltda. e VBA 

Consultores – Engenharia de Sistemas Hídricos Ltda 

Três empresas cearenses responsáveis pela elaboração do I Plano Estadual de Recursos 

Hídricos
68

 no período de 1989-1991 que dividiram o trabalho, segundo um entrevistado, da 

seguinte forma: 

 

O PERH foi elaborado a partir da divisão em 3 componentes: Região do Jaguaribe (SIRAC), 

restante do estado (VBA, que, inclusive, encerrou suas atividades recentemente), a parte de 

legislação e institucional, bem como a minuta da Lei de Recursos Hídricos do Estado (Água 
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 Discussão realizada no item anterior.  
68

 Plano aprovado em 1992 e atualizado em 2005. 
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Solos). Um trabalho intenso feito por equipe competente. Algumas das ações previstas foram 

executadas como a construção recente do açude Taquara. Foi um instrumento de planejamento 

também para obtenção de crédito com as agências de fomento internacionais, como o Banco 

Mundial (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 21/02/2018). 

 

Três empresas que compõem o ramo privado do tripé explicativo da singularidade 

cearense da política das águas. Nascidas nos anos 1970, cada uma possui especificidades 

históricas, mas todas têm vinculações com o campo de conhecimento da engenharia e 

realizam trabalhos através de consultorias para o poder público no setor de recursos hídricos.  

Dessas empresas, destaco a SIRAC (Serviços Integrados e Consultoria Ltda). Nascida 

nos anos 1970 de uma articulação de jovens nordestinos e um grupo de franceses. Encontro 

proporcionado por um de seus futuros diretores que na época estava cursando doutorado na 

França conforme relato de ex-funcionários. Desse encontro sai a proposição para a criação de 

um consórcio entre o grupo brasileiro e o francês que viria em missão ao Nordeste. Seus 

fundadores, alguns cearenses e apenas um pernambucano, eram dois profissionais da área da 

engenharia civil, dois da engenharia agronômica e um da sociologia que abandonam o serviço 

público junto a SUDENE para prestar serviço a esse mesmo órgão
69

.  

Nessa época, a SUDENE financiava vários trabalhos no Nordeste e contava com a 

presença em solo nordestino nos anos 1960 de missões estrangeiras
70

. Sobre estas, um 

interlocutor da pesquisa relata que  

 

Foram os franceses que, basicamente, implantaram essa política do planejamento dos 

recursos hídricos, territorial, hidroagrícola aqui no Brasil, no Nordeste, especialmente. 

Então, os grandes Planos Diretores para o aproveitamento da água nas principais 

Bacias Hidrográficas do Nordeste, foram desenvolvidas nos anos 1960, com a missão 

dos franceses, sobretudo depois que foi fundada a SUDENE com Celso Furtado. 

Então, essa visão de planejamento mais abrangente começou nos anos 60 e depois se 

desenvolveu nos anos 70 e mesmo com a crise econômica dos anos 1980,chegou a 

alcançar os anos 80 (Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 

04/10/2018). 

 

Trata-se da fase do planejamento regional sob o direcionamento da SUDENE que 

previa, dentre outras ações, promover o aproveitamento das águas da região Nordeste. Um 

dos caminhos foi a contratação dos chamados Planos diretores das bacias hidrográficas.  

Até antes do final da década de 1960, as empresas estrangeiras podiam ser contratadas 

diretamente para executar os serviços na área de engenharia. Com a promulgação do decreto 
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 Interlocutores da pesquisa citaram nomes como Cornélio, Diógenes e Dirceu Pessoa como os jovens que 

estavam estudando na França no final dos anos 1960 e que fundaram a SIRAC, juntamente com Silas Xavier e 

Pardaillan.  
70

 Importante lembrar que missões estrangeiras com fins de estudos científicos e técnicos têm longa trajetória no 

país e possuem uma regulamentação que retoma a década de 1930 na era Vargas. Ver decreto 22.6698 de 11 de 

maio de 1933.  
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64.345 de 10 de abril 1969
71

, a contratação por órgãos da administração pública, direta ou 

indireta, só poderia ser feita caso a empresa estrangeira estabelecesse consórcio com empresas 

nacionais conforme expresso em seu artigo sexto.  

Brecha legal para permanência da atuação das empresas estrangeiras desde que 

implicasse em transferência de tecnologia para empresas nacionais. Oportunidade que 

favoreceu o consórcio entre a francesa SCETAGRI
72

 e a cearense SIRAC no Ceará. 

Os relatos colhidos durante a pesquisa de campo asseguram que a SIRAC e as demais 

consultorias cearenses figuravam como uma empresa de relevância nacional, cuja reputação 

provinha da expertise sobre o conhecimento do semiárido, aproveitamento rural forjada no 

âmbito de uma visão considerada “puramente nordestina” decorrente da política de 

desenvolvimento regional. Elemento diferenciador das empresas situadas no Sul e Sudeste, 

cujo foco eram as hidrelétricas.  

Sobre a SIRAC um interlocutor da pesquisa faz o seguinte relato: 

 

Então, a SIRAC... ela chegou  a um momento de ter muita gente. A primeira fase, 

ela chegou a ter 100 profissionais de nível superior. Na minha época mesmo, na 

época do Plano Nacional de Irrigação do Ministro Fialho, chegou a ter 70 técnicos 

de nível superior trabalhando em várias áreas, tinha desde o economista, geólogo, 

sociólogo, economista rural, agrônomo, engenheiro civil, barragista tinha até setor 

de estradas (Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 04/10/2018). 

 

Outra consultoria importante que compõe o ramo do setor privado do tripé que 

contribui para a formação da política das águas do estado é a empresa Água Solos. Criada no 

final dos anos 1970, um de seus diretores também abandona o serviço público, dessa vez, o 

órgão é o DNOCS. Sobre esta consultoria um interlocutor da pesquisa faz o seguinte relato:  

 

Eu fui engenheiro do DNOCS. Diretor de irrigação. Aí, eu fui pra São Paulo fazer 

uma especialidade em águas. Fiz meu mestrado lá. Em São Carlos, na escola de 

engenharia civil da USP. Retornei para o DNOCS e pedi demissão em 1976 pra 

montar uma empresa de consultoria. Eu deixei o DNOCS porque na época quando 

o Castelo Branco foi desenvolver a irrigação no Brasil, Costa Cavalcante fez um 

decreto e o brasileiro não sabia fazer irrigação tecnológica. Aí quem fez foram as 

empresas francesas, espanholas, alemães, israelenses...tinha muita gente de fora. 

Então, eles queriam colocar uma empresa nacional junto com as estrangeiras. Aí 

teve a SIRAC. Eu deixei o DNOCS me associei com outras pessoas, todas 

brasileiras, inclusive um professor paulista e passei a concorrer também. Fui o 

primeiro concorrente da SIRAC. Fundei a Água Solos. Depois saí, assumi funções 

públicas e fundei outra empresa que é a IBI (Interlocutor do grupo político. 

Entrevista realizada em 20/02/2017).  
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Para o contexto da pesquisa, interessa destacar a existência do decreto de 1969, para fins de atualização ver 

decretos posteriores que o revogaram: 66.717.17 de 15 de junho de 1970 e o Decreto de 14 de maio de 1991. 
72

 Empresa francesa:Societè Centrale pour l’Equipement Du Territoire International (SCET – International) 
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A terceira e última empresa é a VBA Consultores – Engenharia de Sistemas Hídricos 

Ltda. Criada, inicialmente, por profissionais das áreas de engenharia civil e da agronomia. Um 

deles ex-funcionário do DNOCS. Posteriormente, é adquirida por dois outros sócios da área 

de engenharia civil e que assumem a responsabilidade de fazer a parte de hidrologia do I 

PERH.    

 O movimento observado nessas consultorias cearenses de desligamento do setor 

público se inverte nos anos 1990. Isso não significa que outras consultorias não tenham 

surgido. Mas que parte desse corpo técnico formado nesses ambientes migra para órgãos do 

estado responsáveis pela governança das águas. Sobre isto, um interlocutor da pesquisa relata 

que  

 

No final de 1993 foi criada a COGERH e coincidiu com a época em que o  mercado 

de consultoria estava muito ruim. Eu já tinha saído da empresa do Rio de Janeiro, a 

Tecnosolos. Eu estava trabalhando com a VBA, também com recursos hídricos, 

fazendo a parte de saneamento, barragens, grandes canais. Aí em fevereiro, se não 

me engano, houve a proposta do concurso. Nessa época ia haver dois grandes 

concursos: COGERH E FUNCEME. Inclusive foram marcados para finais de 

semana seguintes. [...] Quando agente entrou na COGERH era um grupo de 

engenheiros que vinham das consultorias. Só havia um estranho no ninho. Mas ele 

vinha da academia (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 

18/05/2016).  
 

A menção a essas consultorias cearenses revela que o trânsito desde os anos 1970 entre 

a universidade, o setor privado, setor público e os “atos do estado” (BOURDIEU, 2014) para 

o setor de recursos hídricos cria no Ceará uma ambiência para implantar, trinta anos depois, 

uma outra governança das águas.  

Uma conexão que cria e solidifica um conjunto de ideias e práticas relativas ao jeito de 

lidar com as águas que mistura aprendizagens no setor privado e público. Mas as ideias e 

práticas não flutuam no ar. Elas são concretizadas por pessoas, jovens e adultos, que transitam 

pela universidade, pelas consultorias e pelo setor público, que vão adquirindo o que Bourdieu 

(2015) denomina de capital cultural como um conjunto de bens simbólicos.Eles 

experimentam ações que considero forjar o que Fleck (2010) chama de estilo de pensamento. 

Um pensamento, como diz o autor, que circula entre os indivíduos e a cada volta ganha outras 

associações.  

No caso do estilo de pensamento da governança das águas do Ceará, a sua constituição 

resulta da dosagem de saberes, ideias e práticas que são retomadas, atualizadas e novos 

elementos são incorporados.  
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A novidade fica por conta da criação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos - 

COGERH. Executora de uma nova gestão das águas do Ceará, cujo diferencial reside no seu 

caráter administrativo (combinação entre público e privado) e a interlocução com a sociedade 

(Comitês de bacias, comissões gestores e comissões de acompanhamento).  

Herdeira de um pensamento coletivo que foi lapidado, reforçado e transformado de um 

grupo de profissionais que peregrinou entre a academia, o setor público e privado. A esse 

grupo soma-se um outro, que adquiriu conhecimento também nesses espaços, mas também 

transitou em movimentos sociais e em militâncias partidárias de esquerda. Grupo que 

executará a chamada nova política das águas. O contexto político será o da flexibilização e da 

circulação das águas.  

O grupo político que assume o cenário estadual no final dos anos 1980 potencializa o 

que já vinha em curso e acrescenta novos traços ao desenho institucional.  

De modo geral, a política que vai sendo desenhada separada das questões ambientais e 

do saneamento. A ausência desse nas cidades ocasiona problemas que afetam a qualidade da 

água e sua disponibilidade às populações. Disparam processos de degradação ambiental. 

Tratadas em nichos institucionais diferentes, apesar das legislações preconizarem uma 

intersecção entre as políticas ambientais, de saneamento e de recursos hídricos, na prática as 

decisões são compartimentalizadas.  

Decisões pressionadas por lutas pautadas na defesa da água como bem público e em 

seu acesso democrático. O foco é o atendimento às necessidades humanas, seja para 

sobrevivência ou atividades produtivas. O grupo de domínio é aquele que defende o que 

Castro (2016) denomina de “lutas antropocêntricas”. 

Nesse contexto, o mercado de água, como mecanismo de alocação, ronda a realidade 

cearense desde a fase inicial da política das águas e o Banco Mundial recomenda tal prática.  

No documento de 1993, intitulado Ceara urban development and water resource 

management Project, o Banco Mundial sintetiza o resultado da missão
73

 de avaliação que 

visitou o estado em novembro de 1993. Ano de seca e que marca o nascimento da COGERH.  

Importante frisar que nem sempre as recomendações do Banco Mundial foram 

seguidas. Uma delas foi a implantação do mercado de águas. Compreender isso requer saber 

como a COGERH teceu sua rede de apoio e como foi acumulando autoridade prática. o  
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Consultores: Braz Menezes, Mary Sheehan; Larry Simpson; Bert Kramer; Thereza Lobo, Jerson Kelman, 

Natalino de Nascimento e Marcio Coriolano (Consultores). Esta missão também foi composta por John Briscoe 

(conselheiro principal), Alex Bakalian e ijay Jagannathan ; John Redwood; Grimes de Orville e Gertjan 

Beekman.  
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4. AS ÁGUAS DO CEARÁ NO TEMPO DA GESTÃO: FLEXIBILIZAÇÃO, 

DESLOCAMENTO E OS ATOS DA COGERH 

 

Ajudemos a hidra a esvaziar seu nevoeiro. 

Mmallarmé Divagations 

 

4.1 A dupla peculiaridade do modelo de gestão de águas cearense: a natureza jurídica e 

a participação social  

A COGERH é contemporânea de um tempo marcado pelo fortalecimento do ideário 

neoliberal que proclama um estado mínimo na economia e a necessidade de reformas no setor 

público. Época marcada por dois movimentos: os ajustes estruturais e a transição para o 

modelo de gestão do estado, alinhado à lógica do setor privado (Leme, 2015); (Bresser-

Pereira, 1997a; 1997b). O Banco Mundial é o mentor principal desse processo, ao apresentar 

os caminhos para adequação à nova ordem econômica global.  

As discussões gravitam em torno do embate entre estado e mercado e ganham 

centralidade nos debates do pensamento sociopolítico e econômico brasileiro dos anos 1990.  

As mudanças ocorridas no país, a partir desses dois movimentos, ocorrem de forma diacrônica 

em seu território. Verificam-se mudanças institucionais, novas configurações de estruturas de 

poder e redefinição/emergência de novos agentes sociais (Idem, 2015).  

Esse é o contexto que abriga a criação da COGERH. Nasce em 1993 como um 

consenso, formado pela conjunção de disputas no campo político, difusão do discurso de um 

“novo tempo”, de aporte de recursos estrangeiros, de articulações (políticas e institucionais) e 

de debates entre especialistas das áreas das ciências sociais e da hidrologia. Grupo, 

denominado por alguns interlocutores da pesquisa de comunidade hídrica local
74

.  

O Consenso entre o Banco Mundial, a classe política e a comunidade hídrica local 

refere-se à necessidade de criação de algo novo na estrutura do estado para lidar com as águas 

brutas. Entretanto, cogitou-se, inicialmente, que essa atribuição pudesse ser repassada à 

FUNCEME ou ao Departamento de Gestão da Secretaria de Recursos Hídricos. Ideias que 

não vingaram porque uma das exigências do Banco Mundial para liberação de um contrato de 

empréstimo do PROURB (já discutido no capítulo anterior) era a criação de um órgão novo 

de caráter flexível. Consolida-se o consenso de uma Companhia, cuja natureza jurídica 
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 Categoria nativa utilizada para designar um grupo de pessoas com experiência profissional adquirida em 

setores privados, públicos e nos movimentos sociais que atuam no setor de recursos hídricos.  



 

90 

 

possibilitaria ao estado maior agilidade e a implantação de um outro jeito para gerenciar as 

suas águas.  

O formato institucional, que figura como uma de suas peculiaridades, nasce como um 

consenso apesar das discussões sobre a existência de agências de bacias, em especial na 

França. Sobre a opção do Ceará por uma natureza jurídica que, inclusive, o diferencia dos 

demais entes federativos, um interlocutor faz a seguinte afirmação: 

 

Essa coisa da agência ela nasce, fortemente, com a Lei Nacional que é de 1997 e a 

Lei Estadual antecedeu a Nacional. A COGERH foi criada quando não existia 

nenhuma outra e nem estava em voga aqui no Brasil esse negócio de agência. O que 

nós sabíamos é que o Ceará tinha que ter um órgão pra cuidar dos recursos hídricos 

e que não podia mais ser do mesmo jeito. Discutimos com o Banco o formato 

jurídico e para ter os recursos do PROURB, tínhamos que criar um órgão. 

Definimos que seria uma Companhia (Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista 

concedida em 13/03/2017).  

 

 Criada em 18 de dezembro de 1993 através da Lei n
o
 12.217, vinculada à Secretaria 

de Recursos Hídricos-SRH, assume a forma jurídica de sociedade anônima de economia 

mista
75

, com 99,9% das ações ordinárias pertencentes ao Governo do estado
76

.    

 À COGERH cabe a implantação do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos 

do estado (superficiais e subterrâneos), envolvendo o monitoramento dos açudes e poços, 

manutenção e operação de obras hídricas, bem como a organização dos usuários de água. 

Deve guiar suas ações adotando, do ponto de vista legal, dois princípios: a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e considerar todas as fases do ciclo hidrológico.  

 

Quadro 1 - Atribuições da COGERH 

 

I - realizar obras e serviços de operação e manutenção dos sistemas hídricos e o monitoramento 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, conforme a Política Estadual de Recursos 

Hídricos; 

II - realizar estudos técnicos para implementação, efetivação e alteração das tarifas pelo uso 

dos recursos hídricos, de acordo com o estabelecido no art. 16, desta Lei; 

III - receber recursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FUNERH, e aplicá-los nas atividades de gerenciamento dos recursos hídricos; 

IV - receber e aplicar outros recursos financeiros não previstos no inciso anterior; 

V - manter atualizado o balanço da disponibilidade e demandas de recursos hídricos em sua  
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É também regulada pela Lei n
o
 13.303/2016 que provocou reestruturações na Companhia, inclusive a primeira 

alteração de seu estatuto social.  
76

Entre os acionistas também aparecem o Banco do Estado do Ceará-BEC, a CAGECE e 7 pessoas (João Lúcio 

Farias de Oliveira; Francisco José Coelho Teixeira, Lúcio Gomes Ferreira, José Élcio Batista, José Moreira de 

Andrade, Pedro José Freire Castelo e José Sérgio Fontenele de Azevedo. Informações contidas no Plano de 

negócio da COGERH 2018.  
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área de atuação, comunicando os dados à SRH; 

VI - manter atualizado o cadastro de usuários de recursos hídricos; 

VII - elaborar os Planos de Gerenciamento de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas, de acordo com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas para apreciação 

dos órgãos competentes mencionados nesta Lei; 

VIII - apresentar aos Comitês de Bacias Hidrográficas para deliberação: 

a) estudos para o enquadramento dos corpos d’água nas classes de usos 

preponderantes; 

b) valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; 

c) planos de aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; 

IX - apoiar a organização de usuários com vistas à formação de Comitês de Bacias 

Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos, prestando apoios técnico, 

administrativo e financeiro necessários ao funcionamento dos mesmos, através das Gerências 

de Bacias; 

X - exercer a Secretaria Executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

XI - elaborar o relatório de situação anual dos recursos hídricos para aprovação do CONERH e 

divulgação; 

XII - emitir parecer prévio, de natureza técnica, sobre pedidos de outorga de uso de recursos 

hídricos e de execução de obras e/ou serviços de interferência hídrica, quando solicitado pela 

SRH; 

XIII - efetivar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e aplicá-la conforme suas atribuições. 
Fonte: Lei Estadual de Recursos Hídricos no 14.844/2010 

  

 Apresentada como instituição de gerenciamento e cogestora das águas, sua trajetória 

se desenrola em 25 anos de existência marcada pela negociação por espaço de atuação e 

interlocução com o público ao qual direciona suas ações. O diálogo com a sociedade compõe 

a sua segunda peculiaridade através das arenas de alocação negociada de água. 

 Em relação às administrações, contabilizo doze gestões (Ver Apêndice A) que se 

sucederam ao longo desses anos. Algumas com duração de até um ano, apenas para viabilizar 

sua formalização como empresa, que se situa no limiar do público e privado, mas também 

para fazer o papel da transição de uma gestão para outra. Outras se mantêm por mais de uma 

gestão, a qual é demarcada por biênios.  

 Assumem seu quadro diretor profissionais egressos de concursos da COGERH e de 

indicações políticas oriundos de outros órgãos governamentais como, por exemplo, o 

DNOCS. Seus diretores são das áreas de economia, da administração, da agronomia, do 

direito, das ciências sociais e da engenharia civil. Profissionais dessa área sempre estiveram 

em seu corpo diretor, o qual sempre apresentou uma composição, majoritariamente, 

masculina.   

 A primeira formação de seu quadro funcional contou com o intercâmbio de vários 

agentes sociais. Alguns vieram de outros órgãos, como a Secretaria de Planejamento (extinta 

SEPLA), FUNCEME e o DNOCS. O seu corpo técnico foi se constituindo a partir de três 
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concursos públicos (1994, 2002 e 2012) e de profissionais não concursados provenientes das 

Universidades e de empresas de consultorias, como por exemplo, a Agropolos
77

 que, em 

2012, aportou profissionais para ações de segurança das barragens, de modernização do 

gerenciamento de recursos hídricos e desenvolvimento de atividades voltadas para a gestão 

participativa
78

. A relação de trabalho que mantém com seu corpo técnico é celetista.  

 Ainda com relação ao seu quadro técnico, importante atentar para a quantidade de 

profissionais terceirizados na Companhia que representam 82,1% em 2017, percentuais 

aproximados, mas não inferior a 80% que também se mantêm nos demais anos. Esse fluxo 

profissional da COGERH com vinculação terceirizada
79

, que pode ser observado na Tabela 

02, é característico da sua natureza jurídica e é reflexo de uma tendência observada na 

administração pública do estado do Ceará que, em 2015, totalizou 28,7%
80

.  

 A vinculação de terceirizados no setor público foi difundida nos anos 1990 como 

uma medida, no âmbito da reforma da administração pública, de agilidade para a execução 

dos serviços. Peters (1996), ao descrever o modelo flexível, afirma que este formato depende 

da quebra de permanência do quadro de funcionários públicos. O que significa maior número 

de contratações temporárias como estratégia para responder de “forma rápida e eficiente” aos 

problemas com os quais o governo precisa lidar. Ideia que nutre o modelo gerencial que 

encontra campo favorável para a sua implantação no Ceará desde o final dos anos 1980, sendo 

a COGERH um caso exemplar. 

 Na prática, o que se observa é que a terceirização na administração pública 

promoveu uma ampliação do corpo funcional em situação de insegurança e instabilidade à 

medida que a continuidade do vínculo empregatício depende da permanência do grupo 

político que assume o comando do estado. Dependência que impede o estabelecimento de 

uma fronteira entre serviço público e campo eleitoral.  

 

 

 

                                                             
77

 Criado em 07 de janeiro de 2002, figura como uma organização social que presta serviço de assistência técnica 

e extensão rural  em 21 unidades territoriais no estado do Ceará 

(http://www.institutoagropolos.org.br/p/1/instituto).  
78

Informações contidas na 64ª Ata do Conselho Administrativo (18/01/2012). 
79

 Importante salientar que a maioria dos terceirizados ocupam funções relativas as atividade de campo 

executadas pela Companhia. 
80

 Dados do IBGE Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Perfil dos Municípios (Extração da base de 

dados) https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/protecao-social/19879-suplementos-

unic2.html?&t=downloads. 

http://www.institutoagropolos.org.br/p/1/instituto
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Tabela 02- Situação do quadro de funcionários da COGER (2012-2017) 

SITUAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Empregados (concursados)  61 53 91 95 82 82 

Cedidos pela COGERH a outras entidades  04 05 04 04 12 12 

Cedidos à COGERH de outras entidades  04 04 04 04 03 03 

Comissionados sem vínculo  25 26 34 34 19 20 

Terceirizados  521 538 557 558 522 537 

Empregados Licenciados sem remuneração - 3 03 - 01 - 

TOTAL  615 629 693 695 639 654 
     Fonte: Planos de Negócio da COGERH, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 

    *Posição em 31/12 de cada ano  

  

 Em relação aos funcionários concursados, a primeira seleção pública em 1994, de 

caráter nacional, não preencheu todos os números de vagas ofertados. Assumiram apenas 19 

profissionais
81

. O segundo concurso, realizado em 2002, teve o formato de uma seleção para 

trainee. Cada candidato participou do programa de treinamento e fez um relatório da 

atividade que estava pleiteando o cargo. Sobre isso, um interlocutor conta que  

 

A gente passava seis meses, era até interessante que a gente produzia alguns 

relatórios em forma de manuais. Como faço uma vistoria técnica? Ou uma reunião 

de alocação? (...) No produto dos analistas era a reunião de alocação. Eles escreviam 

tudo, as etapas de planejamento, as etapas de execuções e as etapas de 

monitoramento. (...) Lembro que o produto dos tecnólogos era um relatório de 

vistoria em um determinado usuário. A gente dizia como é que fazia a vistoria e qual 

o procedimento anterior de planejamento. Era uma espécie de manualização daquele 

procedimento, daquela atividade. Em tese, era pra ter ficado como um manual, mas 

não ficou. Se você for perguntar... se perderam no tempo os manuais de todos os 

técnicos que entraram naquela época (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 10/07/2017). 

 

 Os relatos obtidos durante as atividades de campo se referem ao primeiro concurso 

como um acontecimento estruturador da instituição. O segundo é mencionado como o maior 

da história da COGERH, que convocou aproximadamente 129 pessoas, um número bem mais 

amplo que as 65 vagas ofertadas conforme registro em ata do Conselho de Administração. A 

significativa ampliação do corpo técnico proporcionada por esse concurso decorre do 

processo de interiorização da instituição nos anos 2000 com a abertura das Gerências 

Regionais. Em 2012, apenas 34 são ofertadas no terceiro e último concurso público realizado 

pela COGERH.  

                                                             
81

 O primeiro concurso da COGERH foi o primeiro para o setor de recursos hídricos do país tendo sido realizado 

em Fortaleza e em São Paulo. Das 40 vagas ofertadas, apenas 21 candidatos foram aprovados, desses 19 

assumiram os cargos para as seguintes áreas: biblioteconomia, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, 

agronomia, geografia, administração e ciências sociais. Esse concurso foi realizado concomitantemente com o da 

FUNCEME. 
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Em relação à sua estruturação, A COGERH nasce com um pequeno número de 

funcionários concentrado em Fortaleza, em prédio alugado, com reduzida frota de carros para 

a realização de suas atividades. Um entrevistado faz o seguinte relato: 

 

Nós iniciamos com prédio alugado,uma sala alugada na rua Pereira Filgueiras e 

eram três carros para trabalhar: um gol que era do presidente, um outro carro 

emprestado da SOHIDRA e um gol também emprestado da SRH. Então,a gente 

tinha que sair "brigando", para ver que saía com o carro, quem ficasse com o carro 

passava a semana toda em campo trabalhando. A gente saía domingo 4:00 da manhã 

e ia até sexta-feira. Direto no campo trabalhando para aproveitar o uso do carro. A 

equipe era pequena e o trabalho não podia se concentrar na sede. Depois era tudo 

muito novo e, portanto, empolgante. Como era uma instituição pequena, nós 

tínhamos liberdade para trabalhar (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 13/07/2016). 

 

Em seus primeiros anos de vida, possuía duas gerências: interiorana e metropolitana. 

Tal formato é revisto, sendo implantadas a partir de 1997 as oito Gerências Regionais-GR. 

Estruturadas internamente por grupos de profissionais do núcleo técnico (tecnólogos, 

biólogos, engenheiros agrônomos e civis) e pelo núcleo de gestão (sociólogos, assistentes 

sociais, pedagogos e administradores).  A primeira GR foi a de Limoeiro do Norte, seguida 

pela de Pentecostes (Ver Tabela 03). Áreas, cujas as primeiras ações da Companhia foram 

implantadas. Paulatinamente, as atividades começam a ser executadas pelos técnicos que 

residem no município de instalação da GR. Esse processo de horizontalização da Companhia 

demandou aumento do corpo técnico que foi, de certa forma, temporariamente suprido pelo 

segundo concurso
82

. Nesse momento, a instituição passa a contar com sede própria, cujo 

terreno físico divide com a SOHIDRA até hoje. Possui sede própria desde 2006, situada à rua 

Adualdo Batista, 1550, Messejana.  

 A criação das Gerências Regionais é justificada por um interlocutor da pesquisa
83

 

como uma forma de reduzir os gastos para execução das atividades, minimizar conflito e 

potencializar a gestão.  

O ano de 1997 marca o surgimento das duas primeiras Gerências Regionais (Tabela 

02) em substituição à antiga superintendência interiorana. A equipe deixa de estar concentrada 

na capital, exceto a que integra a Gerência Bacias Metropolitanas-GEMET. Esta se diferencia 

das demais pelo faturamento que gera, pelo quantitativo de profissionais que agrega, pela 

                                                             
82

 Na 46ª Ata do Conselho Administrativo da Companhia (04/07/2007) consta que do total de 129 convocados, 

66 não atenderam ao chamado e dos que tomaram posse 12 solicitaram demissão logo após a investidura no 

cargo. O motivo para a evasão é explicada em função dos baixos salários que a Companhia praticava à época.   
83

 Interlocutor técnico. Entrevista realizada em 23 de março de 2017. 



 

95 

 

manutenção e operação das estruturas das estações de bombeamento, como, por exemplo, o 

Eixão das Águas e pelo Canal do Trabalhador.  

 

Tabela 03- Gerências Regionais da COGERH com indicação do ano de instalação 

 

Município Gerência Regional Ano de Instalação 

Fortaleza Bacias Metropolitanas 1994 

Limoeiro do Norte Bacia do Médio e Baixo Jaguaribe 1997 

Pentecoste Bacia do Curu e Litoral 1997 

Crateús Bacias da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús 2000 

Crato Bacia do Salgado 2000 

Sobral Bacia do Coreaú e Acaraú 2001 

Quixeramobim Quixeramobim 2002 

Iguatu Bacia do alto Jaguaribe 2002 
     Fonte: pesquisa de campo 

 

Contudo, a diferenciação não se dá apenas entre a GMET e as demais Gerências 

Regionais. Cada uma, apesar de executar as mesmas atividades, apresenta traços singulares 

em função do perfil do gerente, da equipe e da realidade local. Diferenciação decorrente da 

existência de uma dinâmica específica, do modo de ligação entre os agentes sociais e da 

forma como pensam.  

Mesmo que a COGERH estabeleça procedimentos metodológicos comuns, na 

implementação há alterações em decorrência da configuração de cada GR. Apenas alguns 

processos têm seu ritual descrito em forma de manual, como, por exemplo, o setor de 

monitoramento.  

Os técnicos entrevistados apontam que a ausência da descrição do ritual dos processos 

que a Companhia executa figura como um duplo risco. Primeiro, quando da entrada de novos 

profissionais, seja por concurso ou por terceirização, que podem modificar a 

operacionalização tendo como referência a sua experiência pessoal ou conhecimento 

individual adquirido. Depois, a memória institucional fica comprometida quando não há 

registros dos procedimentos metodológicos como guias de ação em todas as áreas da 

Companhia.  

 

O que a gente sente falta, na realidade, sobre esses aspectos são esses manuais de 

procedimento, sob pena de os técnicos novos chegarem e não ter esse material ou 

não ter as instruções. Aí como é que eu faço uma reunião de alocação? Como é que 

eu faço uma simulação? Só tá na cabeça das pessoas (Interlocutor do grupo técnico. 

Entrevista concedida em 10/07/2017). 
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Sobre o mesmo assunto, outro interlocutor diz que  

 
(...) na COGERH, exceto a parte de monitoramento que é eminentemente técnica 

tem todo um ritual próprio. Tem manual. Nós da gestão participativa estamos 

tentando fazer, estamos devendo. Mas a forma de operar os açudes é feita de forma 

negociada, então a forma de fazer isso muda conforme as decisões que são feitas em 

conjunto com a sociedade. Em alguns momentos isso facilita em outros não. Em 

alguns momentos sim porque você tem a chance de aproximar essa operação da 

população ou dos usuários. De nada adianta ir para o açude (para reunião com 

usuários) e discutir quantos por centos vai ser liberado se você não discutir como vai 

abrir. Se ela vai ser liberada em ondas (grandes volumes de água) ou de forma 

contínua. Por outro lado, não ter os procedimentos manualizados abre espaço para as 

subjetividades e isso pode complicar (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 14/04/ 2016).  

 

Mas quando se observa a configuração institucional da COGERH, fica evidente que a 

experimentação é uma marca da lógica flexível que permeia o modelo gerencial do qual ela é 

uma expressão no estado. Experimentar e não necessariamente criar padrões, rotinas, rituais.  

A negociação aparece na fala técnica como algo maleável, flexível. Na verdade, 

negociar não é impeditivo para ter procedimentos regulares, isso inclui a definição de 

critérios, das regras do jogo e não da negociação como álibi para as “regras de exceção”.  

A COGERH funciona como uma única agência para as 12 bacias hidrográficas do 

estado e desempenha a função de secretaria executiva dos Comitês. Em relação ao seu 

organograma institucional (Ver Anexo A), ela apresenta em seu topo a Assembleia Geral, a 

presidência, os Conselhos Fiscal e Administrativo. Ramifica-se em três diretorias: 

Planejamento (DIPLAN), Operações (DIOPE) e Administrativa-financeira (DIAFI). Para cada 

diretoria, há um grupo de gerências.  

Como as hierarquizações dos organogramas revelam posições, relações e 

responsabilidade, chama a atenção o fato das Gerências Regionais (GR) estarem vinculadas 

apenas a DIOPE à medida em que a DIPLAN abriga a gerência de gestão dos recursos 

hídricos, responsável diretamente pelas reuniões de Alocação Negociada de Água e de 

interlocução com as Comissões Gestoras, Comissões de Acompanhamento e Comitês de 

Bacias Hidrográficas-CBHS.  

 

Na prática, as gerências regionais estão diretamente ligadas ao presidente que 

orienta que os gerentes têm a liberdade de interagir com as demais diretorias e não 

somente com a DIOP, que é a Diretoria de Operações. O que mudou? A cabeça do 

gestor! E isso é um risco porque amanhã ele pode mudar e nós estamos, 

formalmente, ainda com a estrutura antiga (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 10 /07 2017). 

  

Quanto às atividades, a COGERH as distribui em seis eixos de atuação: Operação e 

Manutenção da Infraestrutura Hídrica, Monitoramento Quantitativo e Qualitativo dos 
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Recursos Hídricos, Estudos e Projetos, Gestão Participativa, Implementação dos Instrumentos 

de Gestão dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional.  

Essa caraterização sumária serve para a construção de uma visão panorâmica de como 

a instituição está estruturada, formalmente ou na prática cotidiana dos agentes sociais que lhe 

dão vida. Mas a COGERH não se limita a um sistema sociotécnico. Ela se configura como 

campo de luta política que executa e negocia uma parte das ações de uma política setorial 

sobre uso e distribuição das águas, mas que não a elabora na medida em que, na configuração 

do Sistema de Recursos Hídricos do estado (SIGERH), ela é o braço operacional da Secretaria 

de Recursos Hídricos. 

O SIGERH, conforme descrição contida na Lei de Estadual de Recursos Hídricos (Lei 

nº 14.844/2010), é composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos
84

, o qual foi criado 

pela Lei n.º 10.840, de 10 de outubro de 1983 e pela Secretaria Executiva do CONERH. É 

composto por: um representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHS
85

, nove 

secretarias do estado
86

, Associação dos municípios e prefeitos do estado do Ceará–APRECE, 

DNOCS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 

CAGECE;  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará – FIEC e duas instituições de ensino superior
87

. O secretário da 

SRH ocupa o cargo de presidente. Importante destacar que só a partir de 2010, o CBH passou 

a ter assento no CONERH. 

Na composição do SIGERH, a Secretaria de Recursos Hídricos-SRH aparece como o 

órgão gestor e responsável pela formulação da política de recursos hídricos. Esta secretaria 

abriga algumas coordenações de caráter administrativo, mas há duas que são relevantes: a 

Coordenação de Gestão de Recursos Hídricos que tem interface com a COGERH. Esta integra 

o sistema de gestão como instituição de gerenciamento. A outra Coordenação de Infraestrutura 

Hídrica tem vinculação direta com a Superintendência de Obras Hidráulicas –SOHIDRA. 

Esta integra o sistema como braço de execução de obras.   

                                                             
84

 O marco inicial da sua criação fica por conta de um seminário organizado pela Assessoria de Recursos 

Hídricos do Governo do Estado, que delibera a sua  criação  e a elaboração de um Plano Estadual de Recursos 

Hídricos. Considerado órgão regulador da COGERH por aprovar os valores da tarifa referente ao uso da água 

bruta. 
85

 Composição: 30% usuários de água, 30%  Sociedade Civil, 20% Poder público municipal e 20% poderes 

estadual e federal. 
86

 Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA; Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE; 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG; Secretaria das Cidades; Secretaria de Aquicultura, Pesca e 

Agricultura – SEAPA; Secretaria da Educação – SEDUC; Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA; 

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA e Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE. 
87

 Composição do biênio 2015-2016 
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Compõe, ainda, o colegiado do SIGERH os Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHS e 

a FUNCEME. Como instituição setorial, a FUNCEME é responsável por estudos na área do 

clima e dos recursos naturais. 

Em relação à formatação do arranjo institucional do SIGERH e das atribuições do que 

denomina de “trindade” do sistema de recursos hídricos, um interlocutor afirma que o sistema 

foi pensado de forma articulada. 

 

A FUNCEME lida com a água atmosférica. A água atmosférica tem importância 

grande na prevenção dos invernos. Na previsão dos acontecimentos decorrentes da 

chuva ou da seca. Ela é um elemento preventivo e previsível.(...)Você precisa de 

outro órgão para gerenciar a água depois que ela cai no território. Quando ela 

começa a escoar. Esse órgão é a COGERH que visa o gerenciamento da água no 

território. Ela tem uma função importante. Uma cuida da água atmosférica e da sua 

previsão e a outra cuida da gestão no território que a COGERH. A SOHIDRA que é 

terceiro braço do sistema de recursos hídricos tem uma função importante que é 

regularizar a água no território. Você tem a SRH, como cabeça do sistema que tem 

três braços: A SOHIDRA (braço executivo), a COGERH (braço operacional) e a 

FUNCEME (braço tecnológico). Essas instituições formam uma trindade 

(Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 19/02/2016). 

 

Nessa configuração, a COGERH assume o papel de órgão de gerenciamento e árbitra 

que se move dentro de jogos de interesses conflitantes e de uma faixa de acordos, bem como 

uma instituição difundida como portadora de um novo modelo de gestão. Apresenta-se como 

cogestora das águas quando negocia as tomadas de decisões que afetam setores da sociedade 

com interesses conflitantes. Aqui reside sua segunda peculiaridade: a interlocução com a 

sociedade. Sobre isso, um entrevistado afirma que  

 

a COGERH foi um marco, um ponto de inflexão na história da água do Ceará. As 

instituições que cuidam do setor de água variam um pouco. A gente queria muito 

usar o modelo francês que é a agência de bacia. A agência de bacia tem vantagens e 

desvantagens. A vantagem é que ela tem arrecadação de imposto. Ela é forte do 

ponto de vista econômico. Mas é do governo! O defeito é porque depende da 

política de governo. Outra dificuldade é que ela é uma autarquia e criar uma 

autarquia tem limitações orçamentárias, fica sujeita a lei de orçamento estadual. 

Então, o Ceará deu um salto um pouco diferente. Ele criou uma companhia e tem 

uma pequena diferença apesar de ser pública. Mas ela tem mais flexibilidade e tem 

fundo financeiro próprio. 

A vantagem da companhia é que ela é diferente da autarquia, ela tem mais 

flexibilidade, é mais ágil nas suas ações. Para você operar uma galeria de um açude, 

você tem que ter agilidade, tem que comprar um parafuso com rapidez, se você for 

fazer uma licitação... só vejo a conversa do pessoal da saúde pública que diz que não 

tem soro, a licitação foi anulada. Mas no próximo mês terá soro. Vive-se com essa 

conversa no serviço público. Por isso que o DNOCS não tá funcionando porque é 

uma autarquia federal (Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 

19/02/2016). 

 

O depoimento traz uma narrativa comum quando se fala ou se escreve sobre a 
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COGERH. Primeiro, o seu formato jurídico que a diferencia dos outros estados e a eleva à 

condição de exemplariedade em função da flexibilidade que tal arranjo a proporciona. O 

segundo elemento fica por conta da ideia que a Companhia se inspira no modelo francês. Este, 

segundo Júnior (2014), é apontado como uma experiência inovadora quanto à 

descentralização e participação, sobressaindo-se o chamado sistema parlamentar das águas 

que abriga os Comitês de Bacias Hidrográficas.   

Argumento que o formato cearense não se inspira no modelo francês
88

. Tal inspiração 

me parece estar no plano do discurso para reforçar a novidade e o alinhamento com a 

modernidade. Sustento tal afirmação a partir de duas argumentações.  

Primeiro, quando tomo a história da cidade de Fortaleza, percebo que a França aparece 

mais uma vez como modelo a ser seguido pelo estado do Ceará como garantia de 

modernidade nas transformações urbanas entre os anos de 1860 a 1930 (Ponte, 1993). O 

alinhamento à cidade francesa retorna à cena do estado nos anos 1990 como argumento 

discursivo de uma nova inspiração, dessa vez, para a gestão das águas. Na verdade, são 

modelos distintos, cuja semelhança reside apenas na existência de Comitês de Bacias 

Hidrográficas. Mas esse fato, por si só, não é suficiente para sustentar que o modelo cearense 

segue tal inspiração.  

 

Na verdade, é o seguinte, o modelo francês ele tem comitê, que toma as decisões e 

tem as agências que executam. Mas na nossa realidade é diferente. Tem uma 

inversão de ordem, porque a COGERH nasceu antes dos comitês. Aqui os comitês 

nascem após a COGERH.  Outra coisa diferente, você tinha grande divisão de bacias 

e cada bacia tem sua agência. Aqui você tem o estado, tem as bacias e uma 

Companhia que também funciona como uma agência única de todas as bacias 

(Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida em 13/03/2017).  

 

 

Guardadas as devidas proporções, o modelo cearense apresenta semelhanças ao 

espanhol. Tal similaridade refere-se ao modo de acompanhamento das ações e, de certa forma, 

a disponibilização das informações ao público, como por exemplo o portal hidro que é um 

“objeto de fronteira”
89

 entre a FUNCEME e a COGERH.  A diferença entre esses últimos 

                                                             
88

Importante lembrar que a FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo) prestou assessoria ao 

governo do estado do Ceará,tendo sido a tese da flexibilização gerencial a que foi discutida mais fortemente e a 

ideia da criação de uma companhia. foi apresentada como a forma mais adequadaforam temas tratados por esta 

assessoria que, de certa forma, afetou a definição do modelo jurídico da COGERH. Entretanto, as narrativas 

encontradas durante a pesquisa de campo revelam que o processo político que levou a construção do modelo 

cearense é mais rico e tem outros personagens. 
89

Refere-se a relatórios, pareceres, estudos e outros documentos, elaborados de forma conjunta que convocam a 

interdisciplinaridade e o reconhecimento da capacidade dos agentes sociais independentemente de serem 

técnicos da instituição. Ver CASH, David W, CLARK, William C., ALCOCK, Frank, DICKSON, Nancy M., 

ECKLEY, Noelle  GUSTON, David H, JAGER, Jill  e MITCHEL,  Ronald B. Knowledge systems for 

sustainable development, 2003. 
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modelos consiste no mapa institucional relativo à participação à medida em que o formato 

espanhol não adota a configuração dos Comitês de Bacias Hidrográficas como ocorre no 

modelo francês. 

A segunda argumentação que trago para confirmar que o modelo cearense não é 

inspiração do modelo francês, consiste nos depoimentos dos profissionais que participaram 

desde a criação da instituição. Deles infiro que mais do que filha de um tempo, a COGERH é 

cria do Banco Mundial no Ceará. Contudo, o seu modus operandi é uma construção local, 

protagonizada pelo primeiro grupo de funcionários que corporifica a instituição.  

A COGERH apresenta, portanto, uma dupla peculiaridade (formato institucional e 

participação social) que a qualifica como caso exemplar a ser replicado em outras realidades. 

O Estado do Ceará é difundido como marca da nova “governança das águas” e a COGERH 

desponta como a vitrine desse processo.  

Entretanto, tal singularidade é proporcionada por um contexto local favorável ao seu 

desenvolvimento. Ela ganha peso pelo apoio político que desfruta, pela existência de uma 

comunidade hídrica local e pelo poder de empresa que assume quando adquire 

sustentabilidade financeira. Somam-se ainda, às novas ideias, o aporte de recursos financeiros 

e os relacionamentos que estabelece como elementos que contribuem para que a rede de apoio 

seja tecida.    

 

4.2 COGERH: tecendo uma rede de apoio e um campo de atuação  

 

Narrar a trajetória de uma instituição requer reconhecer a existência de um movimento 

não linear quando se conhece as influências que sofre e de que forma ela afeta os grupos aos 

quais destina suas ações. As influências advêm de fatores próximos e distantes que estão 

interligados. Estes últimos se referem à conjuntura política e econômica, especialmente as 

diretrizes do governo que apontam os caminhos a percorrer. Os fatores próximos são as 

marcas expressas por cada gestão da instituição referentes às prioridades estabelecidas, aos 

canais de interlocução com a sociedade e com outras instituições, bem como a forma de 

escolha e condução das ações. Esse tipo de narrativa requer considerar as dobras e tessituras 

de uma história que não paira no ar, mas que está em conectividade com a dinamicidade dos 

fatores próximos e distantes, oportunizando uma reflexão sobre seus limites e pontos de 

inflexão. Isso demanda situar o quadro institucional e o contexto de inserção que moldam seu 

modo de pensar e fazer.   
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Contudo, o modo como pensa e age uma instituição não é determinado pela mera 

definição de suas atribuições e pelo aparato normativo legal que regula suas ações. O 

relevante é saber como a sua finalidade tem sido praticada e identificar quais estratégias 

foram acionadas para o seu funcionamento. Isso requer considerar a existência de uma 

dimensão humana na constituição das instituições.  

Considero que as instituições não são um conceito vazio. Elas assumem a forma como 

os agentes sociais se relacionam e atuam. São criações sociais e políticas para resolver 

problemas e fazem isso mediante um jogo entre a formalidade e informalidade. A chave de 

compreensão não deve ser o que é a instituição, mas saber como ela pensa e executa suas 

ações. Ou seja, como articula atores sociais e estratégias para lidar com o problema para o 

qual foi designada para “resolver” (DOUGLAS, 2007).  

O que é formalmente definido, apresenta nuanças na implementação. As ideias não 

pairam livremente no ar. Ao serem implementadas há ajustes, complementações e 

decomposições fruto das relações entre os agentes sociais e do contexto em que vivem.  

Abers e Keck (2017) afirmam que as instituições se configuram como modos de fazer 

as coisas e ganham concretude quando as pessoas passam a agir de forma criativa para 

realizar o trabalho a partir da reconfiguração de ideais, recursos e relacionamentos. Elementos 

que considero como fios que tecem a rede de apoio para dar vida à instituição.  

No caso da COGERH, o primeiro fio dessa teia é o aporte de recursos financeiros via 

Banco Mundial através do PROURB. O recurso total era, inicialmente, destinado para a 

urbanização de cidades conforme discussão feita no capítulo anterior. Constata a ausência de 

infraestrutura hídrica e sua relevância para o plano de desenvolvimento do estado, a quantia a 

ser financiada é dividida ao meio, evidenciando uma força de articulação do grupo que atuava 

no setor de recursos hídricos e o interesse do Banco Mundial.  

Mobilizado o recurso e criada a instituição de gerenciamento, o próximo passo era a 

ocupação do campo de ação. No chão em que a COGERH pisa, outras instituições já existiam 

e desenvolviam atividades nas áreas em que atuará. Isso a conduz a negociar seu campo de 

ação com duas instituições: o DNOCS e a CAGECE. Mas como se dá essa negociação ou 

como se desenrola o jogo entre as partes? Como a COGERH vai adquirindo reputação e 

ganhando terreno? Que tensões abriga no processo de demarcação de um espaço de atuação? 

A negociação em torno do campo de atuação não se dá sem embates, denúncias e  

acordos. O jogo implica em mudança das posições dos agentes institucionais no chamado 

novo modelo de gestão das águas. As acomodações no novo arranjo institucional podem 
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expressar perda de prestígio e poder (caso do DNOCS) ou ser, de certa forma, um alívio para 

se isentar da responsabilidade de situações problemáticas (caso da CAGECE).  

Em relação ao DNOCS, há que se destacar que a relação institucional que mantém 

com a COGERH oscila entre cooperação e disputa. A cooperação se deu de três formas: 

elaboração de termos de colaboração técnica, disponibilização de funcionário para compor o 

quadro funcional da Companhia e a contratação desta pela autarquia federal para execução do 

projeto de transposição do Rio São Francisco.  

A COGERH, em seu primeiro ano de vida, atua como prestadora de serviço junto ao 

DNOCS durante 6 meses com a atribuição de rever o que já havia sido feito e elaborar o 

projeto de Transposição do Rio São Francisco. Trata-se de uma relação institucional, pautada 

na cooperação que ficou sob a responsabilidade dos técnicos da área de engenharia civil, 

recém integrados à Companhia através do primeiro concurso público. Um interlocutor da 

pesquisa relata que essa parceria também ajudou financeiramente a Companhia na fase de 

estruturação. Informação colhida a partir do depoimento de ex-diretores e profissionais que 

integraram o que, internamente, ficou conhecido como o Grupo dos Franciscos
90

.  

Para demarcar o campo de atuação, fez-se necessário celebrar acordos técnicos com o 

DNOCS para definir a atribuição de cada instituição na gestão compartilhada das águas 

açudadas sob domínio da União
91

.  

O governo através da SRH celebra o primeiro Convênio sob o número PGE 01/94, 

contendo as atribuições de cada instituição em separado e das obrigações em conjunto. Nesse 

documento, a menção feita à COGERH refere-se à elaboração do Plano Anual de Operação do 

Sistema de Reservatórios do estado, tendo como base o plano de monitoramento elaborado 

pelo DNOCS.  

Nesse acordo, dentre outros assuntos, os projetos de irrigação pública despontam 

como prioridade para o processo de outorga e dão preferência a esses perímetros quanto à 

utilização da água disponível. Sinalizam a questão da arrecadação da cobrança pelo uso da 

água bruta como instrumento a serviço da manutenção e recuperação dos açudes, inclusive, os 

que estão sob domínio do DNOCS, caso haja interesse de ambas as partes envolvidas.   

                                                             
90

 Menção ao primeiro nome da quase totalidade dos membros da equipe que realizou esse trabalho. Informação 

colhida em comunicação oral em 3 de dezembro de 2018. 
91

Durante o trabalho de campo foram identificados três acordos para a gestão compartilhada entre estado e União 

nos seguintes anos: 1994, 2004 e 2008. Vencido em 2016, o Convênio até aquele ano não havia sido renovado.  
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Quanto à tarifa da água bruta, está expresso na cláusula terceira referente à 

responsabilidade das instituições (item II do estado/SRH, letra i) que o estado/SRH está 

obrigado a  

 

realizar pagamento ao DNOCS pelos volumes de água liberados dos reservatórios de 

sua propriedade através da SRH, conforme cronograma do consumo de água dos 

usuários finais, obedecendo às tarifas estabelecidas por portaria ministerial vigente à 

época do referido pagamento (Convênio sob o número PGE 01/94). 

 

Na prática, o repasse não foi realizado pelo estado por entender que o recurso 

arrecadado deve ser utilizado para manter as atividades de gestão da Companhia. A destinação 

desse recurso figura como um tema de tensão e desacordo que vigora até hoje.  

 Em relação a essa latência, funcionários e ex-funcionários do DNOCS entrevistados 

no âmbito dessa pesquisa, questionam a cobrança pelo uso da água efetuada pela COGERH. 

Alegam que a Companhia cobra pela água contida nos reservatórios federais, sem fazer 

nenhum repasse financeiro ao DNOCS.  

Confusão provocada pelo texto constitucional da CF/88 que diz que as águas 

represadas em estruturas federais são de domínio da União. Mas, por outro lado, a 

promulgação dessa constituição tem como um de seus resultados o fortalecimento dos estados 

na elaboração e implementação das políticas públicas. A gestão das águas não foge a essa 

realidade.  

Entre o primeiro acordo (PGE 01/1994) e o segundo (PGE 6/2004), o governo federal 

cria a Agência Nacional de Águas-ANA
92

 em 2000, ao mesmo tempo em que o DNOCS passa 

por um processo de enfraquecimento em decorrência dos rumores de sua extinção, do peso 

das acusações de ineficiência e de captura pelas elites políticas. Esse é um marco importante 

para compreender as ausências de algumas cláusulas nos acordos posteriores que 

evidenciavam um certo nível de domínio de um órgão de existência secular.  

A partir do segundo acordo, PGE 6/04, em 13 de abril de 2004 já não mais constam as 

cláusulas referentes ao pagamento nem a priorização dos perímetros irrigados públicos. 

Revelando dois movimentos: o enfraquecimento do DNOCS ao desempenhar papel de 

coadjuvante na gestão das águas do Ceará e a tentativa de desenvolver trabalhos de 

organização social nos açudes federais
93

, como tentativa de adequação ao princípio da 
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 Importante destacar que o processo de criação da ANA tem participação direta de pessoas que criaram e 

também as que administraram a COGERH durante a 4ª gestão (200-2002). Inclusive, a experiência cearense 

relativa à participação social foi levada para a ANA, por profissionais que atuaram nos primeiros anos da 

Companhia.  
93

 A inserção no campo participação pública, especificamente, as divergências e convergências nesta seara com a 
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participação, contido nas legislações de recursos hídricos (nacional e estadual). Momento em 

que a instituição busca guiar-se pela narrativa da convivência com a seca.    

 Algo novo aparece em torno da relação COGERH-DNOCS. Nos anos 2000, ventilou-

se pelo Governo do estado a possibilidade de estadualização das infraestruturas do órgão 

federal como mecanismo para facilitar a emissão de outorga
94

 e dar direito a quem, conforme 

depoimento, vinha assumindo os custos com a manutenção das estruturas federais.  

 

Em função das dificuldades desse órgão de outorga e de manutenção das estruturas 

federais, pensamos em estadualizar tais estruturas. Quando havia algum problema 

nos reservatórios, a COGERH pagava. Era aplicação do dinheiro do estado. Como 

gestor estadual, eu estava submetido a uma obrigação, por lei, que delimita minha 

atuação. Isso tudo foi levado para a ANA e foi visto como pertinente. Mas tinha que 

saber se o estado teria capacidade de suportar a manutenção das estruturas federais. 

Nessa época, o DNOCS queria tomar a gestão pra si... Bem, pensamos: como 

recurso da união é um recurso fiscal, e depois as estruturas são antigas, acho que já 

se pagaram. Vamos ver se há necessidade de amortização, pra ver quanto custa,  pra 

saber se o estado pode arcar. Estávamos nesse trabalho e não deu tempo porque 

eram só 4 anos. Aí mudou tudo e continua como está (Interlocutor do grupo técnico. 

Entrevista concedida em 23/03/ 2017). 

 

O relato evidencia que a relação institucional entre COGERH e DNOCS ganha um 

terceiro interlocutor, no caso a ANA, que passa a ser responsável pela emissão de outorga em 

rios federais. Traz a questão dos condicionantes da Lei de reponsabilidade fiscal (Lei 

Complementar nº 101) para a gestão pública e, em especial, revela que o acordo inicial feito 

entre as instituições em 1994, quando do surgimento da COGERH, não foram suficientes para 

afiná-las institucionalmente. A disputa pelo espaço de atuação permanece como algo latente.   

Em 2008, outro documento é celebrado entre as partes. Agora não mais com a 

denominação convênio, mas aparece como acordo de cooperação técnica, com uma nova 

figura, a Agência Nacional de Águas- ANA. O documento não traz mudanças significativas 

em relação às cláusulas anteriores. Acrescenta como obrigação dos três órgãos (SRH, 

COGERH e DONCS) a elaboração de um plano de controle de cheia em virtude dos anos 

úmidos que antecederam e como indicativo que o ano de 2009 seria um ano úmido, conforme 

as previsões climáticas fornecidas pela FUNCEME. Apresenta ainda, de forma expressa, a 

possibilidade de aplicação de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água 

bruta para a manutenção e operação dos reservatórios sob a tutela administrativa do DNOCS. 

                                                                                                                                                                                              
COGERH, será discutida no próximo item.  
94

 Legalmente definida como instrumento de gestão implantada em 1995 no Ceará, figura como uma autorização 

de direito de uso das águas, emitido de forma discricionária pelo secretário de recursos hídricos do Ceará, 

cabendo à COGERH a elaboração do parecer técnico para embasar a aprovação ou negação do pedido de 

outorga, protocolado pelos usuários de água junto a sede da COGERH ou em suas Gerências Regionais. 
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Tendo em vista que a tentativa de estadualização das estruturas federais não vingou, conforme 

depoimento citado anteriormente.  

Além desses documentos, um entrevistado da pesquisa conta que o deslocamento de 

um funcionário do DNOCS para assumir em 1995 a diretoria de operações da COGERH
95

, na 

segunda gestão da Companhia, também foi elemento que contribuiu para o acordo em torno 

da área de atuação, como também outros profissionais que foram cedidos para a nova 

instituição.  

Lembrar que, nesse momento, a relação da COGERH com o DNOCS era de 

cooperação em função dos trabalhos da Transposição do Rio São Francisco realizado em 

1994, conforme descrito anteriormente. Mas por outro lado, havia uma relação tensa no 

âmbito do monitoramento e operação dos reservatórios.  

A partir de 2016, não há mais acordo de cooperação entre os órgãos. Há uma queda de 

braço entre as instituições em torno da tentativa de formalização de um novo documento, 

tendo em vista que o prazo de validade do acordo de cooperação técnica no 009/2008 expirou. 

O DNOCS reclama repasse de recursos financeiros e a COGERH/ANA entendem que o 

recurso não deve ser repassado, diretamente, àquele órgão. Sem entendimento legal, na 

prática os técnicos mantêm as atividades.  

Importante ressaltar que o DNOCS é responsável pela operação dos açudes federais, 

mas a gestão deles fica a cargo da ANA. No caso do Ceará, por ter rios estaduais, o 

gerenciamento é feito pela COGERH. Há uma separação entre operação e gestão, tanto em 

termos de instituições, como em vinculações ministeriais que revelam a fragmentação da 

política das águas, a qual resvala nos estados, como no caso do Ceará.  

O que se observa é um campo de lutas constantes, cuja medição de forças atrela-se ao 

domínio de capital. Como ensina Bourdieu (1983), quanto maior o volume do capital 

acumulado, maiores serão as condições dos agentes sociais de dominar o jogo. Nessa arena, a 

COGERH ocupa uma posição privilegiada. Ela possui poder de empresa, tem quadro técnico 

significativo, e, finalmente, desfruta de apoio político e institucional. Ela foi tecendo uma rede 

de apoio conectando recursos, relacionamentos e dando nova roupagem a antigas ideias. O 

DNOCS, pelo contrário, não tem quadro técnico renovado e perdeu posição no arranjo 

institucional da gestão das águas.  
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Posteriormente, assumiu o cargo de diretor de planejamento conforme pode ser visualizado no Apêndice A. 
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Em relação à CAGECE, a negociação girou em torno do sistema de açudes da Região 

Metropolitana (Ver Tabela 04) que estava sob tutela daquela instituição para que a COGERH 

assumisse a atribuição para gerenciar a água bruta.  

Tabela 04- Sistema de abastecimento urbano da região Metropolitana de Fortaleza 

Sistema Principais Mananciais Sedes Urbanas Atendidas 

Integrado Gavião Açudes Gavião, Riachão, Pacoti e 

Pacajus e Canal do Trabalhador (rio 

Jaguaribe) 

Caucaia; Eusébio; Fortaleza; 

Maracanaú 

Integrado 

Acarape do Meio-

Gavião 

Açudes Acarape do Meio, Gavião, 

Riachão, Pacoti e Pavajus e Canal do 

Trabalhador (rio Jaguaribe) 

Guaiúba; Maranguape; 

Pacatuba 

Integrado 

Pacajus-

Horizonte e 

Chorozinho 

Açudes Pacoti e Pacajus e Canal do 

Trabalhador (rio Jaguaribe) 

Chorozinho; Horizonte; 

Pacajus 

Isolados Lagoa do Catu, Canal do Pacoti-

Riachão e Canal Sítios Novos 

Aquiraz; Itaitinga; São 

Gonçalo do Amarante 
  Fonte: Atlas Brasil-Agencia Nacional de Águas-ANA, 2010 

 

Na 7ª Ata do Conselho de Administração, datada em 27 de setembro de 1995, é feita 

referência a uma minuta de convênio/contrato com a CAGECE para o gerenciamento do 

sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana.  Sobre a negociação por espaço 

de atuação, um interlocutor
96

 lembra que o acordo com a CAGECE foi um “pouco 

complicado”, pois a transferência de responsabilidade implicou em processo de especialização 

desta instituição como órgão de saneamento, inclusive, desativando um departamento de 

piscicultura. Além de focar sua atuação no tratamento da água bruta e sua distribuição nas 

redes urbanas, a CAGECE passaria a pagar pela água recebida em suas estações de 

tratamento. Mas lembra que, por outro lado, a “existência de duas redes de distribuição de 

água (tratada e bruta) foi facilitador da negociação. 

Em 1996, a COGERH assume o gerenciamento do sistema que fornece água para a 

Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo os açudes, o Canal do Trabalhador e estações de 

bombeamento e ainda o sistema de distribuição de água bruta para o Distrito Industrial de 

Maracanaú.  

Mas na verdade, há alguns elementos que facilitam que essa transferência ocorra sem 

embates e assuma o caráter de alívio. Ou seja, possibilitou que a CAGECE se isentasse da 
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 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 30 de abril de 2016. 
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responsabilidade de situações problemáticas na Região Metropolitana, em especial as 

vivenciadas com a crise hídrica de 1993.  

Um ano de significativa seca e os cinco reservatórios: Gavião, Pacajus, Aracoiaba e 

Pacoti-Riachão, responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana, não conseguem 

atender aos usos atuais frente às intempéries climáticas. A capital entra na iminência de 

colapso de abastecimento. O principal “ato de estado” (BOURDIEU, 2014) para essa situação 

foi a construção do Canal do Trabalhador através da CAGECE para transportar, em caráter 

emergencial, água dos açudes Orós e Banabuiú, localizados no Vale do Jaguaribe, interior do 

estado.  

Impulsionados pela pressa para evitar esse colapso, os técnicos esquecem que a água 

também adquire sabores das terras por onde passa. Ao mover-se para um pequeno 

reservatório, o Açude Ererê, mero açude de passagem, a água torna-se salgada. Com maior 

teor de sal, adquire leveza e chega rápido ao seu destino, embora com problemas de 

qualidade. Cena emblemática dessa situação foi o efeito provocado sobre a cerveja da 

Brahma, antiga Astra, a qual adquiriu um sabor salgado, comprometendo as vendas da 

empresa, então usuária de água do sistema. 

A Cagece transfere não apenas o sistema de abastecimento da RMF, mas os problemas 

associados de distribuição dessa rede. Sobre essa problemática trago um depoimento que 

revela a dimensão dos problemas que persistem no final dos anos 1990 e início dos anos 

2000.  

 

Não podia faltar água na Bacia Metropolitana! Havia um problema sério com o 

Distrito Industrial-DI, que já vinha se arrastando. A Cagece sofreu quando 

administrava o sistema da RMF. O DI tinha um abastecimento via Acarape.  Só que 

o Acarape não dava mais conta disso.  Aí, na minha época, foi feito a ligação do 

sistema da adutora do Acarape com sistema Gavião (houve uma interligação).  Era 

um negócio sério o sistema do DI. Todo dia tinha problema! Rompia tudo, todo dia.  

Isso foi entre 99/2000.  Só que nesse período houve aquela grande seca (1998) que 

mesmo com as águas vindas do Jaguaribe a coisa complicou. Mesmo com canal do 

Trabalhador construído. Porque o Pacajus a gente conseguia atravessá-lo com água 

na cintura. Já não podia mais submergir as bombas.  Aí foi necessário construir o 

sistema EB0. Ou seja, eu estou no fundo do poço, as águas estão tão baixa que as 

bombas não conseguem mais puxar, por isso foi feita a EB0.  No meio do Açude foi 

construído um dique. Foi colocado uma bomba para puxar água de um lado para o 

outro. Tivemos que fazer em tempo recorde: 60 a 90 dias. Então, esse tempo 

todinho... foi apagando incêndio! Quando a gente começou a bombear água do 

sistema para o Distrito Industrial aí começou aparecer problemas: água salgada. Por 

conta do tipo de solo e do Ererê. Inclusive, dessa vez lembro da  Coca-cola que 

recebeu um laudo de não conformidade em relação a qualidade da água e ela tinha 

que melhorar. Nós fomos fazer uma negociação com um pessoal que plantava a 

cana-de-açúcar no Acarape. A estratégia era liberar uma água, não me lembro mais 

quanto,  mais de 300 litros por segundo para a gente misturar com a água do DI via 

Gavião para poder ter uma diluição melhor. Usar água do porão é não ter qualidade. 
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Mas não tinha outro jeito. Era preciso misturar as águas para um sistema que rompia 

todo dia. Estar na metropolitana era estar numa guerra! (Interlocutor do grupo 

acadêmico. Entrevista concedida em 18/05/2016). 

 

Mas afinal, por que a COGERH aceitaria entrar num campo minado, cheio de 

problemas ao negociar sua área de atuação? A resposta a essa questão advém da oportunidade 

que esse sistema representaria para a aplicação da cobrança pelo uso da água bruta. Há 

grandes usuários, em especial, as indústrias que estão ligadas a esse sistema e a própria 

CAGECE que possuem capacidade de pagamento. Fato relevante para uma empresa que 

estava se estruturando e buscando a sustentabilidade financeira.  Sobre esse conjunto de 

açudes, um interlocutor da pesquisa afirma que  

 

Os açudes da metropolitana, que estavam sob administração da Cagece, não eram 

simplesmente açudes de passagem ou meras caixas d’água. Tinha muito problema na rede de 

distribuição. Mas eram joias valiosas! Essa percepção foi possível porque havia esperteza, no 

bom sentido, de quem estava negociando em nome da COGERH. E a CAGECE ia se 

especializar em água tratada, a bruta ficava para a Companhia que estava nascendo. Ela não 

perdeu ao transferir, entende? (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 21 de 

fevereiro de 2018). 

  

O depoimento menciona um assunto relevante na tessitura da rede de apoio da COGERH. 

Trata-se da negociação em torno do valor da cobrança pelo uso da água bruta com o setor industrial. Os 

relatos que ouvi sobre o assunto falam de um encontro onde o presidente da Companhia oferece ao 

referido setor a metade do valor que era praticado pela CAGECE. Oferta prontamente aceita pelos 

empresários. Transação considerada exitosa e lucrativa para a Companhia que conseguia apoio 

financeiro para suas atividades.   

Outro fio para composição dessa rede de apoio foi a denúncia junto ao Ministério 

Público, feita pelo secretário de recursos hídricos à época, contra o DNOCS. Alegou que o 

órgão federal havia empregado recursos públicos em áreas privadas, solicitando a 

reapropriação dos açudes pelo estado
97

. A crítica foi direcionada ao Programa Açudagem em 

Cooperação, discutido no segundo capítulo.   

Nesse mesmo momento a Comissão da Pastoral da Terra-CPT realiza um estudo 

intitulado “uso social dos açudes” 
98

 e tece várias críticas ao uso privado de um bem vital para 

a sociedade e que as obras de contenção dessas águas receberam recursos públicos, mas 

beneficiaram o dono da terra, excluindo as populações do entorno. Porque na prática, o 
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“corredor de acesso”, previsto no programa, não significou acesso à água, deflagrando e 

acirrando conflitos entre população rural e proprietários de terra, os chamados “donos das 

águas” ou “coronéis das águas”. 

É nesse clima de conflitos sociais, disputa por espaço de atuação e também de 

acusação, que a COGERH vai arrumando seu terreno para a implementação da política das 

águas, ao mesmo tempo em que surge no cenário local como novidade no arranjo institucional 

referente ao setor de recursos hídricos
99

. A novidade aqui empregada é tomada no sentido de 

algo difundido como peculiar, moderno e afinado com o modelo de gestão gerencial. Mas até 

que ponto, esse tipo de gestão no atual formato da política das águas não guarda elementos do 

modelo burocrático, sobre o qual despontou como reação e negação?  

A esse respeito Secchi (2009) diz que “o modelo burocrático e os modelos gerenciais 

compartilham a manutenção da distinção wilsoniana
100

entre política e administração pública” 

(Idem, 2009,p. 362). Ou seja, separação entre formulação e execução de política pública. 

Separação perceptível quando se observa as atribuições da SRH e as da COGERH. Àquela 

cabe formular a política pública, realizar planejamentos e definir ações estratégicas. Esta 

última atua na esfera do cotidiano, na fase de operação e implantação da política que não 

formula. Esse é um de seus dilemas. Figura como centro de articulação do modelo, 

revestindo-se do discurso técnico que diz balizar suas ações de gerenciamento.  

Em sua trajetória, a COGERH experimenta o embate entre gestão e obra que emerge 

em fases distintas. Quando da sua estruturação, no início dos anos 1990, o Banco Mundial-

BM sinalizou a junção da COGERH com a SOHIDRA por reconhecer a capacidade técnica 

dos profissionais da Companhia egressos pelo concurso. No quadro estavam profissionais 

gabaritados para lidar com as obras de infraestrutura. Mas as discussões não avançaram e o 

governo juntamente com o Banco Mundial, conforme depoimentos, decidiram pela não fusão 

naquele momento.  

Mais uma vez, a tentativa de fusão entre a COGERH e a SOHIDRA volta à mesa de 

discussão da Companhia nos anos 2000. Registrada na 21ª Ata do Conselho Administrativo do 

dia 14 de maio de 2003, na qual está expresso que o Banco Mundial considera a COGERH 
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um “modelo de gestão para o país” e que estão sendo feitas discussões entre esse organismo e 

o governo do estado sobre a transferência de atribuições da SOHIDRA para esta Companhia. 

Nas atas subsequentes, o assunto não é mais retomado, nem mesmo um registro sumário da 

decisão dessa negociação.  

 

Sobre a SOHIDRA (...), ela estava praticamente extinta. Nessa época trouxe para a 

pauta, novamente, a questão da fusão entre a SOHIDRA e a COGERH. Pensamos 

em fundir, tanto que a sede foi feita junto já pensando nisso. Ventilou a fusão por 

que percebemos que quase não havia mais macroestrutura para ser feita. E ela teria 

que se refazer. A ideia era absorvê-la para manutenção das infraestruturas. Isso seria 

bom, porque quem constrói sabe e a COGERH tem receita financeira que a torna 

independente dos recursos do tesouro do estado.  A SOHIDRA seria o departamento 

operacional da COGERH e atendimento a população com pequenas soluções.  

Mas a ideia não vingou. Houve muita resistência interna na SOHIDRA. Aí a 

discussão foi deixada de lado. O Banco Mundial preferiu não entrar muito na 

questão porque havia muita coisa sendo feita, como o canal da integração. Optou por 

dar um tempo (Interlocutor do grupo político. Entrevista realizada em 23 de março 

de 2017). 

 

As falas colhidas em entrevistas com profissionais das primeiras ações da COGERH 

revelam a existência de uma rejeição a essa fusão por ser vista como um desdobramento da 

busca de legitimação do novo, que se pauta na separação entre gestão e obra. A segunda era 

atribuída ao DNOCS, bem como todas as controvérsias envolvidas nesse tipo de atividade que 

dizem respeito ao custo financeiro, benefícios e apropriação privada. A COGERH caminha 

numa corda bamba, inicialmente, quando tenta demarcar seu raio e escopo entre gestão e obra. 

Sobre isso nos fala um entrevistado, que era preciso separar a gestão da obra, para que esta 

não contaminasse aquela. “Era preciso separar o joio do trigo!”
101

.Esse embate nos primeiros 

anos de vida da COGERH é descrito como um momento que contou com certo apoio do 

Banco Mundial, posteriormente, essa agência atuou fortemente contra a fusão das instituições. 

No caso da COGERH, afirmo que o embate entre obra e gestão figura como “atos do 

estado” que ora se separam, ora se confundem, ora se opõem.   

No período de seca que se inicia em 2012, a COGERH voltou a executar obras sob a 

alegação da necessidade de responder com rapidez os problemas desvelados com a seca. 

Sobre essa situação um interlocutor da pesquisa relata que,  

 

Olha, nós sabíamos que fazer obras não é a missão da Companhia. Muda o foco da 

empresa. Hoje estamos focando na gestão dos recursos hídricos. É tanto que as 

novas adutoras, todas elas, estão sendo construídas pela SOHIDRA. A intenção é 

que essas obras sejam todas construídas pela SOHIDRA. Adutoras, obras de açudes 

sejam coordenadas pela Secretaria de Recursos Hídricos e a Cogerh se volte para a 
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gestão. É claro que nessa administração nós demos uma contribuição para essa 

questão da seca, mas focado na realização de estudos, sem fazer obras. (...) Todos os 

estudos geofísicos para a perfuração de poços no Estado do Ceará, a grande maioria 

desses estudos são feitos pela Cogerh, estudos de novos potenciais de aquífero, que 

é o caso do Campo de Dunas do Pecém, agora da Serra Grande, que nós estamos 

concluindo. Aliás, já concluímos! Estamos fazendo um estudo mais aprofundado 

também em toda aquela área sedimentar do Iguatu e vamos fazer um estudo agora 

do aluvião do rio Jaguaribe,como aproveitar melhor o aluvião do rio Jaguaribe. 

Então a Cogerh ficou contribuindo nisso, mas em obra,eu acho, não é o perfil da 

Cogerh. Quando as obras chegam na empresa é muito complicado. Não é nosso 

perfil. As obras da seca de 2012 impactaram financeiramente a COGERH e houve 

mudança de finalidade. Nessa época, nos entramos com técnicos e recursos 

financeiros. O perfil dos nossos técnicos era para gestão, não é para obra. Você sabe  

que logo no começo da existência da Companhia, ela construiu dois reservatórios? 

Pois é, isso acendeu o debeta de junção entre obra e gestão. Mas isso foi um debate 

muito intenso no período e ela não construiu mais. Ela só veio construir obras com 

mais intensidade na gestão anterior, em 2012 (Interlocutor do grupo técnico. 

Entrevista concedida em 19/09/2017).  

 

O relato evidencia que a COGERH não precisou apenas negociar seu espaço de 

atuação, ela também teve que praticar algo distinto da sua finalidade e redirecionar, em alguns 

momentos da sua trajetória, as suas ações para o gerenciamento dos recursos hídricos. A 

execução de obras ronda a instituição desde o seu nascimento e desponta como um risco a 

depender da visão da administração e dos interesses do estado.  

Depois, há que ser considerada a diacronia entre o tempo da obra e o tempo social. 

Descompasso que cria instabilidade e traz também o problema da descontinuidade dos 

governos. Quando uma determinada obra é projetada e realizada, na maioria das vezes, o seu 

tempo de execução e finalização se dá em outro quadro social e econômico. Lidar com essa 

desconexão temporal, com decisões políticas descontínuas e o jogo de interesses abre espaço 

para o embate entre o terreno de negociatas e a definição clara das prioridades. Motivo 

elencado pelos entrevistados que sustentam a ideia de que a COGERH deve permanecer como 

uma empresa de gerenciamento, podendo desenvolver pequenas obras de manutenção da 

infraestrutura, mas afastando-se da execução de obras, em especial, das grandes obras.  

Percebe-se que o processo de construção de uma rede de apoio e a conquista do campo 

de atuação contou com a articulação do saber técnico e da habilidade política dos agentes 

sociais nas negociações. Isso demandou o realinhamento e a redefinição dos espaços 

institucionais e a nova distribuição de posições no arranjo institucional da política das águas. 

Instituições com as quais a COGERH negociou ficaram às margens dessa política. Aparecem 

como parceiros, colaboradores, mas o protagonismo pertence à Companhia. Responsável pela 

implementação da política das águas, realiza uma série de delegações às pessoas autorizadas 

ou como afirma Bourdieu (2014), aos agentes dotados de autoridade simbólica. São esses 
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agentes que, a partir de suas relações, experiências, conhecimentos e práticas constroem o 

modus operandi da Companhia.  

 

4.3 Construindo uma “autoridade prática”: vivência, experimentação e articulação 

 

Quando analiso a forma como uma determinada instituição implementa uma política 

pública setorial, a lupa recai sobre os processos e as pessoas. Significa situar-se no campo da 

“micropolítica institucional”
102

 e reconhecer a dimensão humana nas instituições, que é 

perceptível na prática dos atores sociais. Práticas que podem incorporar as diretrizes 

propostas, mas que também a resignificam em função da capacidade de criação dos agentes 

sociais, das suas experiências e do contexto sociopolítico.  

Tomo o conceito de “autoridade prática” trabalhado por Abers e Keck (2017) para 

discutir como a COGERH mobiliza estratégias para resolver os problemas para quais foi 

designada. As autoras apresentam esse conceito ao estudar os organismos de bacias 

hidrográficas e a mudança institucional no país no campo das águas, como uma espécie de 

poder não estático, fruto da articulação entre reconhecimento, habilidade técnica e recursos 

privados. Argumentam que as instituições do estado desenvolvem autoridade mais por esses 

mecanismos relacionais do que pelas atribuições formais que recebem.   

As autoras fazem uma reflexão sobre como as pessoas agem para, efetivamente, 

transformar instituições. Esforços reconhecidos como lutas para a construção de uma 

“autoridade prática”. Um tipo de poder exercido por atores específicos que acionam suas 

capacidades e ganham reconhecimento dentro de uma área política que os possibilita 

influenciar o comportamento de outros atores.  

 

A autoridade prática sobre a condução de políticas públicas pode mudar ao longo do 

tempo, irradiando de uma organização a outra no interior do estado e até mesmo de 

um local a outro da sociedade, podendo ser compartilhada entre organizações de 

forma complexas e sempre cambiantes (idem, p. 31). 
 

O termo abriga a noção de transitoriedade e, tal como a água, pode mover-se na 

tentativa de criar um novo lugar de “autoridade prática”. A COGERH, ao meu ver, nasce do 

movimento pela busca de outro locus para a operacionalização da política das águas estaduais, 

tece uma rede de apoio para seu funcionamento e se beneficia dos mecanismos relacionais 
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(reconhecimento, habilidade técnica e recursos). Investe-se de “autoridade prática” quando se 

torna o centro de articulação do modelo cearense de lidar com águas e usa a capacidade de 

criação das pessoas, baseada em experiências, persuasão de agentes influentes e 

conhecimento. 

O modelo cearense de gestão das águas operacionalizado pela COGERH e nascido nos 

anos 1990 da conjunção de novas e antigas práticas, foi gestado localmente, em um processo 

de criação, pautado em três elementos: vivência, experimentação e articulação.   

Há uma narrativa comum dos interlocutores da pesquisa que diz que não foi apenas a 

criação de uma nova instituição, mas a construção dos procedimentos metodológicos frente a 

um duplo desafio: o quadro de escassez de água e a incorporação da participação social. Os 

relatos dão conta de uma ação improvisada que foi nascendo a partir da experimentação, 

subsidiada pela vivência profissional dos agentes sociais e pelas articulações que precisou 

realizar, não mais apenas no âmbito do estado, mas com os chamados usuários de águas.    

 

A nossa base, quando nós entramos na COGERH, era a Lei Estadual de Recursos 

Hídricos. E ela previa a participação através dos comitês de bacias. Mas não tinha 

comitê, tinha o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que não era participativo. 

Só que por uma coincidência, no ano que nós entramos, em 1994 foi um ano seco. 

Logo depois que nós entramos, um mês ou dois, uma coisa assim....nós estávamos 

tentando entender direito, pensar como nós iríamos fazer o trabalho... Então, quando 

nós recém entramos na COGERH, teve um conflito enorme lá no Orós. Nós 

tínhamos feito uma viagem pra São Paulo. A equipe de mobilização e organização 

de usuários. Nós fizemos uma viagem pra conhecer a experiência de onde tinha 

algum comitê de bacia. Tinha em São Paulo e no Rio Grande do Sul, poucos ainda. 

Mas eram experiências diferentes. No caso de São Paulo, tem um fundo estadual de 

recursos hídricos que os comitês podem decidir sobre parte do uso daquele dinheiro. 

Olha, lá tem geração de  energia e daí tem esse fundo que é uma motivação  para a 

participação dos comitês, porque eles também poderiam pegar o dinheiro pra fazer 

seus projetos ou então as ONGs para fazer seus projetos de educação ambiental ou 

as prefeituras pra fazer os projetos de saneamento. Então assim, eles tinham um 

outro problema que era a qualidade da água e não a nossa escassez. Eles tinham um 

fundo, como a gente chamava, cenourinha, pra garantir a participação, e a discussão 

principal deles era melhorar a qualidade da água. Nenhum problema na época de 

escassez lhes tocava. No Rio Grande do Sul, pelo contrário, tinha apenas dois 

comitês. Um mais político, que era o de Gravataí, bem vinculado, inclusive à 

Câmara dos Vereadores que tinha uma visão bem mais industrializada, com 

problemas graves de qualidade de água. O outro foi o primeiro comitê do Brasil o de 

Sinos com uma visão bastante ambientalista que foi formada por um professor, 

dentro da universidade. Quando nós voltamos, foi muito sintomático. Nós 

demoramos 15 dias pra ter reunião com os usuários de água, nós vimos tudo 

direitinho, como funcionava. Quando nós fomos pra reunião aqui, nós chegamos à 

conclusão de que nada do que nós vimos ia servir para a nossa realidade. Nós já 

chegamos entendendo que não seria aquilo que vimos. Mas o que seria? Nós não 

sabíamos! Até porque os 4 que eram da mobilização, nós não tínhamos basicamente 

nenhum conhecimento da lógica de gestão dos recursos, nós estávamos tentando 

ainda entender. Aí acontece essa crise grande, no ano anterior, em 1993, o Ciro 

Gomes tinha autorizado a construção do canal do trabalhador daquela forma louca. 

Estava quase acabando a água em Fortaleza, a situação do Orós já estava ruim e com 

aquilo piorou ainda, quando chegou em 94, no meio do ano, o Orós  estava com 10-
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15%, ainda tinha que irrigar todo o Vale, não tinha o Castanhão ainda. Tinha que 

irrigar todo Vale, tinha que trazer um tanto de água para o canal do trabalhador pra 

Fortaleza, 22 km de irrigação, tinham cidades, tinha aquele conflito todo, e aí a 

população, quase 2000 pessoas foram pra parede do Orós pra quebrar a válvula e 

não deixar a água passar.  Foi assim que começamos!(Interlocutor do grupo técnico. 

Entrevista concedida em 28/11/ 2017). 

 

Esse depoimento menciona que a COGERH ao mesmo tempo em que ainda se 

estruturava (e sua equipe tomava posse e se capacitava para suas atribuições) teve que lidar 

com uma situação de conflito referente ao acesso à água, sem que no próprio estado nenhuma 

ação semelhante tivesse sido realizada até aquele momento. Isso não quer dizer que as 

disputas pela distribuição da água sejam recentes. Pelo contrário, têm longa história associada 

à luta pelo direito à terra.  

No caso específico desse depoimento, é mencionado o primeiro conflito que a equipe 

teve que enfrentar: a liberação de água do açude Orós com a ocupação da parede do açude por 

aproximadamente 2000 pessoas. História que conta com a participação do padre da cidade que 

participou da ocupação para impedir a liberação de água para Fortaleza via canal do trabalhador. 

Importante demarcar que essa foi a primeira situação conflituosa que demandou uma resposta do estado, 

através da recém-criada instituição de gerenciamento. Em paralelo, havia um outro conflito de caráter 

mais local. 

 

O maior conflito da bacia não era do Lima Campos, era o conflito entre a área mais 

alta da bacia, a montante que estava o reservatório Orós.  Eles não concordavam que 

essa água viesse para o baixo Jaguaribe e, consequentemente, para a Região 

Metropolitana. Esse conflito do Lima Campos era mais localizado (Interlocutor do 

grupo técnico. Entrevista realizada em 19 de setembro de 2017). 

 

O entrevistado faz uma distinção entre dois conflitos que marcaram a fase inicial da 

COGERH em 1994
103

. Faz referência à transferência de água do Orós para a região do baixo 

Jaguaribe e para capital e sua região metropolitana. Um conflito que guarda uma situação 

clássica: disputa por água entre montante e jusante. Os primeiros desejam que a água não seja 

liberada para a área mais baixa da bacia hidrográfica. Quem está à jusante do reservatório 

espera a liberação das águas. Importante lembrar que o açude se encontrava com volume 
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reduzido em função do período de seca que havia se instalado em 1993. A reduzida 

quantidade de água estocada no referido açude ocupa as páginas de um importante jornal de 

circulação local desde o ano de 1992
104

. Há ainda que se considerar que durante muitos anos, 

as águas do Orós foram disponibilizadas para o seu entorno porque o DNOCS não havia 

instalado a válvula dispersora.  

 

Quando botaram a válvula do Orós, em 1980 por aí assim, então muita gente se 

instalou, empresas se instalaram aqui na região. Naquele tempo era melão que se 

produzia muito. Tiveram um prejuízo danado porque faltou água. Aí quando faltava 

água aqui, por exemplo, em Russas, Jaguaruna, aí ligava e dizia:“ solta a água”!, Aí 

a gente soltava. Quando chegava, as plantas já tinham morrido, porque eram 18 dias, 

uma liberação de água pra chegar. Levava 18 ou 19 dias, quando liberada no Orós 

pra chegar ali na região de Itaiçaba. Então não tem agricultura que aguente. Hoje, 

aqui no Castanhão, o normal seria 8 ou 10 dias pra liberar uma água do Castanhão 

pra ela chegar em Itaiçaba, naquele tempo não sabia nada disso. Quando o 

governador, o Ciro, foi inaugurar o Canal do Trabalhador não tinha água no Canal. 

Aí foi uma correria a gente pegou o helicóptero pra identificar os barramentos para 

detoná-los para a água passar, pra ver se a água chegava. Tínhamos o apoio da 

polícia. Mas tudo isso porque não se tinha conhecimento que temos hoje 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 10 de janeiro de 2017).  

 

O depoimento mostra que a demanda pelo uso da água para atividades produtivas foi 

incrementada com a instalação da válvula para soltar as águas açudadas. Figura como um 

“ato de estado” que potencializa conflitos locais quando, com o uso do poder de polícia, abre 

os caminhos para a passagem das águas.  

 O segundo conflito é atinente ao Perímetro Irrigado Lima Campos
105

. O que 

impulsionou o embate foi a impossibilidade de levar água pelo canal até aos irrigantes do 

perímetro porque a passagem é cortada quando o nível dos reservatórios é reduzido.  Figura, 

como lembra o entrevistado, como um conflito mais localizado quando se compara com a 

primeira situação.  

Em relação aos conflitos mencionados anteriormente, fica evidente que a capital do 

estado já exercia pressões sobre a distribuição das águas armazenadas no interior do estado, 

despontando como prioridade em detrimento dos demais. Fatores como o crescimento 

populacional, formas de uso e ocupação do espaço, industrialização via as políticas de 

incentivos fiscais praticados pela SUDENE e ações de desenvolvimento econômico do Banco 

do Nordeste do Brasil - BNB desenham um novo quadro de demanda por água que não 

consegue atender aos usos atuais, e na capital acende-se a luz do risco de colapso no 
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 O Orós está com o mais baixo nível desde 1984. Jornal O Povo 16/01/1992. 
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 Conforme dados do DNOCS, o Perímetro Lima Campos foi implantado inicialmente no ano de 1969, tendo 

como fonte hídrica dois açudes: Lima Campos e Orós. 
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abastecimento. A “solução” foi a construção, em três meses, do Canal do Trabalhador com 

102 km de extensão que capta água do rio Jaguaribe e corta os municípios de Itaiçaba, 

Palhano, Cascavel e Pacajus, sob responsabilidade da Companhia de Águas e Esgoto do Ceará 

-CAGECE. Os conflitos que decorrem desse “ato de estado” foram entregues à COGERH 

para que apresentasse uma “solução”. 

Naquele momento, a saída encontrada foi a realização de evento na região do 

Jaguaribe, agregando 180 participantes de 63 instituições, com o propósito de definir de forma 

participativa a liberação de água dos grandes reservatórios na época: Orós e Banabuiú. A 

participação aparece como um elemento de pacificação dos conflitos pelo uso da água.  

Trata-se do I Seminário de Planejamento da Operação dos Vales Jaguaribe e 

Banabuiú
106

, realizado em 28 de julho do ano de 1994 na cidade de Jaguaribe. Ocorre no 

mesmo ano em que os primeiros concursados tomam posse e formatam um procedimento 

metodológico que passaria a ser denominado de Alocação Negociada de Água que, 

posteriormente, é estendida para as outras bacias do estado. Dessa reunião, nasceu a Comissão 

Permanente dos Usuários de Água dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú e foi elaborado o 

plano de operação do sistema perenizado. Iniciava-se com essa atividade, a primeira 

experiência de gestão participativa das águas. O referido Seminário teve ainda como resultado 

a definição dos procedimentos metodológicos da Companhia e a elaboração de diagnóstico 

institucional dos 19 municípios do Vale Jaguaribe/Banabuiú. Nesse período, a COGERH 

realizava encontros mensais com essa comissão que, paulatinamente, vai sendo ampliada. 

Sobre esse evento, um interlocutor conta que  

 

nessa primeira vez fomos todos, só não foi a bibliotecária e o cara do setor 

administrativo. Mas foi o núcleo técnico e social em peso. Fomos 17, com 

computador, com todas as coisas. Aí lá no dia, explicamos todas as coisas, 

formamos grupos que obedeceram à lógica das águas. Formamos grupos, não nesse 

formato de representatividade que os Comitês têm hoje. Os grupos foram formados 

pelas pessoas que disputavam a mesma água. Foi participar quem tinha que 

participar! O pessoal da hidrologia fazia as contas na hora. Qual o máximo que 

poderia ser liberado e o mínimo que garantisse que essa água chegasse até um 

determinado ponto. Reunimos muita gente e quando eles olhavam as simulações eles 

diziam: Por favor, faça aí na sua máquina outro cálculo pra gente ver se fica bom. Aí 

um perguntava para o outro “vai dá aí pra vocês tanto?”.“ É, se eu irrigar só de noite, 

talvez dê”. Então foi um processo de negociação que envolveu as partes interessadas 

(Interlocutor do grupo social. Entrevista realizada em 28 de novembro de 2017).  
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 Informações colhidas em documento da instituição denominado de Notas sobre a experiência de 

gerenciamento participativo na bacia hidrográfica do Jaguaribe - Ceará – Brasil. Autores: Ubirajara Patricio 

Alvarez, João Lúcio Farias de Oliveira, Hugo Estenio Rodrigues Bezerra. 
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O relato traz um elemento importante que diz respeito ao critério adotado para formar 

os grupos para discutir, pela primeira vez no estado, a divisão das águas. Trata-se do que o 

interlocutor denominou de lógica das águas. A composição dos grupos era feita por pessoas 

que disputavam a mesma água. Ou seja, “reunir em um mesmo grupo as pessoas que utilizam 

as águas de determinado açude, em outro grupo a composição ficaria por conta de quem fazia 

uso das águas de um certo trecho de rio e assim por diante”, explica o mesmo interlocutor.  

Os relatos de outros interlocutores que falaram sobre o mesmo assunto foram 

unânimes em afirmar: a preocupação não era garantir representatividade por setores de 

usuários (irrigação, pesca, abastecimento humano, etc). A equipe guiou-se pela lógica das 

águas ao compreender que a disputa era por águas localizadas ou que percorriam lugares 

diferentes e que afetavam a vida de um mesmo grupo que as utilizavam para diferentes fins. 

Tal compreensão resultou do diálogo entre profissionais que conheciam a ciência hidrológica 

e os que tinham sido recém-empossados com a reponsabilidade de trabalhar com a 

organização de usuários.  

Contudo, a orientação sofrerá mudanças com a inserção dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas a partir de 1997. A lógica passa a ser da representação de interesses com 

definição de percentuais para sociedade civil, usuários de águas e poder público. Mas  

 

se é verdade que a autorização via representação facilita o exercício da democracia 

em escala ampliada, como argumenta Dhal, é verdade também que a representação 

dificulta a solução das duas outras questões: a da prestação de contas e a da 

representação de múltiplas identidades.  A representação não garante, pelo método 

da tomada de decisão por maioria, que identidades minoritárias irão ter expressão 

adequada no parlamento (SANTOS e AVRITZER, 2002, p.49).  

 

Para além do problema da representação de múltiplas identidades, há a representação 

de múltiplos e conflitantes interesses de um grupo constituído por pessoas que mantêm 

relações diversas com a água. A questão da representatividade figura como ponto de 

controvérsias que povoa os debates sobre os processos de tomada de decisão, sobre o uso e 

destino das águas açudadas, sobretudo, da região do Jaguaribe que também abastece a Região 

Metropolitana de Fortaleza.    

Em paralelo às ações implantadas na região do Jaguaribe, a equipe da COGERH 

decide testar procedimentos distintos dos que foram aplicados na região do Jaguaribe. Realiza 

em 1994 o 1º Seminário da Bacia Hidrográfica do Curu com o objetivo de elaborar uma 

espécie de marco zero do modelo institucional. Mas, diferentemente da região do Jaguaribe, 

não contou com participação significativa. Fato que, no ano seguinte, conduziu a uma 
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mudança no procedimento metodológico, cujo elemento propulsor deveria ser a discussão 

sobre as águas e não o mapeamento institucional. Este seria útil para a formação dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica.  

Em 1995, durante o II Seminário dos usuários de água dos vales do Jaguaribe e 

Banabuiú, são adicionados à Comissão 27 novos representantes, totalizando 53 membros que 

passam a se reunir por região hidrográfica. No ano seguinte, o formato das reuniões se altera, 

passando a ser realizados encontros municipais com o propósito de ampliar a mobilização. 

Com esses encontros a Comissão foi renovada, saltando para 103 representantes. 

Essas duas primeiras atividades (os seminários dos Vales do Curu e Jaguaribe) 

evidenciam a fase experimental da Companhia, que buscava acertar seus passos 

metodológicos. Vingou a que foi testada na região do Jaguaribe, descrita como algo que foi 

sendo lapidada em conexão com a dinâmica local, buscando congregar os diferentes setores 

de usuários de água e não mais apenas os irrigantes dos perímetros públicos.  

Todo o processo foi implantado por uma equipe multidisciplinar egressa no primeiro 

concurso e de alguns estagiários das áreas de ciências sociais e geografia. Articulação de 

saberes que possibilitou a criação do modus operandi do processo de alocação negociada de 

água.  

Para exercer as atividades ligadas à participação social, segundo técnicos da instituição 

entrevistados, foi criado um setor informal dentro da estrutura organizacional da COGERH, o 

Departamento de Organização de Usuários - DOU. Entretanto, a informalidade desse 

departamento não figurou como problema para obtenção de repasses do Banco Mundial, que 

apoia e implanta programas que dizem agregar duas modalidades: eficiência econômica e 

participação social do grupo diretamente implicado.  

 Os relatos colhidos durante a pesquisa revelam que a implementação da chamada nova 

política das águas não dependeu apenas da criação de uma instituição de economia mista, dos 

recursos financeiros e do apoio político que desfrutou. A eles somam-se o engajamento e a 

capacidade de mobilização dos atores sociais frente ao desafio de construir um campo de 

atuação com uma visão diferenciada de como gerir o bem público. Pessoas que, na prática 

cotidiana, acionam a experimentação, a articulação e a sua própria vivência profissional.  

 

Para áreas como articulação institucional, planejamento, negociação de conflitos, 

conta muito mais na execução, quem tem uma vivência, nem que não seja na área de 

recursos hídricos (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 

28/11/2017). 
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Os depoimentos evidenciam que a COGERH organizou suas ações a partir da 

conjunção de três elementos: vivência, experimentação e articulação. Ingredientes que 

oportunizaram o uso da capacidade criativa do seu corpo funcional e ajudaram a compor a 

narrativa sobre modelo de gestão das águas cearenses como criação local. Ao mesmo tempo, 

possibilitou também que a Companhia fosse acumulando “autoridade prática” (Abers e Keck, 

2017) ao passo em que promoveu a chamada organização de usuários em torno de problemas 

de uso e acesso à água e foi negociando acordos em uma arena de discussão pública e 

participativa, congregando diversos usuários com interesses múltiplos e conflitantes.   

 

4.4 COGERH: rede de atores, circulação das águas e a luta conceitual sobre a 

participação social 

 

A inserção da participação social no processo de tomada de decisão da circulação das 

águas açudadas figura como uma das peculiaridades do modelo de gerenciamento forjado no 

Ceará. Mais do que diferencial, a participação é tomada como meio para mediar conflitos e 

distribuir as reponsabilidades quanto aos acordos de liberação. “Nós não podemos ser 

culpados de secar nenhum reservatório por decisão monocrática. Tudo foi em comum acordo 

com o Comitê” assegura um entrevistado
107

.  

Os depoimentos dos técnicos afirmam também que a participação funciona como uma 

espécie de defesa frente às pressões políticas de gestores públicos ou de empresários.  

 

Quem manda são os Comitês de Bacias, eu não posso liberar uma gota de água a 

mais sem conversar com os Comitês. Mas se o senhor quiser, não tem problema, 

faça uma reunião ordinária com o Comitê de Bacia. O senhor vai lá defender a 

liberação dessa água. Ele me disse: “não, está bom, já entendi, precisa não”. Pronto! 

Isso aqui acontece dezenas de vezes (Interlocutor do grupo político. Entrevista 

realizada em 04 de outubro de 2018) 

 

 Fala que associa a participação a uma decisão conjunta (COGERH e Comitês de 

Bacias Hidrográficas) é questionada por usuários de água: “Qual o limite da participação para 

os Comitês de Bacia, para as Comissões gestoras e para essa Comissão de 

Acompanhamento?” A resposta a essa questão remete à compreensão do processo de como a 
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 Entrevista realizada em 04 de outubro de 2018 com a participação de dois outros pesquisadores do 

departamento de ciências sociais. 
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participação foi tematizada para o setor de recursos hídricos e como ela tem sido efetivada na 

prática.  

O primeiro elemento dessa reflexão refere-se ao debate entre centralização-

descentralização. Com o período de abertura política vivenciada no país na década de 1980, o 

foco passa a ser a democracia e as suas instituições. Esse marcador temporal agrega vários 

elementos, dentre os quais se destacam a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

fortalecimento dos estados, mobilizações e reivindicações dos movimentos sociais. Sobressai 

um processo de construção de agendas políticas decorrente de manifestações e inquietações 

de grupos sociais que questionam o “insulamento técnico” (LEMOS, 2003) do Estado, 

colocando-o em articulação com movimentos sociais por meio de políticas públicas de cunho 

participativo.  

Entretanto, há um caminho sinuoso entre o que é pensado e executado. Fato revelador 

da importância de voltar o olhar e os sentidos para a implantação das políticas públicas 

enquanto “atos autorizados, dotados de uma autoridade que, gradualmente, por uma série de 

delegações em cadeia, remete a um lugar último, como o é o deus de Aristóteles: o Estado” 

(BORDIEU, 2014, p. 40). A este cabe compreender quais as necessidades da sociedade para 

operar uma determinada política pública, que figura como uma necessidade permanente dos 

grupos sociais.  

Marcadas pela essencialidade, as águas entram na agenda das políticas públicas como 

bem de uso comum, dotado de valor econômico, que pressupõe uma gestão integrada, 

descentralizada e participativa. Cria-se um arranjo institucional para lidar com a distribuição 

de um bem público escasso e que agrega valores diversos, dispositivos de lutas, bem como 

interesses múltiplos.  

No caso do Ceará é tecida uma rede complexa de agentes sociais interconectados por 

delegações sucessivas.  A COGERH é delegada pelo estado para operar a política em conexão 

com uma gama variada de agentes sociais que se diferenciam quanto aos capitais 

informacional, político, econômico e social que dominam. Entre as pessoas autorizadas a falar 

e a decidir, há os técnicos concursados, os comissionados, terceirizados, os chamados 

usuários de água e, finalmente, os membros dos fóruns colegiados denominados de 

representante da sociedade civil e do poder público. Evidentemente, que cada pessoa, dotada 

de autoridade simbólica, possui peso distinto em função da posição e do capital que possui, 

como ensina Bourdieu (2014; 2015). 
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Na malha dessa rede, destaco inicialmente as referências feitas ao primeiro corpo 

institucional da Companhia. Na sua origem, um interlocutor relata que ela possui dois lados: 

“o chapa branca e o comunista”. O primeiro estava ligado mais às ações da outorga com 

visões conservadoras e o segundo mantinha diálogo permanente com a alocação negociada 

de água, conectada com o eixo de atuação da COGERH, designada de gestão participativa.  

A distinção entre os “chapas brancas e os comunistas” é demarcada pelo perfil 

político-ideológico dos profissionais que compõem o Departamento de Organização de 

Usuários da COGERH. O mesmo interlocutor da pesquisa afirma ainda que “havia quem 

associasse alguns engenheiros ao grupo comunista porque apresentavam uma sensibilidade 

para as questões sociais”
108

. Logo, ser comunista, nesse contexto institucional, era estar 

envolvido com o processo de participação pública e, em alguns casos, ter vivência na 

militância política. Em relação a esse rótulo, um entrevistado conta que   

  

Nós viemos de uma militância mais ligados a setores de esquerda. Então,isso gerou, 

dentro da própria Cogerh, um entendimento equivocado. O pessoal confundia, 

chegavam a chamar a gente de comunista. Era às vezes de forma escamoteada, mas 

a gente percebia que por trás havia realmente um aspecto mais ideológico e isso era 

muito mais de pessoas que estavam ligadas à direção do que as pessoas da Cogerh, 

porque na área da engenharia ou em outras áreas administrativas, que também eram 

concursados, tinham pessoas que vinham de  ligação política com setores de centro 

esquerda que, de certa forma, nós nos entendíamos muito bem. No ponto de vista 

das áreas técnicas, não tínhamos problema. Essa denominação demonstra que havia 

essa preocupação e desconfiança com o que íamos fazer.  

Mas nunca houve uma ação para impedir esse trabalho. Mesmo os governos,Tarso, 

que tinha uma visão mais conservadora do Estado,ele sempre queria ter um controle, 

um acompanhamento para que não saísse do controle do Estado. Mas teve um tempo 

que houve luta e resitência para definir o modelo de participação no estado 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 19 de setembro de 2017). 

 

O depoimento traz aspectos importantes que mostram que a participação encontrava, 

de certa forma, no controle do estado um limite para sua execução e que, mesmo expressa nos 

aparatos legais, haviam dissensos quanto ao que se entendia por participação pública. Ora, o 

estado não é monolítico. Ele, como ensina Bordieu (2014), é um espaço de correlações de 

força e de sentido.  

“Há no seio do estado pessoas que são mais do lado liberal que do lado estatal. É um 

grande motivo de luta”. Compreender essa oposição requer observar a “história dos corpos 

considerados e os interesses que esses mesmos corpos correspondem”. Lembra ainda que o 

antagonismo no interior do estado equivale à “divisão das funções organizacionais associadas 

aos diferentes corpos correspondentes (Idem, 2014, pp.50 e 51). 
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Tal segmentação evidencia-se quando são dados os primeiros passos entre a SRH e a 

COGERH para viabilizar a participação social. Havia divergências quanto ao conceito de 

participação, concepção de formação do colegiado e de condução dos processos 

metodológicos. De forma paralela e distinta, COGERH e SRH atuam na criação de 

organismos de participação local. “Atos de estado” que terão alcance e duração diferenciados, 

sendo o PROURB-RH, financiado pelo Banco Mundial, um marcador seminal desse processo 

que envolve o período de 1994 a 2002.  

Tal financimanto dá suporte às ações da SRH quanto à criação de organismos locais de 

caráter permanente ou temporário (COGERH, 2006) e apoia financeiramente as ações 

implementadas pela COGERH que os técnicos denominam de organização de usuários 

referente ao eixo de participação social. 

Em relação à COGERH, as primeiras ações para formação das instâncias de 

participação não focaram na formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Na região do 

Jaguaribe, campo inicial das suas ações, ela privilegiou a constituição de comissões de 

usuários, denominadas de comissões de operação dos vales perenizados.  A decisão de formar 

tais grupos não é fruto de um procedimento metodológico previamente pensado, mas 

resultado de uma proposição de algumas pessoas que participaram do I Seminário de 

Planejamento da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú.  

 
No final dessa plenária que tinha muita gente, eles propuseram criar um grupo para 

acompanhar o que havia sido acordado. Porque lá, nós da equipe não fomos 

pensando em nada, em formar as comissões. Fomos ali para resolver um conflito 

grande. Eles propuseram porque não acreditavam que o DNOCS ia soltar só aquele 

tanto de água e desconfiavam do trabalho que estávamos iniciando, porque era tudo 

novo.  Então, chamamos esse grupo de comissão de usuários do Vale perenizado, 

formado por duas pessoas de cada trecho, que eles escolheram nesse dia. Era tudo 

misturado, não tinha esse negócio de representação do poder público, sociedade 

civil... O importante era ter pessoas em locais estratégicos da onde tinha as réguas de 

monitoramento. E outra coisa, o Zaranza, técnico da Funceme que estava cedido 

para a COGERH, capacitou esse pessoal. Eles aprenderam a ler as réguas de 

medição. Ele deu uma tabelinha para o pessoal e passou a ter reuniões mensais. Isso 

virou as reuniões de acompanhamento (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 28/11/2017).  

 

 

O relato traz um elemento já discutido anteriormente que é o empirismo. Não por falta 

de conhecimento, mas porque, segundo relatos, optou-se por negociar e não usar a força 

policial para retirar as pessoas que estavam ocupando a parede do açude. Essa escolha 

também decorre do modelo gerencial, que a COGERH é signatária, que viabiliza, segundo 

Peters (1996), a crescente possibilidade de experimentar ações que figuram como vantagem 

em ambientes de incertezas.   
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Além disso, deve ser considerada a concepção de uma equipe jovem e multidisciplinar 

que compreendia que não cabia ao estado incentivar a criação de entidades de caráter formal, 

mas dialogar com organizações locais já existentes. Visão distinta que permeia as ações de 

cunho participativo desenvolvidos pela SRH.  

Como a Lei estadual Nº 11.996 de 1992 não nomeia o órgão gerenciamento 

responsável pelas ações de participação social, a diretoria de Gestão da SRH inicia ações 

nessa área através de três organizações sob sua coordenação: Instituições Sociocomunitárias 

da Agrovila – ISCA, Comissão de Integração Social dos Açudes – COMISA e Comitê de 

Apoio ao Reassentamento e a Preservação Ambiental do Açude – CARPA. Destas destacam-

se as Associações dos Usuários de Açude- ASSUSAS, criadas pela COMISA com natureza 

jurídica formal
109

 (Ver figura 02).  

Para os propósitos da pesquisa interessa destacar as ASSUSAS em função do embate 

entre SRH e COGERH que denomino de luta conceitual sobre participação pública no âmbito 

do estado. As duas instituições começam a implantar processo de participação em açudes já 

construídos, mas com metodologias distintas.  

As ASSUSAS
110

, criadas pela SRH, figuravam como organismos legalmente 

constituídos (possuíam CNPJ), compostos por instituições que apresentavam interesse em 

utilizar as águas de um determinado açude (Ver Tabela 05).  

 
As entidades constituíam-se com objetivo de gerenciar os reservatórios estaduais 

construídos com recursos do PROURB, bem como para receber projetos, como o 

projeto São José, e não como o amadurecimento de um processo de organização 

comunitária. Além disso, essas entidades ficaram à margem do quadro institucional 

do SIGERH e a SRH não deu continuidade ao trabalho iniciado (Relatório de 

avaliação do processo de alocação de água no Vale do rio Jaguaribe, 2013). 

 

Tabela 05-Associação de Usuários de Açudes-ASSUSAS 

Bacia Município Açude Data de Criação 

Alto Jaguaribe Parambu Parambu Agosto/98 

Tauá Trici Agosto/98 

 

 

Banabuiú 

Boa Viagem São José I Junho/95 

Pedra Branca Trapiá Junho/95 

Piquet Carneiro São José II Outubro/95 

Quixeramobim Riacho Verde Agosto/96 

Quixeramobim Santa Catarina 1999 
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No documento intitulado Estudo de modelo gerencial para os sistemas hídricos administrados pela COGERH, 

elaborado por esta instituição em 2006 consta a caracterização e finalidade de cada um desses organismos de 

participação social criados pela SRH.  
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 Criadas pelo Decreto 23.713 de 20 de junho de 1995. Totalizaram 23 ASSUSAS, dessas 12 foram constituídas 

no mesmo ano de publicação do referido Decreto.  
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Bacia Município Açude Data de Criação 

Curu Irauçuba Jerimum Junho/96 

Médio Jaguaribe Iracema Canafístula Dezembro/95 

Acaraú Forquilha Arrebita Dezembro/98 

 

Coreaú 

Coreaú Diamante Novembro/95 

Martinópole Martinópole Novembro/95 

Coreaú Angico 1999 

Metropolitana Itapiúna Castro Fevereiro/97 

Choró Choró-Limão Fevereiro/95 

Beberibe Medeiros Novembro/95 

Poti-Longá Independência Jaburu II Junho/95 

Crateús Realejo Fevereiro/96 

Crateús Carnaubal Junho/95 

Tamboril Sucesso Junho/95 

Salgado Barro Prazeres Agosto/95 

Cedro Ubaldinho Março/95 

Brejo Santo Atalho Novembro/95 
       Fonte: Relatório técnico equipe de pesquisa UFC, 2012 

 

Figura 2 Arranjo institucional da participação social criado pela SRH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGERH, 2006. 

SECRETARIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

DO CEARÁ - SRH 

ISCA-Instituição So-

ciocomunitária de Agrovila  

Associação composta pelos reassentados na agrovila, 

com o objetivo de gerir os projetos para o 

desenvolvimento da comunidade. 

COMISA (Comissão de Integração 

Social dos Açudes) 

Desenvolvimento de ações integradas entre os 

diversos setores de política pública, visando ao 

resgate da administração dos açudes públicos e 

garantindo o uso social de suas águas.   

ASSUSA (Associação 

de Usuários de Água) 

Composta pela Assembleia Geral de Usuários de 

Água, pelo Conselho Gestor, pela Diretoria 

Executiva e pelo Conselho Fiscal. O Conselho de 
Gestão é composto por 03 representantes dos 

pescadores, 03 representantes dos usuários de água 

da bacia hidráulica e 03 representantes de usuários 

de água do leito perenizado.   
CARPAs: Comitê de 

Apoio ao 

Reassentamento e a 
Preservação Ambiental 

dos Açudes. 

CARPA: tem por finalidade acompanhar a execução das obras dos açudes, 

conhecer seu desenvolvimento técnico, tratar da realocação da população 

da área da bacia hidráulica, acompanhar os processos de desapropriação, 

servindo de porta-voz dos anseios da sociedade impactada pelas obras no 

encaminhamento e controle das suas reivindicações e preocupações. 

Composição: 03 representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do 

Município no qual será construído o açude; 03 representantes da Sociedade 

Civil indicados por instituições representativas com atuação no município; 

03 representantes da população diretamente impactada indicados pelos 

moradores sem terra da área da bacia hidráulica do futuro açude; 03 

representantes da SRH, que incluirá representação de suas coligadas 

COGERH e SOHIDRA. 
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O elemento unificador dos interesses em participar desse tipo de entidade era a 

existência de projetos. À medida em que um reduzido número de projetos comunitários foi 

liberado (entre 1995 a 1998 apenas 4 projetos), houve um descompasso entre as expectativas 

das pessoas envolvidas e o que foi efetivamente implantado.   

 

Em três meses montavam uma Assusa, prometendo projetos. Na realidade tinha uma 

aglomeração de pessoas e não uma instituição. Me lembro que tinham associações 

que não funcionavam muito bem porque haviam comunidades que eram brigadas 

umas com as outras. Mas aí se uniam para fazer parte de uma associação...era uma 

rivalidade! Depois chegavam com um modelo de estatuto pronto para registrar. Era 

um negócio bem artificial que acabou não funcionando (Interlocutor do grupo 

técnico. Entrevista, 12 de julho de 2017) 

        

 Paralelamente a esse processo, a COGERH inicia a formação Comissões Gestoras ou 

Comissões de Usuários
111

 (Ver Tabela 06), de caráter informal e provisório
112

, para açudes 

isolados com finalidade de fomentar a participação pública nas liberações de água e 

acompanhar os acordos.  

 

Tabela 05 - Comissões gestoras acompanhadas pela COGERH 

BACIA AÇUDE COMISSÃO GESTORA 

Acaraú 13 05 

Alto Jaguaribe 19 04 

Baixo Jaguaribe 01 02 

Banabuiú 19 07 

Coreaú 09 05 

Curu 11 04 

Litoral 09 05 

Médio Jaguaribe 14 02 

Metropolitanas 19 08 

Salgado 15 06 

Serra da Ibiapaba 01 01 

Sertões de Crateús 09 04 

         Fonte: COGERH, 2016 

 

 A formação das comissões gestoras figura como um segundo passo da dimensão 

participativa. Primeiramente, foram criadas as comissões de operação ou comissões de 

usuários de água (açudes isolados) e as comissões de operação dos vales perenizados (grupo 

de açude que se integram e perenizam um determinado vale por onde corre um grande rio). 

                                                             
111

 Também foram denominadas Comissões de Operação, Conselhos Gestores de Sistemas Hídricos, cuja 

nomenclatura variava conforme a metodologia e a equipe técnica responsável. 
112

 A composição passa por ajustes ou mudanças anuais. As primeiras Comissões foram: Lima Campos 

(maio/1995); - Choró-Limão (Pompeu Sobrinho – set/1995); Cedro (ago/1996) e Uruburetama (com data de 

criação não informada com precisão 96 ou 97). 
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Tais comissões apresentavam como limite o seu caráter informal que as impedia de serem 

reconhecidas pelo sistema de recursos hídricos que vinha sendo desenhado e aprimorado pela 

equipe. Entretanto, há uma diferença de atribuições entre essas organizações de participação 

social. As comissões de operação (sistemas isolados e dos vales perenizados) tinham o papel 

principal de acompanhar as operações dos reservatórios. As Comissões gestoras nascem com 

um leque mais aberto. A elas cabem discutir questões relacionadas à mediação de conflitos, 

observar os usos da água, fazer a alocação negociada de água de açudes isolados, etc.  

As comissões de operação dos vales perenizados são as sementes dos Comitês de 

Bacias hidrográficas. Estes passam a ser criados a partir de 1997, ano da promulgação da 

Lei 9433 de 1997 (Tabela 06). Embora seja importante salientar que o processo de criação do 

Comitê de Bacia do Curu teve início e 1995, sendo constituído dois anos depois.  

A ampliação da rede de atores prossegue em 2002 com a instalação de três CBHs: 

Banabuiú, Alto Jaguaribe e CBH Salgado. Entre 2003 e 2011 o estado passa a contar com os 

12 CBHs instalados (Ver Tabela 07).  

Tabela 06-Comitês de Bacias Hidrográficas instalados pela COGERH 

 Bacia Hidrográfica Ano de instalação Número de membros Número de municípios 

que compõem a bacia 

Curu 1997 50 15 

Baixo Jaguaribe 1999 46 09 

Médio Jaguaribe 1999 30 13 

Alto Jaguaribe 2002 40 24 

Bnabuiú 2002 48 12 

Salgado 2002 50 23 

Metropolitanas 2003 58 31 

Acaraú 2004 40 27 

Coreaú 2006 30 21 

Litoral 2006 40 11 

Serra da Ibiapaba 2011 30 10 

Sertões de Crateús 2011 30 09 

Fonte:https://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/gestao-participativa/comites-de-bacias-hidrograficas.html. 

Acesso em 20 de maio de 2017 às 13h. 

 

As comissões de usuários criadas pela COGERH eram, inicialmente, responsáveis 

pela alocação negociada das águas do Vale Jaguaribe e Banabuiú. A partir de 1997
113

, 

começam a ser implantados os Comitês de Bacias Hidrográficas como forma de adequação à 

legislação estadual e federal atinente aos recursos hídricos, que passam a ocupar, 

                                                             
113

 O ano de 1997 marca também o surgimento do Projeto de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará – PROGERIRH Piloto (1997 – 2002). Financiado pelo Banco Mundial, com o propósito de dar 

suporte técnico à interligação de bacias do estado. 
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paulatinamente, a posição das comissões de usuários à medida que os Comitês se fortalecem 

como espaço social de discussões das deliberações de distribuição de água.  

Nesse momento, há uma inflexão no processo de tomada de decisão. Juntamente com 

os Comitês, a participação representativa
114

 é inserida no processo de alocação negociada de 

água. Com essa nova configuração, os CBHs assumem a alocação dos Vales Perenizados. A 

partir do estabelecimento, pelos técnicos da COGERH, de cenários dos sistemas hídricos, esta 

instância colegiada passa a definir tanto as vazões dos açudes estratégicos que perenizam os 

vales como as faixas de vazões (parâmetros de alocação) para os sistemas isolados, cuja 

discussão se dá com as comissões gestoras. No caso da região hidrográfica do Jaguaribe, 

participam do processo cinco subcomitês: Alto Jaguaribe, Banabuiú, Médio Jaguaribe, 

Salgado e Baixo Jaguaribe. 

Em 1999 nova ampliação da rede de agentes sociais. Dessa vez são instalados os  

CBHs do Médio e do Baixo Jaguaribe (Ver Tabela 07).  No ano seguinte, outro órgão passa a 

compor o arranjo institucional relativo aos recursos hídricos.  A Agência Nacional de Água-

ANA surge em 2000 com o propósito de regular a gestão das águas no país. Por conta da sua 

criação, profissionais da COGERH se afastam da instituição para estruturar a ANA, inclusive 

do quadro da diretoria, exceto o diretor administrativo-financeiro. Sobre a ida de profissionais 

para a ANA em Brasília, um entrevistado afirma que  

 

a COGERH foi um projeto piloto para as demais. A própria ANA foi inspirada no 

modelo do Ceará, até porque tanto os mentores daqui como o da agência nacional 

foram praticamente os mesmos [...]. Elas são muito parecidas, embora tenham 

atribuições diferentes. Tem um modus operandi bem parecido. Ao longo do tempo 

foram sendo construídas as agências de bacias, tem algo parecido, mas igual a 

COGERH, como ela funciona, pode-se dizer que  ela é a única no país  (Interlocutor 

do grupo técnico. Entrevista concedida em 30/04/2015). 

 

Mas não foi apenas a COGERH e a SRH que criaram instâncias de participação 

pública. Em 2004, o DNOCS cria as chamadas Comissões Gestoras de Açudes Federais (ver 

Tabela 08) que seguem a mesma metodologia da COGERH em função do deslocamento de 

um profissional desta instituição que trabalhava com organização de usuários para compor o 

quadro funcional, de forma temporária, do órgão federal. Chega à instituição e replica a 

experiência da Companhia, numa época em que o DNOCS, sob nova direção, busca se afinar 

                                                             
114

Nesse novo arranjo institucional, ocorre uma distribuição dos participantes por setores em cotas (30% 

usuários, 30% sociedade civil e 40% poder público) e a COGERH ocupa a posição de secretaria executiva de 

todos os Comitês de Bacias Hidrográficas.  
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com as discussões sobre a convivência com o semiárido e com a dimensão da participação 

social.  

 
Teve um problema, porque o DNOCS extrapolou essa metodologia. Ele começou a 

criar comissões gestoras que não são adequadas para essa metodologia que nós 

criamos. Isso porque as nossas comissões gestoras trabalhavam em açudes de médio 

porte. Um açude de grande porte, como o Castanhão por exemplo, com 200 km, que 

abrange vários municípios não caberia na nossa comissão gestora, que é mais local. 

Então o Dnocs teve duas falhas,ele criou uma comissão gestora do General Sampaio 

e no Edson Queiroz, em Santa Quitéria. Mas porque eu digo que ele falhou? Porque 

não dá para um açude daqui,que abastece a cidade de General Sampaio discutir a 

água que vai chegar lá em Paraipaba (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em em 13/07/2016). 

 

O contexto político no qual se desenrola esse paralelismo entre a COGERH e o 

DNOCS é marcado por dificuldade de diálogos entre essas instituições.  

 

Quem tava na  gestão da Cogerh tinha uma visão de repulsão ao Governo Federal. 

Então a conversa era difícil. O DNOCS montava a comissão gestora do jeito que ele 

queria e o Estado resolvendo assuntos estaduais na linha que a gente vinha 

discutindo (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 01/07 2017).  

  

Tabela 07-Comissões gestoras dos açudes federais 

Açude Município Data  de criação 

Farias de Souza Nova Russas 2004 

General Sampaio General Sampaio 18/04/2006 

Favelas/Trici Tauá 27/04/2004 

Cedro Quixadá 29/09/2006 

Lima Campos Icó 02/03/2006 

Santo Antônio de Russas Russas - 

Thomaz Osterne Crato 06/2002/2007 

Ayres de Souza (Jaibaras) Sobral 28/03/2006 

Edson Queiroz Santa Quitéria 28/03/2006 

Joaquim Távora/Feiticeiro Jaguaribe 02/03/2006 

Nova Floresta Jaguaribe 02/03/2006 

Pompeu Sobrinho (Choró Limão) Choró 17/08/2006 

Trussu Iguatu 02/03/2006 

Pedras Branca/Vinícius Berredo Banabuiú 27/06/2006 

Itapebussu Maranguape 05/06/2008 

Forquilha Forquilha 30/04/2009 

São Pedro da Timbaúba Miraíma 16/09/2009 

Várzea da Volta Moraújo 21/05/2010 

Tucunduba Senador Sá 23/06/2010 

Manoel Balbino Caririaçu 31/10/2006 

Santa Maria do Aracatiaçu Sobral 02/03/2006 

Santo Antônio do Aracatiaçu Sobral 02/03/2006 

    Fonte: COGERH, 2010 
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Mas tal como as ASSUSAS, as comissões gestoras de açudes federais também são 

esvaziadas e os grupos constituídos pela COGERH permanecem. A Companhia “já tinha um 

diagnóstico melhor da realidade dos recursos do estado, das bacias, dos reservatórios e era 

uma empresa com força política e financeira para dinamizar o processo”, argumenta um 

iterlocutor da pesquisa
115

.  

Os fios que tecem a teia das instâncias de participação social para a gestão das águas 

estão emaranhados. Tentativas de interlocução com a sociedade vão sendo criadas de forma 

desarticulada, onde cada instituição tenta imprimir a sua marca na gestão das águas. Ao 

imprimir a sua marca criam rótulos para os grupos com os quais dialogam. Mas esses grupos 

não têm ação passiva, há contraposições fruto dos interesses que trazem, do conhecimento que 

adquirem, não simplesmente como resultado da educação formal, mas da experiência 

acumulada. A questão dos rótulos também aparece na caraterização dos modelos de mudança 

do setor público. Cada modelo dá um tratamento diferenciado ao cidadão.  

 

No modelo burocrático, o cidadão é chamado de usuário dos serviços públicos. Na 

retórica dos modelos APG e GE, os cidadãos são tratados como clientes, cujas 

necessidades devem ser satisfeitas pelo serviço público. Sob o guarda-chuva da GP 

(gestão participativa), os cidadãos e outras organizações são chamados de parceiros 

ou stakeholders, com os quais a esfera pública constrói modelos horizontais de 

relacionamento e coordenação (SECCHI, 2009, p. 363). 

 

A COGERH vai acumulando “autoridade prática” (ABERS e KECK, 2017) no campo 

da participação e ao nomear, de forma recorrente, o grupo para qual dirige suas ações de 

usuários de água, forja um rótulo que caracteriza o modelo burocrático. Mas quando assume 

a função de secretaria executiva, a Companhia diz ser parceira dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. Quando interage via cobrança pelo uso da água bruta, a nomenclatura passa a 

ser cliente. Ou seja, adota nesse contexto o termo usuário de água que engloba a ideia de 

cliente do sistema de recursos hídricos sob sua tutela. Percebe-se que o rótulo usado com mais 

frequência figura como elemento do modelo burocrático que se mantém, apesar da sua 

negação.  

As instituições no processo de busca de legitimidade para resolver os problemas para 

quais foram designadas, afirma Douglas (2007), produzem rótulos nas relações que 

estabelecem com as coisas e com as pessoas. Estas, embora rotuladas, não podem ser vistas 

como sujeitos passivos como tenta sustentar a teoria funcionalista. A autora afirma que “supor 

que os indivíduos estão enredados na armadilha de um mecanismo complexo que eles não 

                                                             
115

 Interlocutor do grupo social. Entrevista realizada em 26 de julho de 2017. 
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ajudam a construir é imaginar que eles são objetos passivos, como carneiros ou robôs” (Idem, 

2007, p. 43).  

Nesse aspecto, ao assumir essa configuração e ir, paulatinamente, se firmando como 

órgão de gerenciamento das águas do estado, cuja força não provém apenas dos apoios 

políticos e institucionais que goza, mas, em especial, do reconhecimento das dinâmicas, 

previamente existentes, e dos recursos financeiros que consegue mobilizar, o modelo de 

participação implantado pela COGERH se sobrepõe aos demais.  

A participação social não figura apenas como possibilidade de democratizar as 

decisões, atenuar conflitos e gerar escudo para a equipe técnica. Ela mesma se transveste em 

disputa institucional porque está permeada por um jogo de interesse e o próprio estado, guiado 

por uma lógica empresarial, abriga em seu corpo técnico pessoas com visões distintas 

(comunistas e chapas brancas) que são delegados para implementar os “atos do estado”.  

Tendo em vista essa oposição, considero que enquanto houver na COGERH um setor 

destinado para a execução do eixo de participação social e o diálogo com uma rede de atores 

que fazem usos diversos das águas, haverá resistências às ameaças de implantação de um 

mercado de água. Penso que essa oposição garante lutas e resistências mesmo no âmbito de 

um estado empresarial. Ainda que a participação figure como um instrumento gerencial com 

graus permitidos de participação, haverá sempre espaços de tensão.  

A permanência desses espaços como arenas sensíveis à democratização dos usos e 

distribuição das águas requer “centralidade ao exercício da política” em contraposição a 

“rotina burocrática da gestão”. O que significa entender a “política como a ação que traz para 

a arena pública demandas por justiça que interpelam consensos e regras instituídas”. Para 

tanto, é necessário, por um lado, que o estado “dê publicidade” aos seus atos e, por outro, 

exige dos grupos sociais que, interagem nessas arenas, qualificação para ampliar seu 

“conhecimento dos processos que envolvem a gestão pública e que possibilita a construção de 

novos referenciais capazes de equilibrar a defesa dos interesses privados e corporativos com o 

reconhecimento do caráter coletivo dos direitos” (ALMEIDA e TATAGIBA, 2012, pp. 71 e 

73).  

Nesse sentido, percebo que a COGERH ao interagir com uma rede de atores sociais 

em um conjunto de encontros que tematizam a alocação de água, ela tenta fazer esse duplo 

papel quando promove capacitações para o público que chama de usuários de água 

congregados nos colegiados que mantêm técnica e financeiramente, ao mesmo tempo em que  

apresenta os dados técnicos que balizam as decisões. Mas há aqui algo que merece cautela. 
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Apresentar essas informações para qualificar a tomada de decisão demanda não apenas uma 

exposição com linguagem clara e uso de slides sem poluições visuais. É necessário que o 

público convocado a participar e decidir possa entender o significado dos dados e não apenas 

decidir sobre o que os técnicos falam a respeito das informações.  

 

4.5 Mobilização de recursos e a sustentabilidade financeira  

 

Definido seu formato institucional e construído seu espaço de atuação no estado, o 

passo seguinte ficou por conta da busca da sustentabilidade financeira. A ideia era estruturar 

algo que garantisse sua autonomia frente ao orçamento estadual e aos recursos financeiros do 

Banco Mundial. Este contribuiu financeiramente no processo de formação da Companhia, 

mas não destinou recursos para pagamento de pessoal.  

Paralela à busca pela sustentabilidade financeira, a COGERH renova e amplia a 

Comissão de Usuários de Águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú quando intensifica os 

encontros que mantém com esse público que passam a ter frequência mensal. O marco 

temporal é o ano de 1996, momento em que a COGERH estava estruturada em duas gerências 

(metropolitana e interiorana), conforme registro na 10ª Ata do Conselho de Administração 

(02/10/1996). A cada uma delas assume um técnico responsável não egresso pelo concurso da 

COGERH, mas apontados como profissionais de confiança do presidente da Companhia.  

Interlocutores da pesquisa relatam que nesse momento uma das principais 

preocupações era garantir o abastecimento de água para a Região Metropolitana de Fortaleza. 

“A orientação era clara: não pode faltar água na RMF”
116

.  Mas o que há por trás dessa 

orientação? Duas questões compõem essa cena: cobrança pelo uso da água e a busca de 

sustentabilidade financeira da instituição. 

 Pioneiro na implantação da cobrança pelo uso da água bruta
117

, o estado do Ceará 

estabeleceu um modelo centralizador referente à definição dos valores da tarifa e de sua 

aplicação. A Cogerh, a partir da contratação de consultorias, define o valor da tarifa e a 

submete ao CONERH. Os comitês de Bacias Hidrográficas não participam da definição da 

aplicação dos recursos. Esta não segue a lógica que prevê que os recursos obtidos numa 
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 Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista  em 18 de maio de 2016. 
117

 Passa a vigorar através do Decreto Nº 24.264/1996. Posteriormente são editados os seguintes decretos 

Decreto nº 27.271 de 28 de novembro de 2003 que versa sobre o estudo de tarifa (2002 e 2003). Decreto Nº 28. 

244, de 11 de maio de 2006 e Decreto Nº 29.373, de 08 de agosto de 2008 que trata da atualização dos valores. 

Sobre essa temática, ver artigo Alocação de custos e a cobrança pelo uso da água no estado do Ceará publicado 

na REGA, Porto Alegre – Vol. 12, no. 2, p. 47-59, jul./dez. 2015. 



 

132 

 

determinada bacia sejam utilizados nesse mesmo lugar, como expresso na Lei 9.433/97. Em 

seu artigo 38, estabelece que a prerrogativa de “estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados” é atribuição dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas. O estado do Ceará arquiteta um outro arranjo: centralização da 

cobrança.   

As justificativas para a centralização provêm do desequilíbrio quanto à possibilidade 

de arrecadação das doze bacias hidrográficas do estado que seja capaz de cobrir as despesas 

ou custear ações de gerenciamento. Situação que conduz a adoção do princípio do subsídio 

cruzado, sendo a Bacia Metropolitana a maior fonte de arrecadação em função da localização 

nessa área do sistema de abastecimento urbano (CAGECE) e do setor industrial (Ver Tabela 

09). Concorre ainda para a justificativa, o fato da centralização da cobrança por parte da 

COGERH lhe possibilitar autonomia na medida em que “evita a mão do estado” como 

asseguram alguns interlocutores. Ou seja, a Companhia define o valor com base em estudos 

de cobrança, cobra diretamente dos usuários de água outorgados pelo sistema
118

 e arrecada os 

valores que constitui sua principal fonte de receita, sem que o recurso entre na conta do 

tesouro do estado.  

A tabela 09 traz informações quanto à arrecadação e despesas por Bacias hidrográficas. A 

Bacia Metropolitana responde por mais de 80% da receita da COGERH e apenas as bacias do 

Alto Jaguaribe e do Acaraú possuem receita maior que a despesa. Quando se observa o total, o 

que é arrecadado supera o total de gastos no conjunto das bacias. O interessante é que tais 

valores correspondem ao ano de 2014, um período de seca que traz como um dos impactos a 

redução da oferta de água que, por conseguinte, reduziria a capacidade de arrecadação da 

Companhia. 

 

É a arrecadação da metropolitana que possibilita as ações de gestão nas outras 

bacias. Sabemos disso! Mas sabemos também que a COGERH, quando defende a 

Metropolitana, tá defendendo a sua existência.  Mas nós dos Comitês gostaríamos 

que o processo fosse mais transparente e pudéssemos deliberar sobre a aplicação dos 

recursos da cobrança (Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 

26/07/2017). 

 

 

 

                                                             
118

Na categoria usuários de águas há uma diferenciação entre os que são outorgados e os que não possuem 

outorga. Há usuários que são isentos da outorga em função da quantidade de água que utilizam. A COGERH 

possui um cadastro de outorgado e o cadastro de usuários. Há ainda os usos históricos que são reconhecidos pelo 

processo de alocação negociada de água.  
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Tabela 08-Valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água com respectivas despesas 

por bacia hidrográfica 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 

RECEITA 

(R$) 

DESPESA (R$) 

Curu 462.994,87 2.328.183,73 

Baixo Jaguaribe 339.229,52 1.547.596,99 

Médio Jaguaribe 2.513.505,41 18.366.088,47 

Banabuiú 740.000,00 2.590.000,00 

Alto Jaguaribe 3.350.000,00 1.250.000,00 

Salgado 2.130.000,00 2.210.000,00 

Acaraú 2.150.000,00 1.970.000,00 

Metropolitanas 64.530.000,00 31.210.000,00 

Litoral 930.000,00 1.360.000,00 

Coreaú 173.997,18 2.324.171,00 

Sertões do Crateús 213.012,71 722. 284,38 

Serra da Ibiapaba 160.000,00 1.920.000,00 

TOTAL  77.692.739,69 67.076.040,19 
  Fonte: COGERH, 2014 

 

Na prática, a cobrança figura como um mecanismo que abriga disputas, desconfiança e 

empoderamento de uma determinada região em detrimento das demais. É um elemento de 

sustentação do funcionamento do sistema de gestão dos recursos hídricos que lhe garante 

independência dos recursos financeiros do estado, sendo mencionado em algumas entrevistas 

como uma “sacada de quem forjou o arranjo institucional”
119

.  

Legalmente, é apresentada como instrumento de gestão e elemento “disciplinador do 

uso”. A questão da cobrança pelo uso da água consta também na Lei N° 11.996, de 24 de 

julho de 1992 e aparece como algo “fundamental para a racionalização de seu uso e 

conservação e instrumento de viabilização da Política Estadual de Recursos Hídricos” 

(Capítulo 2, artigo 2) que alimentará o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNORH 

(atualmente denomina-se FUNERH).  Na Lei 9.433/97 é apresentado como instrumento de 

gestão, capaz de  

 

reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário(a) uma indicação de seu 

real valor; incentivar a racionalização do uso da água; obter recursos financeiros 

para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos Planos de 

Recursos Hídricos (Lei 9.433/97, artigo 19). 

 

A lei estadual 14.844de 28 de dezembro de 2010, que adéqua a legislação estadual de 

1992 à nacional, também apresenta a cobrança pelo uso da água como elemento disciplinador 

e dotado de valor econômico.  

                                                             
119

 Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 30 de abril de 2016. 
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A cobrança pelo uso da água bruta não é um imposto. Ela é definida como “um 

instrumento financeiro utilizado para recuperar os custos de operação, administração e 

manutenção das infraestruturas (SILVA, 2015, p. 52). Na Figura 03 é possível observar os 

principais marcos da cobrança do Ceará no horizonte temporal de 1992 a 2017. 

 No processo de implementação da cobrança há que se considerar que não se trata de 

uma ideia que nasce na década de 1990. Há um conjunto de elementos que introduzem e 

aprimoram essa ideia. Ela já era prevista desde o Código das águas (1934) quando em seu 

artigo 36, parágrafo 2, expressa que “o uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, 

conforme as leis e regulamentos da circunscrição administrativa a que pertencerem”. 

Entretanto, em seu Art. 34 prevê que “é assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou 

nascente de águas, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a 

torne acessível”. 

 

Figura 3- Principais marcos da Cobrança pelo uso da água bruta no Ceará 

 

Fonte: AQUINO, 2017 
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Nos anos 1980, outra lei traz à tona a questão da cobrança pelo uso da água. Dessa vez 

é a Lei 6.938/81 que institui a Política Nacional do Meio Ambiente que em seu artigo 4º, 

inciso VII disciplina que  

 

à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos (Lei 6.938/81- Política Nacional do Meio Ambiente). 

 

Inspirada na ideia do poluidor-pagador que afirma que o poluidor deve assumir os 

gastos da poluição e que os usuários devem contribuir com os custos da gestão dos recursos 

naturais utilizados em atividades econômicas.  

Mas a realidade mostra que nem sempre o poluidor “paga” pelos danos causados em 

função da falta de fiscalização e sanção. Na verdade, em muitos casos não é possível 

“compensar” os prejuízos ocasionados em função do nível de degradação que determinados 

ecossistemas são submetidos.  

Quanto à contribuição com os custos da gestão, há questões de equidade que precisam 

ser consideradas. Isso remete a uma discussão sobre as éticas que permeiam os usos das 

águas. Críticas surgem quando a cobrança pelo uso da água é tratada como mera questão de 

valoração econômica. Por serem insubstituíveis, essenciais à vida e insumo para atividades 

produtivas, as águas ganham destaque em fóruns internacionais e nacionais.  

Alguns eventos ou acontecimentos evidenciam que a água entra na agenda de debates 

internacionais e traz como proposições programas, projetos, declarações e resoluções. Os 

marcos mais conhecidos são: a Conferência das Nações Unidas sobre a Água (1977) realizada 

em Mar del Plata; a Década Internacional da Água Potável e Saneamento (1980), lançada pela 

ONU; a  Conferência Internacional sobre Recursos Hídricos Mundiais em 1998, com o título 

“Água: uma crise que se agiganta?”; a Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente 

(ICWE) ocorrida em 1992.  

Nesse mesmo ano, há a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do Rio de Janeiro, que se tornou 

conhecida como ECO-92
120

. As decisões desse documento foram reunidas na chamada 

Agenda 21, cujo capítulo 18, artigo 16, trata dos recursos hídricos, expressando que  

 

                                                             
120

 Contou com 179 países participantes que assinaram a Agenda 21 Global, que é um programa de ação 

organizado em um documento com 40 capítulos, cujo capítulo 18 trata das questões relativas aos recursos 

hídricos. 
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Um pré-requisito para o manejo sustentável da água enquanto recurso vulnerável e 

escasso é a obrigação de reconhecer em todo o planejamento e desenvolvimento 

seus custos totais. No planejamento devem-se considerar os investimentos em 

benefícios, a proteção ambiental e os custos operacionais, bem como os custos de 

oportunidade que reflitam o uso alternativo mais valioso da água. A cobrança de 

tarifas não precisa necessariamente sobrecarregar todos os beneficiários com as 

conseqüências dessas considerações. Os mecanismos de cobrança, no entanto, 

devem refletir tanto quanto possível o custo real da água quando usada como um 

bem econômico e a capacidade das comunidades de pagar (Agenda 21, 1995, p. 

272). 

 

 Esse artigo traz a questão da capacidade de pagamento das comunidades como 

mecanismo apto para frear a tarifa como uma sobrecarga. Por outro lado, reforça a questão da 

valoração financeira dos recursos naturais quando chama atenção para os custos operacionais 

e de oportunidade.  

 Percebe-se que apesar dos marcos citados anteriormente, os problemas ligados ao uso 

e distribuição das águas permanecem como temas de tensão nas agendas políticas 

(internacional e nacional). A escassez de água e os problemas de saneamento permanecem na 

mesa como temas em debates e ameaças à qualidade de vida. Muito embora, sejam 

negligenciados. Entretanto, as discussões provocadas por esses eventos contribuíram para a 

difusão de novos conceitos ligados aos recursos hídricos. Dentre eles, a cobrança. A sua 

instituição mesmo como instrumento de gestão, é envolta por críticas e polêmicas.   

 

A cobrança pelo uso da água é bastante questionada, tanto no seu fundamento 

quanto na sua implementação. Os argumentos de que a cobrança vai dar ao (a) 

usuário(a) uma indicação do real valor e incentivar o uso racional da água, são 

sofismas, que tentam induzir as pessoas a reduzir a questão do valor da água a uma 

única escala de valor, a escala econômica-financeira e reproduzir o predomínio que a 

racionalidade econômica-financeira tem sobre as outras racionalidades (social, 

ambiental, cultural, etc), situação típica do sistema capitalista (SILVA, 2004, p. 78). 

 

Ao fazer essa afirmação sinaliza que a cobrança pelo uso da água não deve se limitar à 

questão da precificação, mas deve considerar outros elementos éticos, como valores sociais, 

ambiental, econômicos e culturais, apontando para questão da equidade.  

Inicialmente, a COGERH instituiu a cobrança para os setores de abastecimento 

humano e indústria da Região Metropolitana de Fortaleza através do Decreto 24.264/1996. No 

ano seguinte, em função de uma significativa estiagem ocorrida no Maciço de Baturité e 

Quixadá, a cobrança também foi estendida para a irrigação
121

.  

                                                             
121

 Informações sobre a cobrança estão registradas no documento intitulado Evolução da cobrança pelo uso da 

água no Ceará, elaborado pela COGERH e na seguinte referência: SILVA, Samiria M. Oliveira da. Compensação 

financeira como mecanismo de gestão de risco na alocação de água. Tese (doutorado) – Universidade Federal do 

Ceará, Centro de tecnologia, departamento de engenharia hidráulica e ambiental. Programa de pós-graduação em 
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Em outro momento de seca, que se inicia em 1998, Agência Nacional das Águas 

(ANA), a COGERH e o Banco Mundial firmam um convênio com o propósito de testar uma 

metodologia de realocação de recursos hídricos, pautado na ideia de um banco de águas.  

Trata-se do Programa Águas do Vale, o qual figura como uma experiência piloto de 

compensação financeira em período de escassez, desenvolvido na região do Jaguaribe até 

2001.  

A ideia do programa estava relacionada com transferência de risco entre os irrigantes 

do DIJA e PIMN (realocação de água). O Programa propunha aumentar a “eficiência do uso 

da água na agricultura irrigada”. Dentre os resultados destacam-se o aumento do número de 

outorga (adesão de 2.414 usuários do programa), implantação do sistema de cobrança para o 

setor de irrigação e realização de capacitações técnicas.  

Mas a mudança do tipo de cultura do PIMN não foi alcançada. Findado o período de 

seca, os irrigantes voltaram a produzir arroz depois de alegarem prejuízos com novas culturas. 

O motivo do retorno para um sistema considerado de uso perdulário da água decorreu da 

cadeia produtiva e mercado já estruturado, bem como da descontinuidade da ação do estado. 

O projeto foi marcado por significativa inadimplência dos irrigantes que deveriam pagar uma 

compensação financeira aos produtores de arroz que cessariam sua produção e transfeririam a 

água para o perímetro irrigado que produzia frutas.  

Essa ação para lidar com situação de escassez não foi retomada nas fases subsequentes 

da instituição. Mas se considerada exitosa, por que não foi retomada ou realizou algo 

semelhante nos períodos de seca que sucederam à do ano de 1998? Como já explicado, o 

modelo gerencial abre caminhos para testes. Experimentar remete à ideia de algo novo, 

diferente. Talvez esteja aí um aspecto que compõe o motivo da não retomada.  

Mas por outro lado, é preciso considerar também que essa experiência piloto baseia-se 

na ideia de um mercado de água que o Banco Mundial tentou estimular
122

, mas que tanto no 

Ceará como nos demais estados do país houve resistência. A ideia prevê que a outorga (direito 

de uso) possa ser vendido e comprado em um mercado. Mas vigorou a posição de que o uso 

da água poderia ser tarifado (cobrado), mas não transformado em mercadoria a ser negociada 

em um mercado de compra e venda de bens como acontece, por exemplo, no Chile.  

                                                                                                                                                                                              
Engenharia civil: recursos hídricos, Fortaleza, Ceará, 2015. 
122

O interesse do Banco Mundial de promover o mercado de águas no Ceará pode ser constato no documento 

intitulado Document of The World Bank . Report No.12836-BR Staff appraisal report. Brazil. Ceara urban 

development and water resource management project AUGUST 15, 1994. 
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A instituição da cobrança sempre foi precedida por estudos sobre a tarifação da água 

bruta
123

 e não transcorreu sem questionamentos. As resistências vieram da Igreja Católica e do 

chamado setor de irrigação. As motivações das resistências são distintas. A Igreja Católica 

questionava a cobrança que se afigurava um mecanismo que conduziria à mercantilização de 

um bem vital -“Água; fonte da vida”
124

 (ABERS e KECK, 2017). Os irrigantes se opunham 

ao valor que seria cobrado para o seu setor. Em 2004 é realizada uma audiência pública e os 

boletos deixaram de ser emitidos à espera de uma nova discussão sobre os valores. Esses 

foram atualizados através do Decreto Nº 28. 244/2006, tendo como base o estudo técnico do 

Consórcio Tahal - JP Meio Ambiente (SILVA, 2015). 

As contestações em relação à cobrança se intensificam quando ela é concebida e 

aplicada conforme mero instrumento de arrecadação. Isso significa que as águas açudadas 

passam a ser vistas como estoques a serem comercializados. A gestão passa a ser 

negligenciada quando não se considera quem utiliza a água, de que forma usa e para qual 

finalidade emprega. Um interlocutor afirma que fazer essa diferenciação se torna difícil 

quando, no caso da COGERH, a gerência comercial “era ocupada por alguém de fora, que 

desconhecia a companhia como órgão de gerenciamento”
125

.  

 O modelo cearense de cobrança é definido como instrumento de gestão com uma tripla 

função: custear operação, administração e manutenção. Com o passar do tempo de 

implantação e aplicação, a COGERH afirma ter conquistado sua sustentabilidade financeira, 

fato que a possibilitou ampliar sua capilaridade no território cearense, quando assume uma 

estrutura horizontal através das gerências regionais. Tal sustentabilidade revela um paradoxo 

nesse último período de seca: como a Companhia manteve sua rentabilidade em contexto de 

escassez? Se a sua principal fonte de receita provém da cobrança pelo uso da água bruta, e se 

esta se encontra com volume crítico nos açudes, como explicar a evolução nos valores 

arrecadados, em especial, no período de 2012 a 2015? (Ver Figura 04) 

 

 

                                                             
123

 LANNA, A. E.  Estudos para cobrança pelo uso de água bruta no Estado do Ceará: simulação tarifária 

para a bacia do rio Curu – relatório 1. Fortaleza: Secretaria dos Recursos Hídricos, 1994; ARAÚJO, J. C. de. 

Cobrança de água bruta no Estado do Ceará: relatório 1. Fortaleza: Secretaria dos Recursos Hídricos, 1996; 

TAHAL CONSULTING ENGINEERS Ltd.; JP MEIO AMBIENTE. Estudos para a definição e 

implementação as políticas Tarifárias de água bruta no estado do Ceará: 19° Relatório. PROGERIRH-

PILOTO/CE/SRH. 2003 e  TAHAL CONSULTING ENGINEERS Ltd.; JP MEIO AMBIENTE . Estudos para 

a definição e implementação as políticas tarifárias de água bruta no estado do Ceará: 7º Relatório. 

PROGERIRH-PILOTO/CE/SRH. 2002. 
124

 Título da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2004. 
125

 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 10 de julho de 2017 
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Figura 4- Evolução do valor arrecado entre o período de 2010 a 2015.) 

 

 

Fonte: COGERH, 2016 

 

A análise das atas do Conselho de Administração da COGERH aponta algumas pistas. 

Na ata 69 (25/07/2012) consta que a Companhia, apesar da crise hídrica, “teve um incremento 

de 31% no número de clientes faturados” em função do trabalho de ampliação das outorgas. 

Outro fato explicativo, mencionado por um interlocutor da pesquisa
126

, que favorece períodos 

posteriores, é a inscrição da COGERH na lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 que garante 

a redução das inadimplências, em especial, as das prefeituras que figuram como “grandes 

devedoras via SAAES” que só podem receber recursos caso tenham saldado ou negociado a 

dívida com a Companhia (Ata 52ª 30/04/2009).  

 Na Ata 82 de 2014, há o registro referente ao “crescimento da Companhia que 

duplicou a sua arrecadação e aumentou consideravelmente o seu número de clientes”, ao 

mesmo tempo em que apresenta uma “suplementação do orçamento de 2014 em virtude da 

contenção da seca” e remanejamento de valores orçados.
127

 As informações contidas nas atas 

não são detalhadas. Entretanto, é possível inferir que os atos da COGERH evidenciam que o 

que foi planejado em termos de orçamento foi insuficiente para as ações previstas de uma 

situação que já havia dado seus primeiros sinais ainda em 2010, tornando-se mais 

                                                             
126

 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 11 de abril de 2016. 
127

Consta na Ata 82 a “aprovação da Suplementação de orçamento para contenção da seca R$ 5.833.715,00 e 

remanejamento de R$ 3. 202.855,00”. Nesse documento o presidente da COGERH solicita que seja realizado um 

estudo de viabilidade econômico-financeiro, com autorização prévia do Conselho de Administração.com “o 

objetivo de garantir a segurança financeira da Companhia”.   
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pronunciada em 2012. Percebe-se que as ações vão sendo pensadas durante a crise, inclusive 

o orçamento da Companhia.  

 Mas é interessante observar que a COGERH duplica a sua arrecadação através do 

aumento da sua clientela em período de seca, quando, teoricamente, ela teria uma quantidade 

menor de água para cobrar pelo seu uso. A análise das atas das reuniões de alocação para o 

período de 2012-2015, possibilitou constatar que as vazões aprovadas para esses mesmos 

anos superam as que foram aprovadas entre 2005-2011 (Ver Tabela 10) 

 

Tabela 9- Vazões aprovadas na alocação negociada de água - açude Castanhão  

(2005-2016) 

 

Ano Vazão Aprovada Ano Vazão Aprovada 

2005 16 m
3
/s 2011 20 m3/s 

2006 14 m
3
/s 2012 32 m3/s 

2007 13 m
3
/s 2013 34,16 m3/s 

2008 16 m
3
/s 2014 28 m3/s 

2009 21 m
3
/s 2015 22 m3/s 

2010 19 m
3
/s 2016 15 m3/s 

 Fonte: elaboração própria a partir das informações das atas ou relatórios das alocações negociadas de 

água. 

 

 O período de 2005 a 2013 é marcado pela ocorrência de anos úmidos e secos que se 

sucedem de forma não linear. Na verdade, há, praticamente uma década com a ocorrência de 

anos mais secos, com apenas três anos considerados úmidos. Desses, apenas o ano de 2009 se 

configura como época de cheias e significativo volume acumulado de água (AQUINO, 2013). 

A partir de 2012 a 2017 a seca ocorre de forma regular
128

, apresentando graus variados de 

severidade conforme a bacia hidrográfica. Informação que pode ser constatada na série 

histórica referente aos volumes dos açudes contidos no Portal Hidro , acessível na página na 

COGERH. 

 Considerando o período de 2011 a 2015 é preciso destacar que nesses anos há aumento 

em função da transferência para a Região Metropolitana de Fortaleza, fato que aquece os 

                                                             
128

As previsões climáticas apresentadas pela FUNCEME durante as reuniões de alocação negociada já acenavam 

para um quadro de redução dos aportes aos reservatórios, com a possibilidade de ocorrência do fenômeno El 

Niño (Fenômeno climático global ocasionado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do oceano 

pacífico, capaz de provocar  instalação de um quadro de seca na região Nordeste do Brasil). 
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debates nos fóruns de participação, sendo aprovadas vazões que desconsideram a situação de 

gravidade já instalada no estado.  

 Em 2016, um interlocutor relata que a COGERH apresenta “prejuízos acumulados na 

sua contabilidade”. No ano anterior, ela cria, internamente, a comissão de análise de despesas 

– COADE com a função de “controlar e avaliar os gastos da Companhia”. A elevação das 

despesas é provocada pelo aumento da conta de energia elétrica que “saltou em 12 meses de 1 

milhão e 500 mil para 3 milhões e 300 mil” em função de três fatores: bombeamento de água 

do Eixão das Águas; custos das adutoras de montagem rápida-AMR e a tarifa vermelha da 

Coelce
129

.  

Entretanto, há que se considerar que na 10ª gestão da Companhia (Ver Apêndice A), 

período de 2012 a 2014, a COGERH voltou a executar obras. Dessa vez, sob a alegação da 

necessidade de implantar ações emergenciais para situação de crise hídrica, fato que 

reascendeu as discussões quanto à finalidade da instituição.  

 No ano de 2016 há uma redução das vazões liberadas e a Companhia dá início à 

definição de algumas restrições (discussão que será feita no capítulo seguinte) e a definição 

do chamado Encargo Hídrico Emergencial –EHE
130

. Instituído em agosto de 2016, mas 

somente em 2017 a tarifa de contingência foi aplicada.   

Entre o tempo da instituição e a aplicação, as faturas emitidas referentes ao período 

de setembro a dezembro foram canceladas devido às ações judiciais movidas pelos  

usuários de água que seriam afetados. A aplicação do EHE só se dá após acordo judicial, a 

qual passou a ser aplicada para todas as termoelétricas.  

 

Mais de 90% do faturamento da Companhia é oriundo de usuários localizados na 

bacia metropolitana. Com a instituição do encargo hídrico emergencial, a categoria 

das indústrias representa mais de 65% do faturamento da Cogerh, embora o 

consumo dessa categoria represente em torno de apenas 10% do volume faturado, 

isso se deve aos valores diferenciados de tarifas que levam em conta a capacidade de 

pagamento dos usuários, onde usuários de menor capacidade de pagamento são 

subsidiados pelos de maior capacidade (Diário Oficial do Estado do Ceará, p. 87 ). 

 

 Em outro documento oficial, o Plano de Negócios de 2018, consta que 80% da receita 

da Companhia provêm de apenas três usuários de água, que no documento recebe a 

                                                             
129

Informações contidas na Ata do Conselho de Administração (14/10/2015) , publicada no DOE, série 3 Ano VII 

n
o
 20127/10/2015. 

130
“Instituído inicialmente pelo Decreto nº 32.044/2016 com vigência prevista até 31/08/2017, o qual foi alterado 

pelo decreto nº 32.159 de 24/02/2017, sendo estes revogados pelo decreto n.º 32.305 de 11/08/2017 que manteve 

o Encargo Hídrico Emergencial estendendo sua vigência até enquanto perdurar a situação crítica de escassez 

hídrica declarada pelo Secretário de Recursos Hídricos através do ato declaratório n.º 1/2015”, conforme 

publicação na página 87 do Diário Oficial do Estado do Ceará (DOECE) de 2 de Maio de 2018. 
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denominação de clientes, a saber: Cagece-Unidade Fortaleza, Companhia Siderúrgica do 

Pecém -CSP e Energia Pecém. Consta também que a instituição do EHE trouxe “um certo 

conforto financeiro”, mas por outro lado, evidencia “uma certa fragilidade” que impõe à 

COGERH a busca de “meios de sustentabilidade mais sólida”. Trecho que coloca em 

suspensão a narrativa da sustentabilidade financeira e evidencia a dependência do sistema de 

gestão de águas dos três usuários de água e mais especificamente, de uma tarifa que tem 

caráter temporário.   

 
A gente tá conseguindo arrecadar mais de 5 milhões por mês com a tarifa de 

contingência que é o que dá dando uma folga pra COGERH fazer as atividades que 

essa seca tá impondo. Por exemplo, tivemos que criar novas estruturas de 

bombeamento, fazer a bateria de poços lá no Pecém, tem uma adutora que tá saindo 

lá do Maraguapinho. (...) Tudo isso tá saindo dessa tarifa, porque, em tese, como o 

valor da tarifa da cobrança pelo uso da água bruta que é um valor médio, um valor 

de custo médio de períodos úmidos e de períodos secos... durante a chuva normal, 

sobrou um dinheiro que foi consumido no início da seca de 2012 a 2015. E agora 

estamos tentando repor por essa tarifa de contingência. Hoje sem a tarifa de 

contingência a COGERH fatura, por mês, 9 milhões e 600 mil, agora se essa água 

pelo PISF chegar, pela tarifa de referência, se vier 7,5m
3
/s, o valor é 14 milhões e 

700 mil por mês. Quase três vezes o que agente fatura com essa tarifa de 

contingência, que é temporária...Olha o que eu arrecado com os 9 milhões (tarifa 

normal) é pra pagar custeio, o lucro é irrisório. Vindo essa água, eu vou ter que 

incorporar esses 14 milhões e 700 mil por mês na tarifa. Isso vai gerar um aumento 

de mais de 200% na tarifa. A GECON tá analisando. Por isso que é importante, ter 

um camarada que entenda a tarifa como instrumento de gestão e não arrecadação. 

(...) Não temos dinheiro sobrando (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista 

concedida em 10/07/2017). 

  

  À medida que a Companhia vai mobilizando recursos financeiros através da cobrança 

pelo uso da água bruta, a narrativa da sustentabilidade financeira mantém-se inabalada, até a 

instituição assumir como despesas custos com obras. Posteriormente, há uma relação de 

conforto financeiro ilusória entre a escassez hídrica e arrecadação da COGERH. A escassez 

aparece como um elemento dinamizador das finanças, mas a priori, tem um horizonte 

temporal limitado. Por outro lado, desvela o dilema existencial da COGERH, que é a sua 

dependência da arrecadação dos usuários de água situados na Região Metropolitana de 

Fortaleza.   

Traz ainda à superfície, os impasses quanto às águas deslocadas através do Projeto de 

Integração do São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional - PIS
131

, que poderão ser 
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Transposição marcada por conflitos na construção  e que não estará isenta de embates no processo de alocação 

(bacia doadora x bacia recebedora x estados). Conforme informações colhidas em conversa informal com técnico 

da COGERH (12/08/2016), estima-se que o Ceará receberá entre 8 a 10m
3
/s de águas deslocadas via Eixo Norte. 

Estas serão acumuladas no açude Castanhão, tendo como portão de entrada a bacia do rio Salgado. Lembrou 

ainda, que o custo da água será elevado e que a vazão que se estima receber é inferior ao que foi liberado no 

processo de alocação negociada em 2012 só para atender a Região Metropolitana de Fortaleza (12m
3
/s).   
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acessadas de forma complementar, mas não regular em função do impacto que seu custo 

provocará na Companhia. Finalmente, há que se considerar que a dependência de águas 

deslocadas, eleva e potencializa os conflitos pelo seu uso. Favorece as regiões metropolitanas 

que são locus de concentração de riqueza. 

Esse contexto desvela a necessidade premente de diversificação das fontes de águas
132

, 

bem como a definição de regras claras e pactuadas em momentos fora de crises. O acesso à 

água movimenta um universo singular relativo às regras de uso. Perceber como tais regras são 

construídas e ou flexionadas em função da disponibilidade das águas açudadas é fundamental 

para compreender como a execução de uma política pública mira a equidade ou a perde de 

foco. Isso demanda saber como a COGERH teceu os acordos e perceber até que ponto, o 

modo de enxergar a problemática de alocação de um bem público abre fissuras no modelo de 

gestão cearense, em contexto de “águas abundantes”. 

 

4.6 A gestão “no tempo das águas abundantes” 

 

Em meio à instalação dos Comitês, a conclusão e operação do açude Castanhão
133

  

altera a dinâmica do sistema hídrico do Vale do Jaguaribe. A região passa a abrigar um 

reservatório com capacidade de 6,7 milhões de metros cúbicos, o maior do estado.  

 

Quando ele encheu em 2004, eu pensei: é um oceano em nosso sertão que traz dois 

sentimentos: medo e alívio. O medo é que ele arrombe. Já pensou? Seria uma catástrofe. 

Lembre-se que já houve o arrombamento do Orós que faz tempo, mas teve em 2004 o do 

Arneiroz. Meu pai falou que tinha helicóptero mandando as pessoas sair das casas. Foi um 

sufoco! Lembro que choveu muito no Ceará e o Castanhão chegou na tampa. Apesar disso, 

o alívio é que teríamos água. Agora como ela foi repartida? O que eu sempre ouvi, é que 

era uma época de fartura. Não tinha problema, as águas eram abundantes. O pessoal dizia 

que não era nem preciso ir para as reuniões para brigar por água. Não era preciso nem ir, 

tinha água pra todo mundo (Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 

10/11/2016).  

 

O relato mistura memórias vividas e as que foram guardadas em função do que foi 

dito. Realça uma condição específica que são as águas abundantes e revela como essa 

condição afetou o processo de participação pública. A motivação para participar das reuniões 

aparece na fala, não como uma necessidade de democratização e uso sustentável das águas, 

mas como um mecanismo de garantia de atendimento de usos individuais quando a água é 
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 Essa discussão, denominada tecnicamente como diversificação da matriz de produção de água bruta, passa 

por reflexões acerca do modelo de desenvolvimento do estado que será discutido no próximo capítulo.  
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 Controvérsias quanto à necessidade e eficiência desta obra ocupam os debates técnicos. 
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pouca. Quando o aspecto quantitativo não é problema, as demais discussões sobre os usos das 

águas são relegadas. A oferta suplanta a importância de conhecer a demanda e reduz a 

problemática das águas a uma mera questão quantitativa. Isso é um fato grave, pois “a fartura” 

é uma condição passageira.  Há no estado do Ceará uma significativa variabilidade climática 

(anual e decadal) que favorece oscilações entre anos secos e úmidos, inclusive décadas 

úmidas e secas. Anos secos predominam em relação a anos úmidos, desenhando situações de 

secas que apresentam intensidade distintas  que se distribuem de forma diferenciada no 

território .  

 Mas o que está em pauta é o ano de 2004, noticiado como período de chuvas intensas 

que ocasionaram cheias nos açudes, em especial no Castanhão, o arrombamento do 

reservatório Arneiroz, bem como destruição de estradas e pontes
134

.  

 

Nesse momento fomos pegos com a cheia de 2004. Essa cheia pegou a COGERH de 

calças curtas. (...) Quando o Castanhão foi inaugurado, no primeiro ano ele encheu. 

Pra você ter uma ideia entre 27 de janeiro de 2004 a 31 de janeiro de 2004 na região 

dos Inhamuns choveu 732 milímetros em 3 dias, 4 dias choveu o equivalente a 1,22 

vezes em 4 dias a média anual  que é de  622  milímetros. Foi uma junção de efeitos 

meteorológicos. Tivemos o arrombamento do Arneiroz e a única forma de evitar o 

desastre, foi com a operação do Castanhão e do Banabuiú, simultaneamente, abrindo 

e fechando comportas. Naquela época, era algo bem empírico, mas conseguimos 

fazer.(...) O tempo de resposta de uma cheia é imediatíssimo! A seca dá sinais, você 

pode se preparar, monitorar os níveis, vai acompanhando. Você tem um prazo mais 

largo. (...) Com as cheias nós aprendemos apanhando.(Interlocutor do grupo 

acadêmico. Entrevista realizada em 18/05/2016). 

  

As expressões “essa cheia pegou a COGERH de calças curtas”, “era algo bem 

empírico” e “nós aprendemos apanhando” revelam que a Companhia, já com uma década de 

existência, mantém a experiência vivida dos profissionais como diretriz de seus protocolos, os 

quais assumem o protagonismo das ações em situação de crise. O elemento surpresa, 

evidencia a não preparação para eventos de cheias com a intensidade do ano de 2004. 

 Embora o contexto hídrico difira dos tempos da criação institucional, caraterísticas 

como o empirismo e a experimentação são mantidas, evidenciando que o modelo gerencial, 

que molda o pensar institucional, havia se enraizado enquanto modus operandi.   

 Em tempos de águas abundantes, uma nova equipe havia assumido o comando 

administrativo da COGERH em 2003. As atas do Conselho de Administração
135

 registram 

como principais ações ou assuntos discutidos nessa gestão: a nova estruturação 
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 Jornal Tribuna do Ceará. Relembre as chuvas de 2004, quando o Ceará recebeu o maior aporte de água da 

história. 19 de agosto de 2017. 
135

 21ª Ata do Conselho de Administração (14/05/2003); 25ª Ata do Conselho de Administração (03/12/2003); 

26ª Ata do Conselho de Administração (07/01/2004); 38ª Ata do Conselho de Administração (27/07/2006). 
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organizacional, convocação de concursados, possibilidade de extinção SOHIDRA, definição 

da matriz tarifária, negociação de débitos, expansão da cobrança e universalização da outorga, 

dentre outros. Há que se destacar o registro da necessidade de contratação de um “projeto de 

distribuição de água bruta para projetos estruturantes do estado: Siderúrgica, tancagem, resort 

de Aquiraz, aproveitamento agrícola dos mananciais e dos eixos de integração”
136

.  

Contudo, nenhuma menção é feita ao processo de “esvaziamento das instâncias de 

participação pública”, conforme relatado por alguns interlocutores da pesquisa. Mas o que 

significou esse “esvaziamento”? Na verdade, as arenas de alocação de água não deixaram de 

existir. O que se observou foi o afastamento de alguns usuários de água porque entendiam 

que sua demanda estava garantida e alguns representantes desse público também se afastaram 

dos Comitês de Bacias
137

. 

O afastamento abriu espaço para uma “seleção adversa”(Informação verbal)
138

. Alguns 

representantes são escolhidos não porque têm interesse direto no uso das águas, mas porque 

têm disponibilidade de tempo.  

 

Infelizmente, alguns representantes viam os Comitês nessa época como um meio 

para ganhar visibilidade pessoal e acabavam por não representar os usuários. Do 

lado dos governos, às vezes, mandavam para representar uma prefeitura, por 

exemplo, quem estava lá encostado ou alguém que não tinha nem interesse, nem 

ligação com as questões dos recursos hídricos (Interlocutor do grupo social. 

Entrevista concedida em 03 de fevereiro de 2016). 

 

As narrativas sobre esse período, ouvidas em depoimentos, evidenciam que o foco 

institucional se direcionou, prioritariamente, para uma dimensão da gestão das águas: a oferta. 

Ostrom (2009) afirma que a disponibilidade quantitativa de um determinado “recurso de uso 

comum” (abundância ou escassez) pode contribuir para que as pessoas deixem de priorizar a 

participação em organizações locais.  

 

A liberação de água não era mais problema, tudo se resumia a uma graduação da 

abertura das válvulas. Isso comprometeu a participação. Muitos entenderam que não 

precisavam mais comparecer aos CBHS e às Comissões porque não era preciso 

negociar. Havia fartura de água. Esquecemos que a escassez voltaria e não 
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 26ª Ata do Conselho de Administração (07/01/2004). 
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 Em 2003, todos os cargos de presidente dos Comitês são ocupados por técnicos das prefeituras ou lideranças 

políticas locais, “grupo que domina a vida intelectual e política do sertão”. TADDEI Renzo,  BROAD,  Kenneth 

e PFAFF, Alex .  O Contexto Sociopolítico das Reformas na Gestão de Água no Ceará In  U. Lall e F. A. Souza 

Filho (eds.), Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos com Incorporação da Previsão Climática: da 

Informação e Previsão Climática à Redução das Vulnerabilidades às Secas no Semi-Árido Cearense. 

Palisades, New York, e Fortaleza: IRI/FUNCEME, 2004. Revisado em 2007. 
138

 Termo utilizado pelo Dr. Francisco de Assis de Souza Filho em comunicação oral proferida em 02 de agosto 

de 2018.  
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estaríamos preparados, da mesma forma que não estávamos para as cheias 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 12 de julho de 2017). 

 

As águas abundantes e o modo como a gestão das águas passa a ser executada, 

olhando, prioritariamente para a oferta, cria a percepção que novos colapsos de abastecimento 

estavam descartados e reduz qualitativamente a participação dos usuários de águas. Ao focar 

apenas nessa dimensão, a Companhia deixa de conhecer quem faz uso da água e, sobretudo, 

para que a emprega e de que modo a utiliza. Ingredientes que acirram conflitos em tempos de 

águas escassas.  

Um fato relevante desse período foi a contratação pelo Banco Mundial de um estudo 

intitulado “Institutional and policy analysis of river basin management. The Jaguaribe river 

basin, Ceará, Brazil”. Publicado em 2005, o documento traz uma avaliação do processo de 

descentralização no início dos anos 2000 e aponta que as decisões sobre a gestão das águas 

não conseguem fluir e argumenta que a transferência de tomada de decisões para os órgãos 

locais é frágil e que em 2003 houve um processo de “desmantelamento do Departamento de 

Organização de Usuários da COGERH-DOU. Os autores finalizam o documento alertando 

para a incerteza quanto à continuidade da participação pública no processo de tomada de 

decisão do acesso e uso das águas.   

 

Apenas o futuro dirá se o processo de descentralização descrito aqui, que já tem 12 

anos de vida, um processo iniciado e fortemente apoiado por uma série de líderes 

políticos e implementada por uma equipe altamente profissional e dedicada, atingiu 

um grau de institucionalização suficiente para sobreviver ao presente período de 

‘seca política’ que se iniciou com a mudança de liderança no governo e nas 

instituições estaduais em 2003 (JOHNSSON E KEMPER, 2005, p. 34; KEMPER, 

DINAR E BLOMQUIST, 2005, p. 17). 

 

Passados mais de dez anos da publicação do documento, o processo de participação 

pública, executado pela COGERH vem sendo realizado de forma ininterrupta com os Comitês 

de Bacias Hidrográficas e com as Comissões Gestoras
139

.“Não houve um desmache total 

porque existia uma certa musculatura, os comitês já estavam criados. Em 2009, ano de cheia, 

foi diferente ” lembra um interlocutor
140

 ao fazer referência ao período de 2003. Entretanto, 

isso não significa afirmar que o processo não apresente limites, principalmente, relativos à 

assimetria de poder, a representatividade, tomada de decisão e planejamento.  

                                                             
139

 Algumas mudanças ocorrem ao longo desse tempo: os CBHs passam definir os parâmetros de alocação para 

os açudes isolados, a definição de premissas, voto em urna durante as sessões, condução da reunião pelos 

presidentes dos comitês, apresentação para a diretoria dos comitês dos cenários que serão levados para as 

reuniões de alocação. As quatro últimas mudanças ocorrem a partir de 2015 
140

 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 24 de setembro de 2018. 
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Olha, a cultura do planejamento é do ano passado pra cá, praticamente. Falo pelo 

tempo que estou por aqui...a partir de 2001 foi quando cheguei como estagiário. No 

início do retorno dessa cultura tivemos muitas dificuldades, estávamos muito 

focados no operacional. Resolver, e não sentar para planejar para poder resolver 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 10 de janeiro de 2017).  
 

Nesse depoimento sobressaem-se duas questões importantes. Primeiro, a questão da 

conservação da memória institucional e da execução diária das atividades pensadas na lógica 

do presente em detrimento de um planejamento de médio e longo prazo. Sobre isso, outro 

interlocutor diz: 

 

Os técnicos estão mais no cotidiano, liberação da água. Praticamente, todos os que 

tiveram algum preparo estão fora da instituição e essa memória técnica não foi 

preservada, nem internalizada. Com isso não digo que não tenha profissionais bem 

preparados lá. Mas quando vem uma crise, seja de seca ou cheia, vão se debater pra 

buscar “soluções”, como se começasse do zero. Infelizmente! Sair da prisão do 

cotidiano, pra pensar: gente, se acontecer isso? Mas se acontecer, você vai encontrar 

poucas respostas (Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida em 18 de 

maio de 2016).  

 

Em 2009, conforme pode ser observado na Figura 05, há significativo aporte de águas 

nos reservatórios monitorados pela COGERH. A maioria dos açudes (representados por 

triângulos) apresentam volume superior a 80%. A ideia da nova gestão da Companhia era 

priorizar a gestão, propósito para o qual ela foi criada.  

Tendo em vista os problemas identificados no período de cheia de 2004, a equipe 

passou a fazer relatórios de todas as operações feitas, das ações da área de gestão “para não 

esquecer, daqui a dez anos, o que fragilizou a metodologia de alocação participativa, porque 

transformar a COGERH numa empresa de venda de água bruta seria um equívoco,” 

argumenta um interlocutor da pesquisa
141

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141

 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista realizada em 13 de julho de 2016. 



 

148 

 

Figura 5- Volume de água armazenado nos açudes do Ceará em 2009. 

 

 

Fonte: Portal hidro/COGERH. Acesso: outubro de 2017. 

 

As discussões e relatos apresentados ao longo desse capítulo, permitem inferir que os 

tempos das  águas abudantes provocaram mudanças na  forma de olhar e lidar com a 

problemática da alocação de água. Modificações que interferiram no processo participativo, 

direcionaram o foco para a oferta e como consequência promoveu o relaxamento do 

“controle” das demandas instaladas (novas ou antigas que se ampliaram), no sentido de 

conhecer quem utilizava a água e, sobretudo, qual o manejo era adotado. Ingredientes que 

potencializam os conflitos pelo uso da água quando os tempos se alteram e uma nova 

configuração climática apresenta seus primeiros sinais em 2010. Trata-se do período de seca 

que ocorre de forma sequencial de 2012 a 2017 e impõe a necessidade de repensar e criar 

estratégias para lidar com tempos de águas escassas. 
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5. NOS TEMPOS DAS ÁGUAS ESCASSAS: ENCONTROS, NEGOCIAÇÃO E 

PRIORIDADES  

Desse modo a água nos aparecerá como um ser total:  

tem um corpo, uma alma, uma voz. 

G. Bachelard 

 

5.1 E a chuva não veio, a nossa angústia é ter uma vazão para operar no próximo ano. 

 

A mera graduação da abertura das válvulas torna-se inviável quando um novo ciclo de 

seca se instala (2012-2017) e a realidade de aparente conforto se desfaz. São os tempos de 

águas escassas que anunciam que as águas açudadas não serão suficientes para atender a 

todos. 

 Inicia-se um tempo centrado na ideia da insuficiência, cujas falas sobre os usos e 

distribuições das águas estão carregadas do discurso da necessidade em um duplo sentido. 

Primeiro, como algo que ameaça, dificulta ou inviabiliza a satisfação humana, acirrando 

conflitos. E ao mesmo tempo, se apresenta como um vocábulo acionado para legitimar os 

“atos do estado”. Nesse aspecto, os sujeitos estão enredados num mecanismo complexo de 

busca do controle do incerto, que evoca duas questões: o que define a necessidade de água e o 

que define a escassez?  

A resposta à primeira pergunta é demarcada pela essencialidade do bem público e pelo 

o que se convencionou chamar de “nexo água-energia-alimentos”. Conexão que aponta para a 

interdependência da água (elo fundamental) com outros setores no campo das discussões 

sobre sustentabilidade (HOFF, 2011). Vinculação que passou a ser tematizada no âmbito das 

discussões sobre as alterações climáticas e mudanças sociais, estando relacionada com os 

debates internacionais e nacionais sobre a escassez de água
142

. 

Em relação à escassez, dois discursos ganham centralidade. Um a tematiza como uma 

situação peculiar que caracteriza determinadas regiões e que demanda um uso cuidadoso. Por 

outro lado, há uma discussão em torno da sua utilidade à produção e reprodução do capital 
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 Conferência Internacional sobre o Nexo água, energia e segurança alimentar – Soluções para uma economia 

verde, realizada em Bonn em 2011; Conferência Climática da Organização das Nações Unidas – COP18 em 
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que, abordado pelo Banco Mundial de forma genérica, acaba por esconder as diferenças de 

acesso e os privilégios de algumas nações (SILVA, 2010). 

Na verdade, a escassez é um fato inegável, mas não deve ser concebida apenas como 

uma situação, cuja raiz esteja fincada no desequilíbrio entre os usos e a sua disponibilidade. 

Por escassez de água, entendo não a sua ausência, mas uma situação peculiar marcada por 

uma redução relativa de sua disponibilidade (em função das incertezas do clima) para 

múltiplos usos. Mas também a concebo como um elemento que acolhe dispositivos de lutas e 

que estimula invenções ao mesmo tempo em que convoca um repertório de “atos do estado” 

em alguns momentos conflitantes (BOURDIEU, 2014) e de estratégias de adaptação das 

populações afetadas. Está, ainda, relacionada a questões das desigualdades sociais e definição 

de prioridades, podendo desencadear ameaças às diversas formas de vida e a manutenção de 

atividades produtivas. Mas também pode se apresentar como um fator dinamizador em uma 

situação de crise.  

É sob a perspectiva dessas distintas e inter-relacionadas configurações que passo a 

apresentar neste capítulo, como a COGERH lidou com os tempos das águas escassas (2012-

2017), como uma das sequências de anos secos mais significativos na história do estado e 

mais intensos que a Companhia atravessou em mais de duas décadas de existência.  

 Os tempos das águas escassas são tributários de erros acumulados no passado recente, 

mas que também ultrapassam a existência da COGERH. Entre os equívocos, destaco alguns 

“atos do estado” que priorizaram o foco na oferta de água, desconsiderando que esta ação 

provocaria aumento no consumo para fins agrícolas, em especial, para a irrigação (um grande 

consumidor das águas açudadas). Um exemplo que remete a um passado, que ultrapassa a 

trajetória da Companhia, foi a instalação da válvula dispersora no açude Orós na década de 

1980 que estimulou a instalação de pessoas e grupos de irrigantes. Outro caso refere-se ao 

período no qual o Castanhão começou a ser operado nos anos 2000.   

 

Depois do Castanhão,  o Orós ficou meio esquecido.  A gente não sabia o que existia 

do Orós até o Castanhão.  A gente perdeu, totalmente, o controle do que havia no 

trecho. Tanto que com a seca de 2012 tivemos que fazer um recadastramento de todo 

o trecho, porque as águas do Orós foram definidas como reserva estratégica. Antes, a 

gente estava com a atenção e as ações voltadas para a oferta (Interlocutor do grupo 

técnico. Entrevista concedida em 24/09/2018).  

 

 Erros como foco na oferta, priorização de operação de reservatórios sem critérios que 
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definam as ações para cada nível de água do açude
143

, desconhecimento da demanda 

(instalada e as novas que surgem ao longo dos trechos de rios) e fragilidade das estratégias de 

fiscalização dos usos são ingredientes que potencializam os conflitos pelo uso das águas em 

situações de escassez. Aliado a isso, há que se acrescentar que esses “atos do estado” 

desconsideram um fato que não pode ser negligenciado, independente da disponibilidade de 

água existente (abundância ou escassez) que é o uso perdulário das águas.  

 

Os técnicos novos foram pegos de surpresa, porque eles não estavam acostumados a 

trabalhar com déficit de água. Estavam acostumados a trabalhar com superávit de 

água. Aí, eles tiveram que reaprender aquilo que na década de 1990, nós tivemos 

que aprender (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 03/07/2017).  

 

A ideia da “sobra”, que no depoimento aparece como “superávit de água”, é 

extremamente nociva à gestão de um bem escasso e conflituoso. Ela distorce a percepção dos 

atores sobre a problemática da água e altera as ações de gestão da Companhia, sobretudo, 

quando ela passa por uma nova configuração de seu quadro funcional que não possui a 

vivência do primeiro corpo de técnicos da instituição.  

Incertezas, negociação e prioridades ganham centralidade na fala dos atores que 

interagem na arena da alocação de água. As incertezas ligam-se à formação da quadra 

chuvosa, do aporte de água nos açudes e aos “atos do estado” para lidar com tal situação. A 

negociação está atrelada ao debate sobre quem terá acesso e em quais condições poderá fazer 

usos das águas. Negociar aparece como sinônimo de estabelecer prioridades e premissas
144

 a 

serem observadas na distribuição das águas.  

Contudo, não se trata apenas de um mero exercício para tentar equilibrar oferta e 

demanda. Nos tempos das águas escassas, desvela-se o que Sartre (1960 apud BOECHAT, 

2011) chama de “cadeia de concorrência das necessidades e dos desejos”, que não serão 

satisfeitos igualmente. Cadeia mascarada, em tempos de águas abundantes, cujos impactos 

poderão ser sentidos somente quando há uma quantidade insuficiente de água.  

 

Liberar água para evitar enchentes pode provocar o aparecimento de demandas 

pontuais que, quando tal procedimento não for realizado, pode gerar problemas. 

Depois, liberar água sem controle ou água pra levar água para algum lugar, significa 

                                                             
143

 Sobre metodologia para a construção de regras de operação de reservatórios ver:  CID, Daniel A. C. Alocação 

intertemporal e múltiplos usuários: estudo de caso sistema Jaguaribe-Metropolitana. Dissertação (mestrado), 

Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: 

Recursos Hídricos, Fortaleza, 2017. 
144

 Termo utilizado para fazer referência às orientações/definições retiradas em plenária durante as reuniões dos 

Vales perenizados ou dos açudes isolados que, a priori, devem nortear a operação dos açudes, a fiscalização do 

uso das águas e a emissão de outorga para esses sistemas.  
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mandar mais do que o necessário. E quando nada disso puder ser feito, o que 

acontecerá com quem vinha utilizando essa água que passava e sobrava? 

(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 14/03/2016). 

 

  

Há aqui um paradoxo que evidencia a complexidade dos tempos das águas escassas. 

De um lado, o armazenamento de água e a infraestrutura de transferência hídrica oportunizam 

uma melhoria da disponibilidade desse bem público, por outro, favorecem o contínuo 

crescimento da demanda. Ou seja, um “ato de estado” (Idem, 2014) que pode induzir e acirrar 

os conflitos pelo uso das águas quando o cadastro dos chamados usuários de água é 

negligenciado, quando a fiscalização dos usos pactuados permanece como uma limitação, 

ficando a gestão reduzida à atividade de operar reservatório, sem considerar a existência 

dessa cadeia.   

Nos tempos das águas escassas, a mudança na forma de lidar com esse bem público se 

torna um imperativo. O problema poderá retornar se a aprendizagem for esquecida e se os 

“atos do estado” forem meros paliativos ou pensados e executados apenas em situação de 

crise.  

A escassez aparece, portanto, como ameaça às necessidades que são concorrentes, 

podendo provocar redução na produção de alimentos, elevação do valor dos produtos e 

distorcer as relações de reciprocidade entre os atores. 

Boechat (2011) afirma, a partir das ideias de Sartre (1960), que as relações de 

reciprocidade são constituídas em seu interior pela escassez como estrutura fundamental. 

Falar de escassez é reconhecer que não se trata de uma realidade dada. Ela é “socialmente 

construída” (BAUDRILLARD, 1985) e figura como objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento.   

A escassez é um fato contingente que deve ser superado pela “aventura humana” 

porque “não há o suficiente para todos”. Há um drama entre o desejo e a impossibilidade de 

satisfação, ao mesmo em tempo em que a necessidade é apresentada como algo que “pode e 

deve ser satisfeita”. Para se satisfizer, a humanidade luta contra a escassez. Mas há um 

“envelopamento da história” que também se revela através de distorções quando a escassez é 

interiorizada como algo positivo que deve ser preservada (Idem, 2011, pp. 172, 174, 176). 

 

[...] o polo ameaçador dessa vez não é a escassez dos bens, nem mais a abundância 

de indivíduos consumidores, mas a abundância dos próprios bens de consumo. A 

negatividade ou o Mal a ser negado é a abundância generalizada desses bens. O que 

significa que tais bens precisam se manter raros para alcançar uma minoria rara 

(Ibidem, 2011, p. 357). 
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Ao tornar os bens preciosos e destinados a um grupo seleto, a escassez tensiona a 

relação entre as pessoas. Ela eleva o valor dos bens de consumo ao mesmo tempo em que 

restringe os que poderão consumir. Esse processo vincula-se diretamente à promoção de 

desigualdades sociais. Santos (2015) afirma que a sensação da escassez decorre da 

distribuição desigual do que é produzido. Embora o reino da necessidade exista para todos, há 

formas diferentes de experimentá-lo. Portanto, a escassez implica em distinções sociais em 

função do grau de vulnerabilidade que os atores ou grupos são submetidos. 

A escassez tornou-se a partir dos anos 1970 uma preocupação planetária pautada na 

ideia da insuficiência. Há uma diversidade de modalidades de escassez. Nesse trabalho a 

referência é a escassez de água. Ela pode ser tematizada a partir de discussões teóricas de 

autores citados anteriormente, mas não se limita a elas. Existem outros elementos que 

compõem essa cena. 

É preciso considerar a variabilidade climática (anual e decadal) como fator limitante 

da sua disponibilidade relativa. Isso não significa dizer que a fonte da escassez são as 

mudanças climáticas. Na verdade, há alterações feitas pela humanidade nos padrões de 

variação do clima que também tencionam as crises hídricas. Há que se considerar, também, o 

manejo dos recursos naturais e as formas de uso e ocupação dos solos no âmbito de uma 

sociedade capitalista, cujos grupos sociais têm pesos distintos nos impactos que causam e na 

forma como são afetados por eles.  

A escassez de água, tematizada por vários pesquisadores, é apresentada a partir de 

narrativa comum: a ameaça à continuidade da vida no planeta e fonte de conflitos (RIBEIRO, 

2008; WHATELY & CAMPANILI, 2016; VARGAS, 2005; JACOBI & SINISGALLI, 

2009). A sua existência não pode ser negada, mas para além de um recurso finito essencial à 

vida e base de cadeias produtivas, a água evoca percepções distintas, éticas, relações 

assimétricas, interesses múltiplos e conflitantes (RAVENA, 2012; GALIZONI, 2013;  

CASTRO, 2016; JACOBI & SINISGALLI, 2017). 

O drama da escassez aumenta quando se percebe que as águas se distribuem, 

naturalmente, de forma irregular pelo planeta.  

 

Somente 3% da água do planeta está disponível como água doce. Destes 3%, cerca 

de 75% estão congelados nas calotas polares, em estado sólido, 10% estão 

confinados nos aquíferos e, portanto, a disponibilidade dos recursos hídricos no 

estado líquido é de aproximadamente 15% destes 3%. A água, portanto, é um 

recurso extremamente reduzido (TUNDISI, 2003, p. 1) 
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Nem sempre os lugares mais populosos ou com maior demanda para atividades 

produtivas são servidos por uma maior quantidade de água. Por outro lado, a maior 

disponibilidade de água em um determinado lugar não significa acesso à mesma.  

Com a inserção em campo, constatei que a escassez relativa da água é atravessada por 

uma multidimensionalidade de fatores que impedem a sua redução a uma situação de ameaça. 

Nos tempos das águas escassas são impostas mudanças na forma de lidar com as águas, 

também são demandados diálogos entre grandes e pequenos sistemas ou grandes e pequenos 

usuários de água que dependendo do contexto (disputas regionais ou usos locais) serão rivais 

ou estabelecerão alianças temporárias. Nesses tempos, mais informações sobre o sistema 

hídrico são geradas e são requisitados estreitamentos de relações interinstitucionais.  

Essa época opera, ainda, mudanças na forma de enxergar a problemática das águas ao 

mesmo tempo em que potencializa ou cria conflitos. No entanto, nos tempos das águas 

escassas, há também desvio de finalidade ao trazer para seu cotidiano a execução de obras e 

oportunidades são criadas para alavancar a receita da COGERH.  

Percebe-se que a escassez se configura como um risco que apresenta uma dupla fase: 

“possibilidade de danos” e “inovação” (GIDDENS, 2010, p. 82). Pesando nesse lado duplo, 

quais as ameaças e as inovações deflagradas no período sequencial 2102 a 2017, vivenciado 

no Ceará, em especial, em seu sistema de transferência de águas mais conflituoso?   

A resposta a essa questão remete, inicialmente, à compreensão de como o quadro de 

escassez foi se constituindo. Em 2010 as chuvas ocorrem de forma irregular no tempo e no 

espaço, mas os açudes do estado estavam cheios em função das chuvas do ano anterior. Em 

2011 há uma recuperação de aporte de água aos reservatórios. Mas no ano seguinte, a reserva 

total do estado cai de 49,3% referente ao mês de setembro. Essa capacidade de 

armazenamento vai sendo reduzida nos anos subsequentes à medida em que a severidade da 

seca se eleva, conforme pode ser observado na Figura 06.  

Nessa figura os triângulos representam os açudes monitorados pela COGERH, cujas 

informações são atualizadas diariamente e podem ser acessadas no Portal Hidro disponível no 

endereço eletrônico da Companhia. A graduação de cores refere-se a um percentual de água 

acumulada nos reservatórios que consta na legenda da figura. Assim, por exemplo, a cor azul 

informa que o volume do açude encontra-se entre 90 a 99%, enquanto que a cor preta diz que 

a reserva encontra-se entre 0 a 9%.  
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Figura 6 - Volume de água armazenado nos açudes monitorados pela COGERH (2009-

2017) 
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Fonte: Portal hidro. Acesso em 30 de setembro de 2018. 
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Ao observar a figura, é possível constatar que na série temporal de 2009 a 2017 há 

maior ocorrência de anos secos, o que vai impactando, negativamente, o volume das águas 

açudadas. Contudo, pesquisadores da área lembram que a capacidade de acumulação por si 

mesma não representa uma efetiva disponibilidade. Há a evaporação na região que é 

extremamente significativa. A importância desses reservatórios reside na sua configuração 

como “transportadores de água no tempo” capazes de controlar os extremos: cheias - quando 

retém as águas e secas - quando libera as águas armazenadas (Informação verbal) .  

Em 2017, o estado do Ceará apresenta apenas 9,1% da sua capacidade de acumulação 

referente ao mês de outubro. Com a redução dos estoques de água, principalmente na Região 

do Jaguaribe que, em seu Vale perenizado  concentra a maior quantidade de águas açudadas 

no estado , a qualidade desse bem público fica mais comprometida  e os conflitos são 

acirrados nesse novo ciclo de seca (2012-2017), que demanda do órgão gestor um conjunto de 

ações e definições de premissas. 

Em relação a esse novo ciclo de seca (2012-2017), algumas considerações foram feitas 

no capítulo 4 (especificamente no item 4.5 Mobilização de recursos e a sustentabilidade 

financeira). Dentre elas, retomo duas situações Nos tempos das águas escassas: duplicação da 

arrecadação em função do aumento da clientela  e liberação de vazões do açude Castanhão  

mais elevada das que foram praticadas em anos úmidos  (Ver Tabela 09, inserida no capítulo 

04). Situações que revelam que a escassez tanto pode funcionar como um elemento 

dinamizador de receitas como um fator de ameaça ao abastecimento humano 

 

Olha, lidar com déficit de água e ter que dizer para o usuário que ele não vai ter 

como expandir, mas reduzir... E dizer isso numa área extremamente agrária e em 

lugares onde tem o agronegócio, que também lucra quando os outros estão 

escassos.... No caso desse setor aqui do Ceará, esses empresários disputam o 

mercado com o Sul e Sudeste que nessa época também estavam passando por seca e 

os Estados Unidos, só que nós tínhamos um pouco de água aqui armazenada...a 

discussão foi muito séria! Teve um que disse: eu quero água pra poder produzir, eu 

quero expandir porque eu quero ganhar o tanto de dinheiro que eu puder agora. É 

uma oportunidade e eu gero empregos! (Interlocutor do técnico. Entrevista 

concedida em 03/07/2017). 

 

No jogo de disputa pelo acesso à água ocorre uma “distorção das relações de 

reciprocidade”: na luta pela satisfação das necessidades e desejos, o homem busca a 

abundância para si mesmo e não para todos. Tenta-se viver na “abundância da escassez”. 

Situação que levanta questões ligadas à moral e à ética. Esta “enquanto construtora de sentido 

da práxis tem na necessidade seu ponto de partida”. Mas “é necessário saber dizer nós pra 

dizer eu”.  (SARTRE, 1960 apud BOECHAT, 2011, p.p. 356, 358). Daqui emana o valor da 

solidariedade como base para desfazer a distorção das relações de reciprocidade.  
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Tendo em vista essa reflexão, como a política de gestão das águas do Ceará lidou com 

as distorções provocadas pela escassez e como foram estabelecidas as relações de 

reciprocidade em torno dos usos da água? Responder essa questão requer observar os acordos 

tecidos pela equipe técnica da COGERH e pelos membros dos Comitês de Bacias que 

integram o Vale do Jaguaribe e Banabuiú. Tais acordos foram debatidos e questionados 

quando da sua implantação nos encontros da Comissão provisória de acompanhamento da 

operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú. Questões que serão retomadas e discutidas ao 

longo desse capítulo. Mas por ora, é importante ressaltar que a existência de regras do jogo 

não significa que o processo de interação em torno do uso das águas não tenha sido 

conflituoso.  

 As regras do jogo relativas à alocação negociada de água realizada no Ceará 

correspondem ao uso de três expressões: critérios, parâmetros e premissas. Cada termo 

possui um significado, um espaço celebrativo e atores envolvidos.  

A locução critério, nos documentos oficiais, também denominado de diretriz, é 

adotada em reuniões internas da equipe da COGERH para definição da metodologia e das 

técnicas das simulações de uso das águas dos reservatórios. Trata-se de uma reunião técnica 

que deve ter um caráter interinstitucional (participação do DNOCS e da FUNCEME) para 

elaboração dos cenários que serão levados para votação nos seminários ou reuniões de 

alocação negociada de água. Das Gerências Regionais participam apenas o gerente e os 

profissionais do núcleo técnico.  

Os critérios
145

 estabelecidos nessas reuniões são questões técnicas do campo de 

conhecimento da hidrologia e versam sobre a cota área volumes-CAV (conforme última 

batimetria), definição de reservatório estratégico, o nível de criticidade dos açudes
146

, que 

indicará, por exemplo, se será considerada recarga nula ou aporte equivalente ao menor 

verificado na série histórica do SAGREH
147

, dentre outras informações.  

Essas informações eram restritas à equipe técnica, que as apresentavam somente 

durante os seminários/reuniões de alocação negociada de água. Com os últimos anos de 

escassez, elas passam a contar com filtro antes de serem levadas para esses encontros. Dessa 

forma, em momento anterior aos eventos, os critérios e cenários são apresentados para a 

diretoria dos Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHs para que sejam feitos os ajustes, caso 

                                                             
145

 A cada ano, os critérios de alocação são revistos no ano subsequente. 
146

 Há uma graduação do nível de criticidade conforme a reserva mínima alcança a 100 mil m
3
, que pode ser 

consultada numa tabela contida no registro escrito dessas reuniões. 
147

 Ferramenta de apoio à decisão baseada em planilha eletrônica desenvolvida por profissional da COGERH 
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necessário. Essa foi uma estratégia adotada, nos tempos das águas escassas, pela Companhia 

para reduzir os ruídos quanto às vazões de liberação de água em cada cenário a ser votado 

pelos CSBHs.  

Na tabela 10 é possível observar a forma de exibição dos cenários que são 

apresentados durante os seminários ou reuniões de alocação negociada de água pelos 

técnicos da COGERH para que membros dos CBHs possam escolher uma opção. As 

informações que subsidiam a decisão estão todas no campo da oferta. Na primeira coluna há a 

vazão a ser deliberada enquanto que nas colunas seguintes as informações restringem-se ao 

volume do açude e qual o volume que ele poderá chegar no mês de janeiro do ano seguinte 

(simulação). Nessa ocasião, o colegiado decidiu pelo maior cenário.  

 

Tabela 10-Cenários para alocação negociada de água 2012- açude Castanhão 

 

Vazões 

(m
3
/s) 

Volume 

(Milhões m
3
) 

01/06/2012 

Volume (%) 

01/06/2012 

Volume 

(Milhões m
3
) 

01/01/2013 

Volume (%) 

01/01/2013 

Variação 

das Cotas 

(m) 

28,000 4.659,41 69,50 3.641,50 54,40 -3,24 

30,100 4.659,41 69,50 3.601,46 53,80 -3,38 

32,200 4.659,41 69,50 3.564,28 53,20 -3,51 
Fonte: Relatório do XIX Seminário de Planejamento e Alocação das Águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú, 

COGERH, 2012. 

 

O segundo vocábulo que compõe as regras do jogo relativas à alocação negociada de 

água são os parâmetros. Uma referência também técnica que define uma faixa de vazão entre 

o máximo e o mínimo aprovada pelos CSBHs da área onde estão localizados os sistemas 

isolados. São as chamadas reuniões dos açudes que contam com a participação das Comissões 

Gestoras. Estas deliberam sobre a vazão do açude sempre obedecendo ao que estabelece o 

parâmetro.  

A definição dos parâmetros
148

 surge em meio a uma discussão sobre os papéis das 

instâncias de participação pública existentes no estado atinentes ao setor de recursos hídricos: 

os comitês de bacias hidrográficas, as comissões gestoras criadas pela COGERH e as que 

haviam sido constituídas pelo DNOCS.  

Nasce a partir de 2007 um novo arranjo institucional para as decisões sobre a alocação 

negociada de água. Antes desse período eram as comissões gestoras que deliberavam as 

                                                             
148

 Deve obedecer ao mínimo de 100 l/s até 600l/s conforme informação obtida em conversa informal com 

técnico da companhia em 28 de novembro de 2018.  
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vazões dos açudes isolados. Os Comitês de Bacias Hidrográficas decidiam a alocação dos 

Vales Acaraú, Curu, Jaguaribe e Banabuiú.  

 

A partir de 2007 ou 2008, os comitês fizeram um grande encontro,com todos os 

comitês de bacias, com as comissões já formadas,comissões que já existiam 

formadas pelo Dnocs para decidir como seria esse processo daqui pra frente. A ideia 

era fortalecer os comitês no processo de alocação negociado de água, como também 

da formação das comissões gestoras de água e reconhecimento das que já estavam 

criadas. E foi um debate muito interessante de dois dias, onde chegou-se a alguns 

consensos. O primeiro foi que os comitês não poderiam mais ficar de fora dos 

processos de decisão dos açudes localizados. Eles passaram a definir todos os 

parâmetros de alocação de água seja dos grandes ou pequenos sistemas. A outra 

decisão é que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deveria reconhecer as 

comissões já constituídas e ao mesmo tempo, passar esse papel para que os Comitês 

pudessem ser responsáveis pela sua criação. As comissões passam a ser um braço 

dos comitês de bacias na gestão local, seja dos reservatórios,dos aquíferos e canais 

(Interlocutor do ténico. Entrevista concedida em 19/09/2017). 

 

Finalmente, a terceira expressão que constitui as regras do jogo concernente à 

alocação negociada de água são as premissas. Estas apresentam um caráter mais aberto em 

relação às anteriores. Figuram como recomendações/orientações retiradas em plenária nas 

reuniões dos vales perenizados ou nos encontros dos sistemas isolados
149

. As premissas 

podem nortear a operação dos açudes, a fiscalização de uso da água e até a outorga para estes 

sistemas.  

 

As premissas contribuem para sobrar água. Não para poupar, mas para dividir entre 

outros usuários. Tem aí uma espécie de racionamento. Tem gente que tem medo de 

pronunciar. As premissas são manobras acordadas que quando começam a ser 

praticadas, tem conflito, tem gente que não cumpre e tem erro técnico também 

(Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 26/07/2017).  

 

As premissas impõem restrições de uso pensadas em contexto de crise e são 

transformadas em “regras em uso”, Ostrom (2011). Dentre as que foram pactuadas em 2016, 

algumas contribuíram para a redução do consumo, enquanto que outras se chocaram. O 

exemplo foi a permissão para perfuração de poços a 100 metros do leito do rio que, conforme 

depoimento dos membros da Comissão Provisória de Acompanhamento da Operação do Vale 

do Jaguaribe e Banabuiú impediu que a água fluísse até o local que havia sido acordado em 

outra premissa, no caso Sucurujuba, situado no município de Russas.  

Novos estudos foram feitos pela COGERH e outras distâncias para escavação de 

poços foram transformadas em premissas, como por exemplo, 300 metros de distância do rio. 
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 Terminologia empregada para se referir a açudes, cuja perenização não atinge as áreas dos vales. Também é 

chamado de açude isolado porque sua contribuição é mais local.  
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Esse exemplo dá dimensão da complexidade que envolve a definição das restrições em 

situações de crise. Em alguns casos, elas vão sendo esticadas ao mesmo tempo em que vai 

sendo testada a sua eficácia. Revelam que parte da elaboração do conhecimento que embasa a 

definição das premissas também vai sendo realizada nesse mesmo contexto, estando mais 

exposta a decisões que podem potencializar os conflitos.  

Por outro lado, é importante salientar que ao definir como premissa que pequenos 

irrigantes, que não fazem uso da irrigação por inundação, não serão afetados por redução de 

oferta de água, a COGERH busca reduzir os danos para pequenos produtores (Ver Quadro 

02).  

Quadro 2 - Algumas premissas para 2016 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ata do XXIII Seminário de alocação negociadas das águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú para o 

segundo semestre de 2016. 

 

Essas regras (critérios, parâmetros e premissas) são “atos do estado” de delegações 

articulados e “dotados de autoridade” que abrem diálogo com a sociedade em cada uma 

dessas etapas, que remetem, em último lugar, ao estado (BOURDIEU, 2014).  No caso, o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos –CONERH que pode definir cada uma dessas fases.  

Assim, as delegações e o diálogo com a sociedade retiram, em parte, o processo de 

decisão dos gabinetes, como outrora era prática comum.  Mas essa descentralização não reduz 

o domínio do estado como ator político relevante. Trata-se da constituição de um campo 

burocrático, cujos agentes estão interconectados em termos de controle e delegações (Idem, 

•A vazão deverá assegurar a perenização até a captação de Russas em Sucurujuba; 

•Pequenos irrigantes não serão afetados por redução de oferta (exceto se adotarem a 

irrigação por inundação), desde que tenham até 5 ha na perenização do rio Jaguaribe; e 

até 1,5 ha no Eixão das Águas; 

•Não serão permitidos, com água de perenização do rio Jaguaribe: novos usos 

(instalados após alocação de 2015) e áreas irrigadas por inundação; 

•A exploração das culturas temporárias e a carcinicultura no trecho perenizado, com a 

vazão aprovada, dependerão de diagnóstico da perenização a ser apresentado pela 

COGERH à Comissão de Operação para aprovação e os poços deverão manter a 

distância de 100 metros do rio; 

•Culturas permanentes terão redução inicial mínima de 25% de oferta, sendo aumentada 

com a severidade da seca, podendo atingir mais de 75%. 



 

161 

 

2014). As informações para subsidiar as decisões relativas à alocação negociada de água são 

elaboradas em cada elo dessa rede e em parceria com outras instituições. A FUNCEME e a 

Universidade Federal do Ceará-UFC são acionadas como instituições produtoras de 

conhecimento, cujos saberes podem ou não ser incorporados.  

A frase que intitula esse item do capítulo, “E a chuva não veio, a nossa angústia é ter 

uma vazão para operar no próximo ano”, foi proferida em 2016 em uma reunião técnica e dá 

a dimensão da incerteza e do dilema com que a equipe da COGERH se depara. Ou seja, a 

“angústia” refere-se a como encontrar uma vazão para o ano seguinte, se a que estava sendo 

operada em 2016 era insuficiente para atender as demandas porque as chuvas não foram 

suficientes para recuperar o volume de água nos açudes. Havia o que um técnico chamou de 

“efeito cascata dos reservatórios”. “Primeiro os pequenos reservatórios que estavam antes 

açude com maior capacidade de acumulação deveriam pegar água”. Há aqui o impacto entre a 

pequena e a grande açudagem
150

. Todos são “atos do estado” que, a depender do contexto, 

podem ter efeitos negativos uns sobre os outros.  

As falas giravam em torno da preocupação com a ameaça de um colapso. A equipe 

solicitou à Universidade Federal do Ceará, especificamente a um grupo de professores da área 

de recursos hídricos, contribuições para a elaboração dos cenários, agora chamados de 

cenários de restrições. Trabalho realizado em conjunto que rendeu alguns encontros para 

refinar as projeções. Levados às arenas de participação pública, esses cenários eram 

apresentados como um “esforço conjunto” entre a UFC e a COGERH, como mecanismo para 

legitimar as proposições. Mas também evidenciavam que o conhecimento técnico, acumulado 

a partir da experiência cotidiana, havia esbarrado em limites. Estes ultrapassavam a redução 

das chuvas. A “nossa limitação não é só hidrológica, ela também é operacional”, argumenta 

um técnico em um desses encontros.  

Nos tempos das águas escassas, a fiscalização e as batimetrias são apontadas  como 

gargalos à gestão das águas. A segunda é uma informação essencial para a composição dos 

cenários. Saber quanto, de fato, há de água acumulada no açude é um dado-chave. Isso 

porque entre o tempo de construção do reservatório e a sua atual situação, ele pode ter sido 
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Informações sobre esse debate acerca da eficiência de reservatórios pode ser obtido no artigo Contribuições ao 

debate sobre as eficiências de pequenos e grandes e reservatórios dos autores José Nilson B. Campos, Ticiana M. 

de Carvalho Studart, David Duarte G. Martinz e Luiz Sérgio V. Nascimento, disponível na página 

www.acudagem.ufc.br//arquivo/publicações/revistas/artigo297semiarido13demaio.pdf. 

 

 

http://www.acudagem.ufc.br/arquivo/publicações/revistas/artigo297semiarido13demaio.pdf
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afetado por processos de assoreamento e a capacidade de acumulação declarada (e utilizada) 

para a liberação das águas pode não ser real. 

Um caso exemplar dessa situação foi o que ocorreu com o açude Banabuiú. A Cogerh 

reconheceu, publicamente, que a profundidade do reservatório não era a que eles vinham 

utilizando e novos estudos foram realizados. Situação que lembra as discussões sobre 

“conhecimento perito”, tematizado por Giddens (1991) que versa sobre a excelência técnica e 

pressupõe confiança naquilo que o outro (perito) sabe e eu desconheço. Tal conhecimento não 

é infalível. Em relação aos dados de batimetria, há uma discordância entre COGERH e 

DNOCS quanto à veracidades de tais informações.  

Em relação à possibilidade de falha na reunião de avaliação realizada em 2016, 

referente à operação do ano anterior, em plenária um membro do Comitê do Banabuiú 

questionou a quantidade de água liberada a partir do açude que recebe o mesmo nome do 

comitê para a Região Metropolitana e em entrevista fez o seguinte relato:  

 

Como é? Vocês operaram o reservatório sem saber quanto realmente de água tinha 

armazenado? Como foi possível isso? Esse erro em época de seca arrasou nosso 

açude. Valha-me Deus... vamos ter que pagar por esse erro absurdo e ficar sem água. 

E ainda querem tirar o que está no fundo da lama lá? Por que não disseram que 

também não conhecem a oferta? (Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida 

em 03/02/2016) 

 

Essa fala é bem emblemática porque traz para o debate que o erro provém do não 

conhecimento do que se julgava conhecer: as águas acumuladas nos reservatórios, que na 

linguagem técnica chama-se oferta de água. Problemática descortinada pela escassez e que 

dispara a realização de estudos de batimetrias em outros reservatórios.  

A evidenciação de tal problemática colocou em suspeita o “conhecimento perito” da 

COGERH. Sobre isto, um interlocutor da pesquisa relata que 

 

[...] Nós não acreditamos mais nos dados. Já erraram várias vezes a batimetria do 

Orós, como erraram a do Banabuiú. Quem garante que o setor industrial consome 

1,1 m
3
/s? Não desconfiámos dos técnicos, mas das informações que o estado nos 

fornece. Como ela é construída? Nós desconfiámos da projeção que eles nos 

fornecem, já erraram e causaram situações críticas (Interlocutor Social. Entrevista 

concedida em 10/03/ 2017) 

 

 O que está em questão não é a desconfiança pessoal, mas a descrença nas informações 

em função do desconhecimento como os dados são construídos. A informação é um elemento 

fundamental para a tomada de decisão. Mas não apenas a sua a disponibilidade e acesso, mas 

saber o que se consegue compreender do que está sendo dito e visualizado (questões 
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operacionais e técnicas). Fato que remete à democratização da informação, pautada numa 

comunicação inclusiva.  

O outro elemento que ganha relevância Nos tempos das águas escassas é a 

fiscalização. Definida pelo estado como exercício do poder de polícia, delegado à Secretaria 

de Recursos Hídricos-SRH, foi executada por policiais do Batalhão Ambiental, técnicos da 

SRH e da COGERH. Formalmente, essa não é uma função da Companhia, mas na prática, 

tornou-se uma atribuição vista como a principal estratégia utilizada “porque as pessoas não 

entendem o que é prioritário”, argumenta um interlocutor da pesquisa
151

.  

A fiscalização está diretamente ligada ao acompanhamento das premissas e se 

restringe a três atos principais: advertência, lacre ou apreensão de bombas. É apresentada 

pelos técnicos como uma estratégia acionada fortemente devido à escassez, mas que apresenta 

limites quanto à relação entre corpo técnico e a área a ser fiscalizada, interferências políticas e 

cumprimento dos acordos.   

Com o propósito de obter dados de consumo reais, a COGERH instalou hidrômetros. 

Sobre essa ação, lembra um interlocutor da pesquisa que 

 

[...] antes dessa seca (2012-2017) eram feitas estimativas ou então os usuários 

tinham seu hidrômetro. A gente ia lá e verificava. Mas nós instalamos nosso 

hidrômetro, mesmo onde já havia um do proprietário. Tivemos que hidrometrar as 

empresas ao longo do Eixão (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 

26/04/2017). 

 

Esse depoimento faz menção a um dos gargalos da política de gestão das águas: 

conhecimento da demanda. A Companhia também se apoiava em cadastro de usuários com 

informação declarada pelo próprio produtor ou estimada pela equipe em função do tamanho 

da área produtiva e das culturas ali existentes.  

Mas os tempos das águas escassas demandaram não apenas instalação de 

equipamento para aumentar o controle, eles provocaram um conjunto de ações: realização de 

obras (adutoras de montagem rápida-AMR e escavação de poços), ampliação da regularização 

das outorgas (aumento do número de “clientes”), revitalização de sistemas de bombeamento, 

destruição de barragens (exemplo: barramento em Morada de Santana, situada no  Jaguaribe), 

aquisição de bomba reserva (5
a
 bomba) para o Castanhão, verificação de estações de 

bombeamento (as chamadas EBS) que eram pouco acionadas, reestruturação da rede de 
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 Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 10/01/2017. 



 

164 

 

energia elétrica da ENEL
152

, hidrometração das empresas ao longo do Eixão, dentre outras 

ações.   

Dentre essas ações, chama atenção a hidrometração das empresas situadas ao longo do 

Eixão das Águas. A impressão que fica é que antes desse período de escassez, o registro do 

consumo era feito no equipamento particular do produtor, quando ele tinha um hidrômetro 

instalado em sua área. Caso contrário, a informação era declaratória. Se por um lado, esse 

procedimento pode representar relações de confiança entre as partes. Por outro, pode 

evidenciar falhas no conhecimento da demanda. Ao pautar a gestão em valores estimados, 

pode-se incorrer no risco de trabalhar com dados que não representam a realidade. Com a 

seca, a COGERH instala hidrômetros próprios, realiza cadastro emergencial para saber o 

consumo de água em algumas áreas. Algumas dessas ações não deveriam ser feitas só porque 

há quadro de crise hídrica, mas deveriam se constituir como prática para auxiliar no processo 

de gestão independente da disponibilidade das águas. 

Em relação às ações disparadas em tempos das águas escassas, duas são aqui 

retomadas: obras e ampliação da outorga. As primeiras, como já dito anteriormente, fogem à 

finalidade da instituição, mas foram justificadas, oficialmente, como “uma questão 

circunstancial e necessária” uma vez que a COGERH tinha recurso próprio para custear as 

despesas. Aqui aparece o uso do vocábulo necessidade para legitimar os “atos do estado” 

(BOURDIEU, 2014).  

A guinada em direção à execução de obras gerou debates e críticas quanto à finalidade 

de um órgão de gestão e o peso que o acompanhamento dessas atividades traria para o 

cotidiano das Gerências Regionais - GR. Apesar da existência na SOHIDRA
153

, os técnicos da 

COGERH foram deslocados para acompanhar a execução das adutoras de montagem rápida. 

Passada essa fase, a atenção voltou-se para a regularização das outorgas. Processo que 

possibilitou o “aumento da clientela da Companhia”. Sobre isso, lembra um interlocutor que  

 

nós técnicos tínhamos metas de novos clientes a cumprir. Na verdade, não eram 

novos usuários, eles já usavam as águas, mas não tinham outorga. Isso era feito nas 

campanhas de fiscalização. A minha sensação é que a preocupação não era com uso 

inadequado da água, a preocupação era garantir a regularização de mais um cliente 

pra dar sustentabilidade financeira, uma fez que a COGERH gastou recursos 
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 A escassez provocou a aumento da necessidade de bombeamento de água, consequentemente elevação dos 

custos com a energia elétrica e maior pressão na rede elétrica da ENEL que não estava preparada para o aumento 

da carga.  
153

 Instituição integrante do SIGERH, atuou fortemente nesse período, com a escavação de poços. A perfuração 

de poços na seca de 2102 atingiu um total de quase 6.000 escavações de poços. Alguns deram água, outros não 

tiveram vazão suficiente, uns tiveram água salobra e “alguns poços prejudicaram outros poços”, conforme 

depoimento concedido em entrevista realizada em 11/01/2017 com interlocutor do grupo técnico.  
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próprios com obras. Foi uma fase muito complicada. A gente transformou o usuário 

em cliente (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 19/02/2018).  

 

 

 O depoimento traz um dado importante: transformar usuário de água em cliente. Na 

verdade, esse perfil não foi sentido apenas nesse período. Nos anos 2000, nos tempos de 

águas abundantes, a COGERH também assumiu essa configuração. Evidentemente, que cada 

época guarda suas peculiaridades, mas desde a sua criação, esse usuário já havia sido pensado 

como cliente de um sistema de gestão de água forjado localmente. Mas ao longo de sua 

trajetória, a busca por clientes não foi algo priorizado em todas as gestões.  

Em relação a esses rótulos, Douglas (2007) afirma que as instituições criam 

denominações para as coisas ou pessoas para os quais destina suas ações. No caso da 

COGERH, há uma variação que depende da relação e do espaço em que se desenrola. Como 

secretaria executiva e nas arenas de discussão sobre a alocação de água, usa a nomenclatura 

usuário de água. Quando a interação se dá em função da cobrança, o tratamento passa a ser 

cliente.  

Na variação entre usuário e cliente, há que se considerar três tipologias
154

: (1) 

indivíduos que possuem a outorga e que pagam pelo uso da água; (2) indivíduos que têm 

outorga e que não pagam pelo uso da água e (3) indivíduos que não são outorgados e não 

pagam pelo uso da água. O primeiro compõe o cadastro de outorgados. O segundo integra o 

cadastro de usuário. Entre esses últimos existem os que são isentos em função da reduzida 

quantidade de água que utilizam, os que têm uso não consultivo
155

 e os que, conforme os 

técnicos da instituição, encontram-se em “situação irregular perante o instrumento da 

outorga
156

”.   

Trata-se de um público diversificado que não deve ser reduzido a meros clientes, 

enquanto uma categoria totalizante que invisibiliza a variedade dos grupos e sujeitos que a 

compõem, como também desconsidera o saber que possuem. Incorrer nesse equívoco seria 

negar a narrativa que pauta sua criação: contraposição ao modelo tradicional de definição dos 

usos e destinos das águas. Esse direcionamento conduziria a política de gestão das águas a 

tornar-se um “ato de estado” setorial incapaz de, efetivamente, ser uma política pública.   
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 O estado do Ceará conta com 5.423 outorgas de uso vigentes, conforme dados contidos na página eletrônica 

da COGERH e 17.921 usuários de águas, sendo as bacias do Salgado, Metropolitana e Baixo Jaguaribe as que 

possuem maior quantidade de usuários cadastrados. Informações contidas no documento Diagnóstico dos 

recursos hídricos do Ceará do Projeto Ceará 2050 de autoria do Dr. Francisco de Assis de Souza Filho 
155

 Aproveitam o curso de água, sem fazer retiradas para atividades específicas. Um exemplo são as atividades 

enquadradas como lazer e navegação. 
156

 Frase proferida por um interlocutor do grupo técnico em entrevista, realizada em 16 de março de 2017. 
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  Nos tempos das águas escassas, sobressaem-se os anos 2015 e 2016 em função da 

severidade da situação da seca que traz como principais acontecimentos dificuldades 

financeiras da Companhia, antecipação dos seminários/reuniões de alocação de água, maior 

frequência de encontros, seja para monitorar ou propor operações emergenciais, necessidade 

de aumento da tarifa pelo uso da água bruta, definição do encargo de emergência hídrica, 

criação da Comissão Provisória de Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e 

Banabuiú, realização de dois seminários de alocação negociadas das águas dos vales do 

Jaguaribe e Banabuiú para a aprovação de cenários
157

, dentre outras ações.  

 Consta no plano de negócio da Companhia de 2018 que o ano de 2017 foi marcado 

pela obtenção do maior lucro da sua trajetória que possibilitou compensar os prejuízos 

acumulados. Situação proporcionada pela implantação do encargo hídrico emergencial. A 

escassez torna-se um negócio lucrativo, porque paga-se pelo acesso à informação e não 

simplesmente pela disponibilidade de água. Isso quem pode fazer é o grande consumidor de 

água na área produtiva por reter maior capital econômico. 

 Os tempos das águas escassas figuram como tempos sociais que articulam passado, 

presente e futuro. Do passado carregam os erros e as vivências plurais. O presente descortina 

a escassez para além de sua condição de ameaça e a revela como elemento multidimensional, 

chegando, inclusive, a ser associado a um tempo de invenções
158

.  A questão é que as criações 

são pensadas em momento de crise, não sendo fruto de reflexões e proposições que 

ultrapassam a lógica reativa. O futuro aponta para a necessidade de aperfeiçoamento de uma 

gestão capaz de garantir a democracia nas decisões sobre a alocação de água. Fortalecer as 

instituições e os colegiados que atuam nas instâncias de participação pública, apesar das suas 

limitações, como estratégia de resistência aos riscos de burocratização do processo, da prática 

de “artimanhas de caça não autorizada” (CERTEAU, 1994), que estimulam a quebra dos 

acordos e das ameaças da implantação de um mercado de águas.  

 Assim, “o caráter democrático do processo decisório depende menos do âmbito no 

qual se tomam decisões e mais da natureza das instituições delas encarregadas” 

(ARRETCHE, 1996, P. 2). Nesse sentido, a COGERH tem papel fundamental ao ser a 
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 A primeira reunião (02/06/2016) foi realizada na cidade de Quixadá, sem aprovação de acordo de liberação 

das águas e a segunda (20/07/2016) ocorreu em Limoeiro do Norte, que apesar dos embates teve aprovação de 

cenário. 
158

 As criações ficam por conta do chamado “poço de jacó” e do funcionamento do Canal do Tabalhador em 

sentido inverso. Em 2016, as águas correm no sentido da capital para o sertão pra atender comunidades da RMF 

e do Baixo Jaguaribe. Ação possível em função das estações bombeamento na estação de Itaiçaba. A justificativa 

foi o fato da perenização do Rio Jaguaribe conseguir atingir apenas 1000 km, chegando até Russas. Ver 

reportagem intitulada sem aporte ideal, Ceará passa a depender de 4 açudes em 2017 publicada no Jornal Diário 

do Nordeste, no caderno Cidade em 28 de novembro de 2016 
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executora da política das águas e por ser o elo entre estado e sociedade. Para tanto, os 

profissionais que compõem a sua administração precisam reconhecê-la como órgão de 

gerenciamento e não uma revendedora de água bruta. Este perfil ela pode assumir quando 

perde a gestão de foco, passa a olhar os açudes como estoques e priorizar a busca por clientes.  

Finalmente, a frase “a seca tomou muito o nosso tempo”
159

 revela que as estratégias 

para lidar com a escassez foram criadas em situação de risco. Por outro lado, permite inferir 

que a execução de obras, justificadas pelos técnicos como necessárias para contornar a 

situação de crise, provocou mais do que desvio de finalidade, ela demandou do seu corpo 

técnico atividades que não faziam parte do seu cotidiano, afastando-o das suas atribuições, 

mesmo tendo na estrutura do SIGERH uma instituição cuja atribuição é executar obras 

hídricas (SOHIDRA). 

A frase em questão também desnuda a narrativa da eficiência. Não foi apenas a 

COGERH que não estava preparada, nos setores de irrigação e nas indústrias as fragilidades 

foram expostas, bem como as limitações dos sistemas de abastecimento de águas das cidades.  

Nos tempos das águas escassas ganha centralidade a disputa entre o Vale perenizado 

do Jaguaribe - Banabuiú e a capital de um sistema integrado apenas fisicamente. A despeito 

do discurso que a COGERH quebrou o paradigma do modelo tradicional, fica evidente que 

esse movimento de descentralização não atingiu ainda todas as bacias.  

 

O Ceará quebrou um paradigma dentro de uma caixa de conforto: do tipo esse tanto 

de água vai pra Fortaleza e o que resta na bacia, vocês fazem a alocação negociada. 

Não foi colocado na mesa, até agora, uma alocação mais aberta entre Jaguaribe e 

Metropolitana. Essa é uma lacuna de governança brutal do sistema cearense. [...] É 

um absurdo, mandar água pra Fortaleza, deixando 70, 75% de racionamento na 

bacia. Quais as condições prévias que Fortaleza deveria fazer para merecer essa 

água? Uma cidade que tem 40%, 50% de perda vai continuar recebendo água de 

outros usuários, só porque é prioridade legal? Essa é uma questão que tem espaço de 

aperfeiçoamento enorme. Parece que há alguns movimentos hoje nesse sentido 

(interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida em 07/02/2018). 

 

 Importante destacar que o balanço hídrico da CAGECE aponta que ela possui perda de 

42%, entre o que classifica de “perdas físicas, valores não faturados e retiradas não 

autorizadas”. Desse total, afirma que metade se configura como perda real.
160
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 Frase proferida em entrevista concedida com interlocutor do grupo técnico realizada em 26/04/2017. 
160

 Informação contida no Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Ceará do Projeto Ceará 2050 de autoria do Dr. 

Francisco de Assis de Souza Filho. 
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 A escassez faz a COGERH surgir como advogada da Metropolitana aos olhos de 

alguns membros dos comitês de bacias hidrográficas quando transfere as águas via sistema 

Jaguaribe Metropolitana. Aqui reside um de seus dilemas: a arrecadação da metropolitana é 

que possibilita o trabalho que desenvolve nas demais bacias do estado. Dessa forma, ela 

flexiona as fronteiras possíveis entre bacias, ao mesmo tempo em que mobiliza o jogo de 

interesses e tensões sobre os usos prioritários. 

 

5.2 As águas que correm do Sertão para a Região Metropolitana de Fortaleza: a escassez 

desconhece fronteiras. 

 

A transferência de água de um lugar para outro sempre foi prática das populações e do 

poder público. Inicialmente, eram os corpos e lombos dos animais que faziam o serviço em 

áreas urbanas
161

. Estas se caracterizavam pela existência de uma relação de proximidade entre 

a casa, local da atividade econômica e as fontes de águas. A localização dessas era estratégica 

para erguer pequenos povoados, transformados em vilas, posteriormente, em cidades.  

 Mas com o avanço tecnológico ocorrido no século XX, as tubulações e conexões 

utilizadas nos projetos de engenharia, relegam para segundo plano o fator da localização, no 

sentido da proximidade entre lugar e fonte de água. 

Esse movimento se dá em contexto do aumento do crescimento populacional das 

cidades, cuja urbanização implica em aterramento ou tubulação dos corpos hídricos. Há ainda 

o uso degradante dos recursos naturais e a poluição das águas urbanas que restaram. As 

cidades assumem uma feição urbana moderna, mas tornam-se dependentes de águas trazidas 

de lugares que ultrapassam sua malha física.  

Fortaleza não foge a essa narrativa. Desde a sua constituição como vila, ela enfrenta 

dramas de abastecimento, que se tornam mais complexos à medida que eleva seu contingente 

populacional, de serviços e usos industriais. Erguida às margens do riacho Pajeú, retira 

incialmente desse manancial as águas para suprir as necessidades de seus moradores. No 

século XIX, cacimbas (particulares e compartilhadas) e cata-ventos (feito de carnaúba e, 

posteriormente, de metal) figuram como alternativas de abastecimento de água da cidade de 

Fortaleza. Nesse mesmo século, a cidade experimenta um sistema de bombeamento, situado 
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Carregar água com “lata na cabeça”, em dorso de animais, em carroças, em bicicletas e motos de lugares 

distantes da moradia é ainda prática atual e expressa as desigualdades quanto às condições de acesso de bem 

essencial à vida. Práticas cotidianas ainda existentes, em especial em zonas rurais.  
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no sítio Benfica. No entanto, as modificações das fontes de abastecimento não significaram, 

necessariamente, ampliação da rede de água e esgoto para toda a cidade (NETO, 2014; 

NOBRE, 1978). 

O dilema de abastecimento da capital aumenta à proporção que o dinamismo urbano 

da capital, experimentado a partir de 1932 na direção oeste, não é acompanhado por melhorias 

na infraestrutura. Momento marcado pelo surgimento das primeiras favelas em função do 

êxodo de famílias do interior provocado pela seca (SILVA, 1992). Quadro que, segundo um 

interlocutor da pesquisa, pressiona por uma ampliação da rede de água e esgoto, mas a falta 

de recursos financeiros do estado compromete que tal aumento ocorresse de forma 

significativa
162

. 

A partir da década de 1940, informa outro interlocutor da pesquisa
163

, que o fator 

proximidade com a fonte de abastecimento perde relevância na medida em que novas técnicas 

de captura e deslocamento de água chegam à cidade.  

O descompasso entre abastecimento e expansão urbana não é equacionado nos anos 

1950 (inclusive, ainda permanece como problema atual) e o bombeamento de poços e 

cacimbas são mantidos como formas de abastecimento.  

 

A dificuldade de água potável e o obsoleto sistema de fornecimento de água 

persistiam em Fortaleza. Além do parco atendimento, limitado à área central e 

imediações, a água salobra - popularmente denominada ‘água pesada”-levava os 

moradores, que não dispunham de recursos para construir cisternas, ou depender das 

carroças d’água, que percorriam diferentes bairros, vendendo água de melhor 

qualidade. Por isso o serviço de abastecimento dependia muito mais da iniciativa 

particular do que do poder público (JUCA, 2000, p. 120). 

 

Com o desenvolvimento de técnicas de captação de água via tubulações, canais e 

adutoras, a cidade passa a drenar as águas do açude situado no Vale do Acarape do Meio para 

as caixas de água situadas próximas à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. 

A partir dos anos 1960, esse sistema torna-se insuficiente para o atendimento das demandas 

de uma cidade que amplia sua malha urbana, eleva sua população quando começam a surgir 

as primeiras áreas comerciais na Aldeota e ao longo da Avenida Gomes de Matos, no bairro 

Montese (SOUZA, 1978). 

Na década de 1980, é construído o sistema Pacoti-Riachão-Gavião com o propósito de 

abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza. Em 1992, novo reservatório (o açude Pacajus) 
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 Entrevista concedida em 30/11/2015 com interlocutor do grupo acadêmico. 
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 Entrevista concedida em 27/11/2015 com interlocutor do grupo acadêmico. 
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é acrescido ao sistema
164

, o qual estava naquele momento sob a tutela da Companhia de Água 

e Esgoto do Ceará – CAGECE.  

O conjunto desses açudes não consegue suportar os efeitos da seca de 1993 e Fortaleza 

entra em iminência de colapso de abastecimento. A saída ventilada é a construção do Canal do 

Trabalhador em 1993 como caminho para o deslocamento das águas dos açudes Orós e 

Banabuiú, localizados no Vale do Jaguaribe e Banabuiú. Primeiro, como estratégia 

emergencial para evitar o colapso, depois, nos anos 2000, com a construção do Eixão das 

águas
165

, assume caráter permanente para atender as demandas da RMF e da capital cada vez 

mais “elástica”
166

. 

No ano de 2012 a vazão liberada para a RMF foi de 12m
3
/s. Três anos depois, reduz 

para 9,00 m
3
/s. Mesmo com essa redução, em 2015, 74,1% das águas destinadas ao 

atendimento das demandas urbanas são deslocadas do sertão para a RMF (Tabela 12). O 

maior consumo está concentrado na Estação de Tratamento Gavião-ETA-Gavião, 72% da 

demanda total dessa região, responsável pela distribuição de água tratada para a cidade de 

Fortaleza e quase toda sua região metropolitana (Tabela 13). Com o aumento da severidade da 

seca, em 2016, após duas plenárias em datas e municípios distintos, foi deliberada a vazão de 

6,5 m³/s para a Região Metropolitana de Fortaleza. 

 

Tabela 11-Demanda de água atendida pelo Castanhão e sistema da Região 

Metropolitana de Fortaleza 

Demanda RMF sem 

evaporação 

Transferência do 

Castanhão 

Fração do Consumo da RMF atendida 

pela Castanhão 

12,15m3/s 9,00 m3/s 74,1% 
Fonte: COGERH, 2015. 

Tabela 12-Demanda de abastecimento urbano da RMF 

Usuário Demanda hídrica (m3/s) Fonte Hídrica 

ETA Oeste 1,00  

 

Gavião 
ETA Gavião 8,80 

Distrito Industrial 0,70 

Complexo Industrial Porto do Pecém (CIPP) 0,88 

Ambev 0,05  

Pacoti-Riachão Abastecimento de Itaitinga, Horizonte, Pacajus 

e Choró 

0,28 
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 O sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, inicialmente, era composto por cinco 

reservatórios que somam uma capacidade de acumulação de 871 hm³, são eles: Gavião, Pacoti e Riachão, 

Pacajus e Aracoiaba. Este último foi concluído em 2002. 
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Obra hídrica cujo trajeto nasce no açude Castanhão, situado em Alto Santo, até o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém-CIPP. Possui cinco trechos que foram construídos no período de 2004 a 2014.  
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 Termo utilizado por Martins (2012) . 
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Usuário Demanda hídrica (m3/s) Fonte Hídrica 

Curtume 0,01  

 

Pacajus 
Estação de bombeamento Ererê 0,14 

Abastecimento de Cascavel e Beberibe 0,40 

Total 12,26 - 
Fonte: SILVA, 2015. 

  

As transferências de água entre bacias consolidam-se como “ato do estado” prioritário 

para suprir as diversas demandas hídricas da Região Metropolitana de Fortaleza. Estratégia 

observada também nos principais centros urbanos do país. O deslocamento contribui para que 

a bacia recebedora permaneça dependente de águas armazenadas em outros territórios e 

desencadeia conflitos inter-regionais, além dos já existentes localmente. 

 Ao movimentar as águas entre realidades distintas, a COGERH flexibiliza o princípio 

legal, adotado na política nacional de recursos hídricos, também preconizados na lei estadual, 

referente à bacia hidrográfica como unidade de planejamento. As fronteiras tornam-se fluidas 

e as águas percorrem não apenas bacias, mas cidades, vidas e dinâmicas político-econômicas 

e sociais distintas.  

 O deslocamento espacial desse bem público guarda interesses múltiplos e é apontado 

como um “ato do estado” (BOURDIEU, 2014) eficiente, cuja justificativa técnica repousa na 

condição de semiaridez e no contingente populacional que a RMF abriga
167

. Motivos 

reforçados, repetidamente, nos seminários de alocação negociada de água e nas reuniões de 

avaliação da operação dos reservatórios estratégicos que compõem o Vale do Jaguaribe e 

Banabuiú.  

A “opção técnica” é deslocar, parcialmente, as águas e não investir em outras ações, 

como saneamento básico, reúso
168

, dentre outras alternativas. Contudo, sabe-se que a escolha 

não é meramente técnica, custos financeiros e interesses privados também condicionam a 

decisão. O estado não é um ator neutro, ele assume uma postura reativa quando age ao sabor 

de interesses e prioridades, desconsiderando características climáticas e um planejamento de 

longo prazo.  

No caso do Ceará, o principal sistema de transferência é o que ocorre entre a região 

hidrográfica do Jaguaribe e a Região Metropolitana de Fortaleza (Ver Figura 07). O 
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A população totaliza 3.741.397 habitantes: desse total  mais de 60% se concentram na capital do Estado, 

conforme dados do Censo 2010.  
168

Iniciativas como reuso e dessalinização de água do mar têm sido buscadas pela Cagece conforme informações 

apresentadas no  2º Seminário Água Innovation, realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2018, na Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, em Fortaleza-CE. 
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deslocamento das águas cria um espaço intermediário, ligado artificialmente, que apresenta 

fissuras no tocante à integração dos atores que se confrontam pelo direito à água.  

A transferência hídrica do sistema Jaguaribe-Metropolitana consiste em levar água do 

açude Castanhão situado no município de Alto Santo, através do Canal do Trabalhador e do 

Eixão das Águas, percorrendo 225 Km até chegar na RMF, sob a gestão da COGERH para 

atender demandas urbanas, distribuídas para as áreas de abastecimento humano, comércio, 

lazer, turismo e indústria. 

Ao longo do percurso, visualizado na Figura 07, estão situados distintos agentes 

sociais que se caracterizam por usos e interesses múltiplos. Esses usuários são segmentados 

por setor de uso, a saber: irrigação, piscicultura, abastecimento humano, indústria e lazer, 

sendo agrupados em Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, juntamente com representantes 

da sociedade civil e do poder público das três esferas do Estado, vinculadas à gestão das 

águas. 

O sistema de abastecimento Jaguaribe-Metropolitana é composto por sete 

reservatórios (Banabuiú, Orós, Castanhão, Gavião, Pacoti, Riachão e Pacajus), cuja 

localização pode ser vista na Figura 08, que evidencia a complexidade desse sistema, onde os 

reservatórios são representados por triângulos, as demandas por quadrados e os círculos 

correspondem às passagens de água. 

Conforme dados da COGERH, esse sistema compreende duas regiões hidrográficas do 

Estado do Ceará: Jaguaribe e Metropolitana. A primeira abrange aproximadamente 48% do 

Estado do Ceará e encontra-se dividida em cinco sub-bacias: Alto Jaguaribe, Banabuiú, 

Médio Jaguaribe, Salgado e Baixo Jaguaribe. Entre seus principais reservatórios destacam-se 

o Orós, o Banabuiú e o Castanhão que juntos possuem capacidade de acumulação de 

10.241,00 hm³. Em relação à sua produção agrícola, a irrigação representa aproximadamente 

90% do total, sendo a fruticultura a atividade mais desenvolvida. Essa região conta ainda com 

perímetros irrigados que possuem sistemas de irrigação distintos em relação ao consumo de 

água (SILVA, 2015).  
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Figura 7- Sistema Jaguaribe-Metropolitana 

 

 

 

Fonte: Silva et al., 2019 
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Figura 8- Diagrama unifilar do sistema Jaguaribe Metropolitana, com indicação dos 

reservatórios e demandas 

 

 

Fonte: SILVA, 2015. 

 

No tocante às bacias metropolitanas, ela ocupa cerca de 10,13% da área do Estado do 

Ceará, com capacidade de acumulação 871 hm³ (FUNCEME, 2014). Seus principais 

reservatórios são: Gavião, Pacajus, Aracoiaba e Pacoti-Riachão. Constituída por 16 sub-

bacias, distribuídas em 31 municípios, sendo Fortaleza o maior centro de consumo de água. 

Além desses reservatórios, a região metropolitana de Fortaleza é também atendida por águas 

regionais, oriundas da região hidrográfica do Jaguaribe.  

Trata-se da formação de um sistema hídrico denominado Jaguaribe-Metropolitana que 

agrega águas locais e regionais em função do crescimento da demanda. Ao juntar águas de 

lugares diferentes provoca conflitos inter-regionais e intersetoriais que se tornam mais 

acirrados nos tempos das águas escassas. 
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Os motivos que desencadeiam esses conflitos decorrem dessa transferência, das 

limitações da disponibilidade de água, como também em função das formas de apropriação do 

recurso natural ao longo da história, das assimetrias de poder existentes entre os atores sociais 

que permeiam esse espaço social. 

 Acirram-se as disputas entre dois grandes grupos, não homogêneos, usuários ligados 

ao abastecimento humano (comunidades rurais, cidades interioranas e as que pertencem à 

RMF) e os que utilizam a água em atividades produtivas (pequenos, médios e grandes 

produtores, bem como os industriais situados na RMF e no Complexo Portuário do Pecém).  

A tensão gira em torno das disputas pela classificação e reconhecimento de usuário 

prioritário.  Ainda que a definição de prioridades seja determinada por lei, na prática, esses 

critérios são relativizados e contestados. Os usuários de águas colocam sob suspeita a 

priorização para uso humano. Afirmam que, em contexto de escassez, o urbano se camufla em 

humano e a bacia hidrográfica tem sua fronteira diluída para atender também a quem detém 

capital econômico, capaz de manter o sistema de gestão de recursos hídricos do estado e está 

situado na RMF. 

Percebe-se que a disputa pela água significa também uma forma de dominação e de 

desenvolvimento do território que se dá pelo acesso à água como “recursos de uso comum” 

(OSTROM, 2011). Estes, para esta autora, não significam um bem de uso livre, mas sim um 

recurso, cujas regras sejam formais ou informais, tem seu sentido compartilhado pelos agentes 

sociais envolvidos na utilização desse bem. Ou seja, esses agentes que, no caso, são usuários 

de água e operadores do sistema estabelecem acordos entre o permitido e o proibido. O 

problema desponta quando as regras são quebradas e o estado enfrenta dificuldade para 

monitorar e fiscalizar esses acordos.   

Além disso, no caso específico da política de recursos hídricos do Estado do Ceará, a 

RMF é a maior beneficiária do sistema de transferência hídrica que recebe as águas 

transferidas por dois caminhos: Canal do Trabalhador e Eixão das Águas. No primeiro 

percurso, a captação é realizada no município de Itaiçaba. 

Conforme dados de junho de 2015 da COGERH, 74,1% das águas disponibilizadas 

para o atendimento das demandas urbanas atuais da região Metropolitana são provenientes da 

transferência hídrica feita a partir do Castanhão. Esta figura como opção política do Estado de 

operacionalização da gestão das águas sem nenhum mecanismo de compensação para os 

usuários da Região do Jaguaribe, aos quais são impostas medidas de redução de uso de água. 
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Fato que desencadeia tensões e conflitos pelo uso da água, que em período de seca se 

transveste no discurso da priorização do uso humano, quando se trata uso urbano. 

É importante ressaltar que, inicialmente, esse processo de transferência era acionado 

quando a Região Metropolitana de Fortaleza-RMF, sobretudo a capital, sofria risco de 

desabastecimento. Mas com o crescente aumento da população dessa região e das empresas 

de transformação situadas na capital do estado, bem como a implantação do Complexo 

Portuário do Pecém, o sistema passa a ser acionado para complementar a oferta local de água. 

Assim, cada vez mais para atender essas demandas, as águas são trazidas de lugares cada vez 

mais distantes, transferindo riscos de desabastecimentos para usuários situados fora da RMF.   

A transferência das águas que correm do Sertão à Região Metropolitana de Fortaleza 

é atravessada por complexidades de ordem técnica e política. A primeira diz respeito à 

manutenção da infraestrutura, operação das estações de bombeamento e os custos financeiros 

com a energia elétrica para impulsionar a circulação das águas. Tais custos são registrados em 

atas do Conselho de Administração como uma preocupação dos impactos financeiros à 

COGERH. Em 2008, registra-se que “o orçamento anual para energia representava 25% do 

orçamento anual da Companhia” (49ª Ata do Conselho de Administração). Em 2015, consta 

em documento oficial que o aumento de energia em 1 ano saltou de 1 milhão e 500 mil para 3 

milhões e 300 mil em função do bombeamento de água do Eixão/custos da Adutora de 

Montagem Rápida-AMR e  da tarifa vermelha da Coelce (cf. 88ª Ata do Conselho de 

Administração). 

A complexidade de ordem política refere-se às interações e acordos entre grupos que 

se confrontam pelo acesso à água de um sistema artificialmente interligado. As tensões 

surgem quando os sujeitos, em processo de discussão pública, têm a sensação de que a 

alocação é feita apenas na região hidrográfica do Jaguaribe, enquanto que os usos da Grande 

Fortaleza são intocáveis.  

As contestações e resistências dos atores têm pressionado a Companhia a rever os 

procedimentos metodológicos e acordos possíveis entre bacia doadora e a bacia recebedora. 

Parte da equipe técnica também entende que mudanças precisam ocorrer a fim de equilibrar o 

processo, mas argumentam que a decisão sobre a alocação das águas açudadas no Vale 

Perenizado do Jaguaribe e Banabuiú deve integrar as duas regiões. Alegam ainda que, as 

águas açudadas não pertencem apenas aos usuários instalados na bacia onde o reservatório 

está situado. Trata-se de um bem público, cuja dominialidade pertence à União e aos estados. 

O seu uso que deve pautar-se em políticas públicas que vislumbrem o acesso e a segurança 
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hídrica. Há aqui elementos que tencionam os seminários de alocação negociada de água, ao 

colocar em confronto, não simplesmente, saberes linguísticos que fundamentam os 

argumentos, mas visões de mundo que estão em disputa. Parafraseando Couto (2011), o 

sentimento dos usuários da bacia doadora é de perda do presente, do “chão de onde nasceria 

um outro amanhã”. A questão preponderante é saber que futuro é esse, quem será beneficiado 

e quem não será. Deslocar água é entrar em um jogo de interesses cujo desafio também reside 

na definição dos acordos que deverão ser socialmente compartilhados. 

 

 

5.3 Tudo o que a gente faz na COGERH é por conta do seminário de alocação: cenários, 

parâmetros, acordos e contestações. 

 

Em que pese o conhecimento da demanda e, em algumas circunstâncias, o da oferta, a 

COGERH figura como a prinipal referência de informações atualizadas sobre os recursos 

hídricos do estado, tendo a FUNCEME papel relevante nessa construção. E a propósito, os 

tempos das águas escassas também contribuíram para o conhecido de áreas  esquecidas, 

como por exemplo, o trecho entre os açudes  Orós e o Castanhão.  

A Companhia atua como elo entre o poder público e a sociedade para a execução da 

política das águas, sendo os espaços criados para a interlocução com a sociedade, ambientes 

que agregam uma multiplicidade de atores com interesses conflitantes que publicizam seus 

dilemas quanto ao acesso e uso das águas, ao mesmo tempo que propõem e definem acordos.  

Existem quatro modalidades de eventos de caráter permante, que se diferenciam pelos 

objetivos e escopo das decisões. Há os seminários de alocação negociada de água, as 

reuniões para definição dos parâmetros, reunião dos açudes isolados e as reuniões de 

avaliação. A essas modalidades juntaram-se a partir de 2015 as reuniões da Comissão 

Provisória de acompanhamento da operação e as reuniões do grupo de trabalho sobre a 

metodologia para alocação das águas dos vales do Jaguaribe e Banabuiú.  

O referido GT tem uma atuação mais pontual, tendo sido proposto como estratégia 

para qualificar os procedimentos adotados nos encontros de alocação de águas, como por 

exemplo, definição dos quóruns mínimo e máximo a serem observados durante as votações e 

o tempo de duração dos eventos
169

.  
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 As proposições do GT ganham concretude a partir de 2018. Quando ocorrem mudanças tais como votação em 

urna e os CSBHs responsáveis pela condução dos eventos.  
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Já as reuniões que ocorrem com a Comissão Provisória objetivam acompanhar a 

operação dos açudes aprovadas pelos comitês de bacias, que consiste em saber até que ponto 

os acordos estão sendo cumpridos, podendo apenas fazer ajustes na operação dos 

reservatórios, sem que isso altere a vazão definida nem mesmo as premissas
170

.   

Em relação às modalidades que apresentam caráter permanente, as reuniões para 

definição dos parâmetros são realizadas com o Comitê de Bacia de cada região e são 

encontros destinados à aprovação das vazões que deverão ser observadas pelas Comissões 

Gestoras. Estas têm participação nas reuniões dos açudes isolados com o papel de deliberar a 

vazão de um açude específico que não pereniza um vale, sempre obedecendo ao parâmetro 

aprovado pelo Comitê de Bacia correspondente.  

Nessa teia de encontros, há ainda dois eventos que apresentam frequência anual e 

agregam, no caso da região hidrográfica do Jaguaribe, membros dos cinco comitês de bacias   

(Banabuiú, Alto Jagauribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Salgado) e convidados sem 

direito a voto. A primeira é a chamada reunião de avaliação que ocorre nos primeiros meses 

do ano com o propósito de avaliar a operação dos seis últimos meses do ano anterior. Nessas 

reuniões podem ser feitas liberações de água dos reservatórios que são chamadas, 

tecnicamente, de operações emergenciais ou descargas emergenciais apenas para fins de 

consumo humano. Recebem essa denominação porque no peíodo de ocorrência das reuniões 

não é possivel ter informações seguras do quadro chuvoso. As informações são da chamada 

pré-estação.  

O outro evento fica por conta do Seminário de alocação negociada de água
171

 que 

acontece, geralmente, entre os meses de junho e julho (após a configuração da quadra 

chuvosa) e é destinada ao mesmo público das reuniões de  avaliação. Figura como espaço 

celebrativo principal de conexão dessa rede de encontros, cujo seminal data de 1994. 

A frase “tudo o que a gente faz na COGERH é por conta do seminário de alocação” 

proferida por interlocutor da pesquisa, dá a dimensão da centralidade que a alocação 

negociada de água no modelo de gestão cearense. Na primeira metade do ano, as atividades 

cotidianas executadas pelos técnicos produzem informações para embasar as discussões e 

propostas que serão levadas a esse espaço de intrlocução. Realizado o evento e as decisões ali 
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 No item seguinte esta discussão será retomada e aprofundada.  
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A partir de 2006, os encontros tornam-se itinerantes, embora que no  período de 2011 a 2017 houve uma 

maior concentração das atividades na cidade de Limoeiro do Norte, por ser considerada mais central no âmbito 

da região hidrográfica.  
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deliberadas vão conduzir o modus operandi da companhia para os outros seis meses do ano. 

Entretano, não se trata de um ambiente insento de interferências políticas que podem afetar a 

prática cotidiana da Companhia e gerar ruídos sobre se o que foi aprovado realmente tem sido 

implementado.  

A alocação negociada de água difundida nacional e internacionalmente como modelo 

bem-sucedio de gestão e arbitragem de conflitos, não é  incorporada no arbabouço legal do 

estado como instrumeno de gestão. Permanece desde a sua criação como regra informal ou 

“regra em uso” (Ostrom, 2011). Fato curioso, quando se observa na prática institucional da 

COGERH a sua centralidade  como prática de gestão. Por outro lado, sugere que a sua não 

formalização liga-se à ideia que a descentralização ou a “divisão de poderes” tem níveis 

aceitáveis e reconhecidos, legalmente, pelo estado.  

A problemática consiste em que, ao não considerar legalmente a alocação negociada 

de água como instrumento de gestão, reconhecendo-a apenas no nível das práticas, abrem-se 

janelas que podem permitir alterações bruscas no processo, no sentido de burocratizá-lo, 

descaracterizando-o ou até mesmo de torná-lo inexistente. E a depender dos rumos da 

administração da Companhia e do estado, a participação pública, construíida ao longo de mais 

de duas décadas, apesar de seus avanços e limitações, corre o risco de ser afogada pela lógica 

de mercado. 

Ao longo da trajetória da COGERH, não houve nenhuma descontinuidade quanto à 

realização desse evento. No entanto, algumas mudanças foram feitas em seu ritual. O formato 

atual mantém alguns procedimentos, mas também apresenta algumas diferenças quando 

comparado à descrição feita por  Taddei, Broad e Pfaff (2004).  Duas diferenças que merecem 

ser destacadas são a supressão das discussões em grupo e a realização do encontro sem 

intervalo para o almoço (este é servido após a finalização do seminário). Modificações que 

podem gerar fadiga e comprometer o processo decisório frente à quantidade significativa de 

informações técnicas que são apresentadas a um público que tem crescido exponecialmente 

nos últimos anos. 

O Seminário começa às 9h e termina em torno de 14h e 30min, 15 h. Um intervalo 

extenso sem intervalo e com muitas informações. Então precisaríamos de uma 

questão mais didática. Pegar, dividir em grupos e calcular os dados para podermos 

decidir. É muita gente, muita energia, muitas sensações diferentes. Algumas pessoas 

já estão saturadas de informações, outras estão ali aprendendo, outras conhecem 

bem, outras avaliam os dados em prol do que se beneficiária em particular. Cada um 

vai com sensação e sentimento diferente. Aí você junta tudo isso dentro de uma 

reunião, num intervalo pequeno referente à tomada de decisão (grifos da autora), 

para conduzir algo que vai conduzir a vida de muita gente. Então, na última reunião, 
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tivemos a sensação que precisamos construir esses dados juntos (Interlocutor do 

grupo acadêmico. Entrevista concedida em 10/01/2017).  

 

O depoimento apresenta percepções acerca do formato do encontro e aponta 

dificuldades para a definição clara das decições. Há assimetrias de conhecimentos, interesses 

que se confrontam, uso de vocábulos específicos, informações técnicas apresentadas em 

tabelas e gráficos (com pouco uso de desenhos ou imagens)
172

 em formato que impossibilita a 

visão e a compreensão de todos os presentes. O quadro descrito se agrava quando há  uma  

plenária numerosa que se divide entre votantes e convidados, cujo espaço físico do auditório é 

insuficiente para comportar esse público. Vozes dissonantes que verbalizam angústias, 

preoucpações, denúncias e  precisam, em meio a esse turbilhão de “sensações e sentimentos”, 

chegar a um acordo, não necessariamente um consenso. 

Fica aquela discussão e no final, as vazões foram aprovadas. Se foi aprovado e foi 

aprovado com muita certeza, porque depois, principalmente o CSBH do baixo 

questiona em toda reunião aquela decisão? Outra coisa, quando a gente questiona o 

ambiente democrático no CSBH, eles dizem: olha foram vocês que decidiram a 

alocação, foram os CSBH. Mas aí se diz: olha não tivemos uma estrutura de debate, 

no sentido de agente compreender e aprovar. Ou não entenderam a proposta, ou 

entenderam que a vazão ia chegar aqui ia dar certo. Foram colocadas algumas 

questões de chuva e que se garantia água até depois de Sucurujuba. Então parece que 

ficou uma situação razoável, e decidiram em cima dessa perspectiva que poderia se 

concretizar, mas não se concretizou, A água só foi até Sucurujuba. Sucurujuba 

abaixo, o abastecimento foi poço. Sucurujuba até as Pedrinhas, água mais limitada 

(Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida em 10/01/2017)..  

   

O depoimento refere-se ao XXIII Seminário de alocação negociada das águas dos 

Vales do Jaguaribe e Banabuiú para o segundo semetre de 2016. Realizado em duas sessões 

plenárias, em datas e municípos distintos em função do nível de tensão desencadeado pelo 

quinto ano de seca consecutivo, figura como evento emblemático do processo de participação 

sobre os usos e destinos das águas. O que marca a singularidade desse momento foi a 

contraposição da grande maioria dos membros dos CSBHs aos cenários de alocação 

apresentados pela COGERH. Nenhuma projeção foi votada, sendo a decisão postergarda para 

outra sessão.  

Compreender as tessituras desse contexto requer uma narrativa dos fatos que 

ocorreram nos encontros. Diante disso, recorro, então, às observações feitas durante o 
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 Importante ressaltar que das primeiras reuniões que acompanhei, antes do ingresso no doutorado (2011 a 

2014) e as que participei em 2016 e 2017 algumas mudanças foram feitas para tornar menos poluídas as 

apresentações no projetor de imagens. Mas o tamanho da fonte usada inviabiliza a visualização de todos os 

presentes. 



 

181 

 

acompanhamento das reuniões, leitura das atas, depoimentos e percepções dos bastidores. 

Mas há fatos que antecedem à realização do seminário em questão que anunciam que Nos 

tempos das águas escassas, o acesso à informação não apenas qualifica o processo, mas eleva 

o nível de tensão e as pressões possíveis que serão feitas. 

Trata-se da reunião de avaliação que ocorre na cidade de Limoeiro do Norte em 03 de 

fevereiro de 2016 e já anuncia o aumento das dificuldades de acesso à água que serão 

enfrentadas nos meses seguintes.  

No momento inicial, duas falas chamam a atenção. “Somos homens da terra. 

Acreditamos em Deus. Vamos esperar o dia 19!”
173

. A frase de conotação religiosa expressa o 

sentimento de esperança que tempos de chuva poderão vir. A segunda fala traduz um 

sentimento de preocupação: “como as pessoas vão acreditar na informação que a quadra 

chuvosa, mais uma vez, não será favorável, quando há alguns dias e hoje, fora do auditório, 

“cai um toró d’água”? Questionamento feito por  um participante do evento para as pessoas 

que estão sentadas à sua volta.  

Essa mesma sensação é expressa pelo profissional da FUNCEME que inicia a 

apresentação, após a mesa de abertura ser desfeita. Ele diz que falar da possibilidade de não 

chover o suficiente quando está chovendo, é complicado. Isso porque as águas que haviam 

caído nos últimos dias não correspondiam à quadra chuvosa. O técnico apela para a 

necessidade de entendimento da diferença entre as chuvas de pré-estação (dezembro-janeiro) 

e as da estação chuvosa, dedicando um tempo significativo para a explicação dessa distinção. 

A intenção era dizer que há uma preocupação com o que poderá se configuar no principal 

período de chuvas (de fevereiro a maio).  

A possibilidade de não haver um bom inverno capaz de elevar o nível dos açudes 

indica, como lembrou outro participante, que “haverá pressão pela abertura dos reservatórios” 

e a tensão entre a Região Metropolitana e o Vale do Jaguaribe e Banabuiú aumentará. São os 

primeiros sinais do que se desenrolará nos encontros subsequentes
174

 e, em especial, no mês 

junho. 

Aproximadamente quatro meses depois, mais precisamente no dia 02 de junho de 

2016, ocorre em Quixadá, o XXIII Seminário de alocação negociada das águas dos Vales do 
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 A referência é ao dia 19 de março. Data comemorativa do santo São José, padroeiro do estado, que carrega 

como simbolismo o limite para que a população possa saber se haverá bom inverno. Mas é importante lembrar 

que essa data também marca a passagem do equinócio. Entretanto, na fala proferida pelo técnico a contorção foi 

associada à crença popular que envolve esse dia.  
174

Referente às reuniões da Comissão provisória de acompanhamento da operação do Vale do Jaguaribe e 

Banabuiú que serão tratadas nos próximos itens desse capítulo. 
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Jaguaribe e Banabuiú para o segundo semestre de 2016, com público de 400 participantes
175

, 

sendo 84 membros dos Comitês das sub-bacias da região hidrográfica do Jaguaribe e alguns 

representantes do Comitê da Metropolitana. Importante ressaltar que a decisão sobre a 

liberação das águas é feita apenas pelos membros dos CSBHs da primeira região, a segunda 

participa como convidada. Assume o perfil de bacia recebedora e alvo de contestações das 

discussões sobre a prioridade que para muitos a blinda.   

O Seminário de alocação negociada das águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú 

segue, geralmente,  o seguinte ritual: (1) Café da manhã e credenciamento; (2) Formação da 

mesa de abertura;(3)Exposição das informações climáticas por um técnico da FUNCEME; (4) 

Momento para esclarecer dúvidas sobre a apresentação da FUNCEME; (5)Apresentação 

técnica referente aos três açudes (Banabuiú
176

, Castanhão e Orós); (6) Debate e proposições; 

(7) Votação dos cenários e (8) Encerramento e almoço.  

Em relação às apresentações técnicas realizadas por profissionais da gerência regional 

correspondente a cada açude, há uma sequência padronizada seguida pelos técnicos da 

COGERH. No caso da reunião em questão, a primeira informação dada refere-se à evolução 

do volume dos açudes (Ver Figura 09), destacando os anos de ocorrência dos piores níveis 

acumulados. Em seguida, é apresentada a ficha técnica do açude, contendo informações sobre 

ano de construção, capacidade de acumulação, volume atual, etc. O passo seguinte fica por 

conta da apresentação do comparativo entre o  simulado e o realizado
177

 (Ver Figura 9). 

Nas figuras 9 e 10 são apresentadas informações sobre o açude Castanhão. Na 

primeira, o gráfico mostra o movimento decrescente do volume do referido reservatório entre 

os anos de 2002 a 2016, uma trajetória que percorre dois tempos: o das águas abundantes e o 

das águas escassas.  Em menos de uma década sai do patamar de mais de 90% de água 

acumulada para um volume inferior a 10%, expondo a criticidade da disponibilidade de água 

na Região do Jaguaribe. 

Na segunda figura é exibida a diferenciação mensal entre o que foi estimado pela 

Companhia e o que foi executado após as liberações aprovadas. Geralmente, são duas 
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Prática comum, com longa trajetória, dos grupos ligados à Igreja ou aos movimentos sociais e ONGs que 

mobilizam pessoas para participar dos encontros para anunciar os problemas de acesso à água, fazer denúncias e 

pressionar que as decisões não os afete negativamente. Na ata desse seminário são chamadas de manifestações 

pacíficas. 
176

 Nesse contexto, o açude não contribuía para a perenização do vale devido ao seu reduzido volume (fazia 

pequenas liberações para abastecimento humano). Mesmo assim permaneceu como ponto de apresentação.  
177

Informação designada simulado diz respeito à projeção relativa ao volume que o açude chegaria em primeiro 

de junho, tendo como data inicial de referência o dia 1 de fevereiro do mesmo ano. Já o chamado realizado é a 

informação real de rebaixamento do volume do açude.  



 

183 

 

informações apresentadas com números que se aproximam. Quando há distorções, são feitas 

justificativas durante a apresentação.  

 

Figura 9- Evolução volumétrica do Açude Castanhão 

 

Fonte: COGERH, 2016 

 

 

 

 

Figura 10- Comparativo entre simulado e realizado 
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Fonte: COGERH, 2016 

 

Em decorrência dos tempos das águas escassas, a esta apresentação técnica foram 

incluídas exposições sobre as ações de contigência para a RMF, bem como a situação das 

águas disponíveis e o consumo dessa região. Momento seguido da apresentação dos cenários 

de transferência do sistema Jaguaribe-metropolitana, recordação das premissas já pactuadas 

e, finalmente, a simulação de esvaziamento para cada cenário que será colocado em votação.  

Essa parte da apresentação é feita pela diretoria de operações da Companhia.   

No XXIII Seminário de alocação negociada das águas dos Vales do Jaguaribe e 

Banabuiú, a COGERH apresentou dois cenários de transferência para a Região Metropolitana 

de Fortaleza e para a perenização dos rios. Dois caminhos por onde as águas são 

movimentadas para públicos distintos: Eixão das águas
178

 e leito do Rio. Nas duas propostas, 

a vazão para a RMF não sofre alteraçãoes. Para  a perenização do rio Jaguaribe são indicados 

5,5m
3
/s (Cenário 1) e 4,5m

3
/s (Cenário 2) enquanto que para a RMF são apresentadas as 

sugestões 7m
3
/s nos  dois cenários. A justificativa técnica apresentada para a não variação das 

vazões da RMF refere-se à existência  de um “limite operacional do sistema” que deve ser 

garantido. 

Visivelmente, o público mostra-se incomodado pela proposição. As falas dos 

participantes que atencederam a apresentação dos cenários giravam em torno de algo 

consensual entre os votantes: reduzir a quantidade de água para Fortaleza e sua região 

metropolitanaia, algo já expressado em momentos anteriores por considerarem que essa 

região é beneficiada, sem fazer efetivamente “economia de água”. A COGERH, 
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 O Canal do Trabalhador é outro caminho, mas na ocasião não estava sendo acionado. 
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evidentemente, não ia se deparar com nenhuma surpresa quanto à reação do público. Tanto 

que as falas da mesa de abertura reforçam sentimentos e posturas como objetividade, bom 

senso, cooperação e compreensão.  

Mesmo após as justificativas técnicas, a gravidade da situação e os riscos  

apresentadas pela COGERH, os membros dos Comitês das Sub-Bacias Hidrográficas 

recusaram os dois cenários e apresentaram outro. Propusseram reduzir a vazão liberada para 

RMF para 6 m
3
/s e para o rio, elevar para 6m

3
/s. Após as discussões e a explicação que os 

cenários precisam de respaldo técnico, a decisão do grupo foi não votar nos cenários e 

remarcar um encontro para que novos cenários fossem apresentados. 

O ato de negar e postegar a decisão mostra dois movimentos importantes. De um lado, 

posição da Companhia que reconhece o papel  dos comitês de bacias hidrográficas no 

processo de tomada de decisão. Por outro lado, evidencia que a negociação que ela estabelece 

com um leque de atores, que se distribuem entre centro e borda é atravessada por uma luta de 

argumentações que envolve desejos, necessidades, interesses e saberes que se confrontam.  

Os atores se movimentam entre “centro” e “borda”. Reconheço que a “borda” tida 

como a ossificação que concretiza o que o “centro” põe em movimento, não é uma posição 

estática, ela pode tornar-se “centro” à medida que tais instâncias, como mencionado 

anteriormente, se interceptam, se separam e se fundem no processo de tomada de decisões. 

Considero como posições flutuantes, conforme o contexto e a correlação de forças. Os grupos 

que estão na “borda” institucional não necessariamente aceitam as ideias pensadas por quem 

está no centro, como aquele que constrói a informação técnica para subsidiar a decisão. Eles 

podem aceitar, contestar e propor algo diferente. Isso foi o que aconteceu no seminário em 

pauta, cujo desenrolar das interações e decisões foi deslocado para um novo momento.  

Dezoito dias depois, na cidade de Limoeiro do Norte, no auditório da FAFIDAM, 

ocorre a  segunda sessão do XXIII Seminário de alocação negociada das águas dos Vales do 

Jaguaribe e Banabuiú para o segundo semetre de 2016
179

.  

Nos corredores, entre o local do credecimaento e do café da manhã, a movimentação 

entre os membros dos comitês de bacias já era intensa, tendo em vista que a expectativa era de 

auditório lotado como ocorreu na sessão em Quixadá. De fato, compareceram ao evento 410 
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Entre uma sessão e outra, houve uma reunião entre a COGERH e os diretores dos CSBHs para apresentar os 

cenários que seriam levados para o segundo momento. Decisão que havia sido deliberada em plenário na cidade 

de Quixadá. 
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pessoas, sendo 71 membros dos CSBHs envolvidos no processo de alocação de água(Ver 

Figura11).  

 

Figura 11-Público presente na segunda plenária do Seminário de Alocação Negociada  

de Água dos Vales Jaguaribe e Banabuiú, 2016. 

 

 

Fonte Aquino, 2016. 

 

Entre o local do credecimento e o refeitório, rodas de conversas se formavam. O 

assunto era a necessidade de redução na vazão a ser transferida para a RMF. Um bastidor que 

dava a dimensão que o grupo não havia mudado de opinião.  

O seminário teve início às 10 horas da manhã. A pauta apresentou uma pequena 

variação em relação ao primeiro encontro. O ponto referente à previsão climática foi retirado 

(não havia nenhuma informação diferente do que já havia sido apresentada na primeira 

sessão) e foi inserida uma apresentação da situação de abastecimento dos municípios do Vale 

do Jaguaribe e Banabuiú, exposto por um profissional da CAGECE.  

Após a apresentação, faixas foram expostas questionando a transferência de água do 

Açude Orós para o reservatório Castanhão e uma reivindição de um grupo de pescadores 

sobre o pagamento do seguro defeso. 

Em meio às discussões e apresentações, os dois cenários rejeitados no seminário em 

Quixadá são novamente apresentados e dois outros são inseridos (Cenário A 1 RMF 6,5 m3 – 

Rio 5,5 m3/s; Cenário 2 RMF 6,5- Rio 4,5m3/s). A proposta apresentada pelos Comitês na 
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sessão anterior foi considerada tecnicamente inviável. Aberta a votação, os dois cenários 

antigos foram excluídos de forma consensual, reforçando a não aceitação de tais projeções 

que já haviam sido apresentadas no encontro em Quixadá. Entre o cenário A1 e o A2, os 

membros votantes escolheram o primeiro.  

Mas após a votação, críticas foram feitas à condução do processo (que foi mantido) e 

as discussões passaram a focar na distância que a água deveria fluir. A fornteira escolhida foi 

a área de captação em Sucurujuba (município de Russas). Tal demarcação gerou 

questionamentos quanto à questão da prioridade prevista em lei. Após essa fronteira, existem 

comunidades que apresentavam problemas de escassez de água
180

. Apesar de ter sido 

aprovada a liberação de águas (Cenário A1), o desafio permanceia: o atendimento às 

comunidades ribeirinhas  

Nesta segunda sessão, o clima não foi diferente da primeira. Denúncias quanto ao 

desrespeito das premissas e  do descumprimeto das prioridades ocuparam os debates, os quais 

também abrigaram proposições, dentre elas, destacam-se a forma de liberação por ondas e a  

solicitação de reforço na fiscalização das áreas situadas acima de Sucurujuba. Registradas as 

proposições, uma nova reunião foi encaminhada para tratar das propostas que seriam 

avaliadas pela COGERH. O seminário foi finalizado sem que a pauta sobre a atualização da 

Comissão provisória de Acompanhamento fosse discutida.  

A discussão das proposições do seminário em questão é feita no mês de agosto numa 

reunião conjunta entre o Comitê da Sub-bacia hidrográfica do Médio e do Baixo Jaguaribe. 

Trata-se da reunião para definição dos parâmetros para a operação do segundo semestre de 

2016. Nessa reunião, dois fatos chamam a atenção. Primeiro, a fronteira definida no seminário 

de alocação negociada de água, que demarcava o ponto final de fluição da água, na prática 

não ocorreu. O motivo apresentado foi a evaporação, infiltração e consumo de água antes da 

seção final, mesmo sabendo disso, foi solicitada a ampliação da perenização até a barragem 

de Itaiçaba como forma de garantir o atendimento das comunidades situadas após Sucurujuba. 

O segundo fato foi a retomada das discussões sobre as vazões aprovadas (Cenário A1). A 

proposta foi definir um novo seminário para alterar a quantidade de água a ser liberada para o 

rio. Os dois fatos estão conectados e evidenciam os limites e o sentimento de arrependimento 

que pode ocorrer após os acordos pactuados.   
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  Durante as reuniões alguns moradores informavam que alguns poços foram apenas perfurados, sem que a 

instalação para seu funcionamento tivesse sido feita. Infelizmente, não consegui informações junto à SOHIDRA 

sobre a questão dos poços. 
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Apesar dos desacordos, os membros dos dois comitês decidiram não convocar nova 

reunião e passaram a definir as premissas para a operação da vazão aprovada para o rio, que 

foi de 5,5 m
3
/s. 

A importância de mencionar essas questões é que elas permanecem como problemas 

latentes que serão retomadas em encontros posteriores: reunião da Comissão de operação 

(será tratada no próximo item) e na reunião de avaliação desses acordos ocorrida em março de 

2017.  

Importante destacar que a reunião de avaliação, ocorrida em 09 de março de 2017 no 

auditório da FAFIDAM na cidade de Limoeiro do Norte, também foi marcada por um forte 

clima de tensão que vai se elevando à medida que a severidade da seca aumenta. Era o sexto 

ano de seca sequencial na região hidrográfica do Jaguaribe e antes mesmo do início da 

reunião, durante o café da manhã os grupos mais uma vez se articulam para propor na plenária 

a redução da transferência de água para a RMF. Tempo de conversas que foram favorecidas 

pelo atraso da equipe contratada para servir o café da amnhã.   

Ao entrar no auditório, as faixas fixadas à frente da mesa central (“àgua não é 

mercadoria”; “Água, o que o governo está escondendo de você?”- Ver Figura 12) indica que 

as discussões serão pautadas por críticas. O foco principal permanece como descontetamento: 

a transferência de água para a RMF. Tanto que a proposição de atualizar a Comissão 

Provisória de acompanhamento para a inclusão de membros da bacia metropolitana não foi 

aceita.  

Figura 12-Apresentação técnica - Reunião de avaliação da Operação dos Vales 

Jaguaribe e Banabuiú 

 

Fonte: Aquino, 2017 
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O CSBH do Baixo Jaguaribe propõe a inserção de cenário a ser considerado na 

votação, no qual a transferência para a RMF é menor do que as propostas pela COGERH. Um 

dos representantes expõe os motivos que embassam a proposta de cenário e apresenta o 

seguinte argumento: 

 
Há maior probabilidade de recarga nos reservatórios metropolitanos do que no Orós 

e Castanhão .Apresentamos esta proposta como ferramenta de abertura de um canal 

de comunicação com o Governo e o setor produtivo de Fortaleza, pois já que a 

siderúrgica responde por 12% do PIB do Estado e precisa da água do Vale, deve 

discutir uma proposta de compensação ao Vale do Jaguaribe. Portanto a proposta do 

CSBH Baixo para 30 dias é: Rio Jaguaribe: 5,5 m
3
/s e Eixão – 8,0 m

3
/s, com 

transferência de 6,0 m
3
/s para RMF, uma vez que continua o bombeamento do rio 

Banabuiú, e do Canal do Trabalhador (Interlocutor do grupo social. Entrevista 

concedida em 09/03/2017). 

 

Na proposta apresentada, o grupo insiste no valor de referência da vazão que já não 

fora aprovada ao ser sugerida em outra reunião por ter sido considerada tecnicamente 

inviável. 

Logo em seguida à apresentação da proposta do CSBH do Baixo Jaguaribe, um 

representante da metropolitana convoca os participantes do evento à “união” e “não fazer 

guerra pela água”. Afirma ainda que a RMF subsidia a gestão em todo o estado e possui a 

maior tarifa de cobrança (Ver Anexo B). Após alguns questionamentos sobre a ausência de 

racionamento na capital e os esclarecimentos técnicos, as propostas de liberação são postas 

em votação. A proposta escolhida foi a segunda: deliberar 6 m
3
/s para a RMF  (Ver Tabela 

14). 

Comemorada como vitória pelos participantes ao conseguir aprovar a menor vazão 

para a RMF, apesar de terem mantido os 5,5m
3
/s para a perenização do rio, valor que já havia 

sido questionado pelos membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas da região do Jaguaribe 

por ser considerada inferior.  

 

Tabela 13- Propostas de liberação de água do açude Castanhão para 30 dias 

PROPOSTAS EIXÃO RIO 

JAGUARIBE 

FAPIJA DISTAR Transferência 

para RMF 

P1 9,5 m
3
/s  4,0 m

3
/s 1,1 m

3
/s 0,95 m

3
/s 7,5 m

3
/s 

P2 8,0 m
3
/s  5,5 m

3
/s 1,1 m

3
/s 0,95 m

3
/s 6,0 m

3
/s 

P3 (faixa de 

operação) 

9,5 m
3
/s a 

8,0 m
3
/s  

5,5 m
3
/s a 4,0 

m
3
/s 

1,1 m
3
/s 0,95 m

3
/s 7,5 a 6,0 m

3
/s 

Fonte: elaboração pr´pria com dados da COGERH, 2016 
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Para a votação, usuários usaram como recurso tarjetas na cor vermelha com a palavra 

voto em destaque que haviam sido entregues no ato do credecimaneto, feito por funcionários 

da COGERH. A ideia foi evitar confusões e auxiliar na contagem dos votos (Ver Figura 13).  

 

Figura 13-Votação da reunião de avaliação da operação do sistema Jaguaribe–

Metropolitana 

 

Fonte: Aquino, 2017 

 

Os membros do CSBHs propõem e aprovam uma proposta que tenta inverter a lógica 

da priorização do canal em detrimento do rio. O CBH Metropolitana é visto como mero 

recebedor de água, favorecido pela priorização do abastecimento humano que encobre o uso 

urbano em um contexto, cujos impactos negativos de um quadro de extrema escassez  recaem 

sobre a região do Jaguaribe. Evidenciou-se nessa situação, a cisão entre os CSBHs do Vale do 

Jaguaribe- Banabuiú e da Metropolitana de um sistema integrado apenas por canais de 

transferências, mas que não conseguem dar liga aos seus membros que demarcam posições 

claras de oposição na disputa pelo acesso e distribuição da água quando as regras do jogo são 

colocadas sob suspeita, inclusive, as referentes à eleição de prioridades. 

A disputa pelas águas deslocadas entre regiões distintas acolhe dispositivos de lutas, 

mas também favorece alianças, inclusive, algumas temporárias entre atores que rivalizam usos 

locais pela água, mas se tornam aliados nas disputas por esse bem público entre regiões.  
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Todos os setores divergentes que compõem o CSBH do Baixo fecharam numa 

proposta. Nós chegamos em alguns consensos, mesmo com as divergências, quando 

você vê que é o melhor para todos. Então, chegamos no consenso primeiro de 

reduzir a definição de vazão pra um número menor. [...] Nós não tiramos da 

população da RMF, tiramos da indústria.[...] O setor industrial tem suporte 

financeiro para buscar outras alternativas. Depois ficamos atentos a proposta da 

faixa. Porque a faixa é um meio entre uma proposta e outra. Nem era a dela 

(COGERH) e nem era a nossa, o que poderia garantir a dela afinal. Sabemos que era 

só pra 30 dias, algo rápido, mas foi muito mais pra pautar o Estado e dizer que nós 

estamos aqui, nós temos força e nós podemos sim redefinir o que é proposto 

(Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 10 de março de 2017). 

 

Há um esclarecimento que precisa ser feito,  até as últimas reuniões de alocação de 

2017 os CSBHs continuavam a deliberar sobre as vazões. Mas pela primeira vez em mais de 

duas décadas de realização das alocações negociadas de água, o CONERH sob a alegativa de 

garantir a segurança hídrica da RMF, envia aos comitês as vazões a serem praticadas no Vale 

perenizado do Jaguaribe.  

 

A alocação é a COGERH quem define junto com a participação de usuários e da 

sociedade. Só uma alocação muito importante, num período muito crítico como o 

que vivemos agora, no caso do  Castanhão, a Secretaria se envolveu e a última 

alocação quem definiu foi o Conselho Estadual à revelia dos Comitês do Jaguaribe. 

O CONERH regula a COGERH. Mas reconheço que o que atingimos com a 

alocação negociada é algo intangível. (...) Eles mandaram uma carta questionando. 

Muito chateados porque pela primeira vez na vida a Secretaria e o Conselho não 

obedeceu à decisão do Comitê de forma democrática, e fica aí pra a caso de estudo . 

Mas você fica entre a eminência de um colapso hídrico na metrópole como Fortaleza 

e a questão da seca, mas pelo menos eles batem, nós estamos aqui assimilando, 

aceitando vamos responder a carta que eles fizeram, nós vamos responder 

democraticamente (Interlocutor do grupo político. Entrevista concedida em 

04/10/2018). 

 

Esse fato foi considerado por alguns membros dos comitês de bacias entrevistados que 

o colegiado havia atingido o seu limite no processso de participação pública. A RMF é o 

limite que não podia ser transposto. O CONERH é o órgão de última instância de deliberação. 

O CONERH é majoritamente constituído por respresentantes do estado, há apenas um assento 

para representar os 12 CBHs do Ceará. Está na ponta da cadeia de sucessivas delegações 

como lembra Bourdieu (2014). 

 

O Conselho só atua quando o conflito se torna uma decisão importante e tem que ter 

a função da presença do estado, como se fosse uma guerra. Esta é uma função do 

estado, quem decide se vai ter guerra é o estado. Não se faz plebiscito para saber se 

haverá ou não guerra. Sempre quem decide a guerra é o estado. Essa é a função do 

Conselho: estar acima do conflito (Interlocutor do grupo político. Entrevista 

concedida em 19/02/2016). 
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A descrição do ritual desse conjunto de espaços de interlocução evidencia que o 

momento da tomada de decisão num processo de alocação negociada é antecedido por uma 

significativa quantidade de informações para subsidiar a escolha de um cenário. Todas as 

apresentações fazem uso de projetores de imagens. As informações são exibidas, 

preponderantemente, através de tabelas e gráficos que demandam uma habilidade de 

interpretação dos dados e de leitura das imagens projetadas. A sequência de apresentaçãoes 

sem intervalo provoca cansaço e cria momentos de distração, de perda de atenção. Deixada 

para o final, a votação se dá após debates calorosos e o público revela, visivilmente, a fadiga 

no principal momento do seminário. Inclusive o auditório passa a ser esvaziado quando se 

compara com o início da reunião. Há, como mencionado no depoimento citado anteriormente, 

uma mistura de sentimentos e sensações, participantes com graus variados de apreensão das 

informações que pode conduzir a votação sem a reflexão necessária das suas consequências.    

A observação das reuniões e a escuta dos depoimentos permitem inferir que o que está 

em pauta são lutas de argumentações que tentam, por um lado, justificar o trajeto das águas; 

por outro, questionam a trajetória desse caminho que é afetado e condicionado pelo modelo de 

desenvolvimento praticado pelos governos que se sucedem no cenário político cearense.  

É sob essa luta de argumentações em torno da escassez, negociação e prioridades que 

volto minha atenção para compreender como, a partir da escassez, a COGERH define suas 

estratégias e demarca as prioridades para o sistema Jaguaribe-Metropolitana. O que conduz ao 

questionamento central, já citado anteriormente nesse texto, que retomo agora: até que ponto a 

COGERH, como instituição que nasce se contrapondo ao jeito centralizador de lidar com um 

bem público escasso e conflituoso que existia até o ano 1993, consegue forjar uma política 

das águas pautada na eficiência e na equidade? 

No item seguinte, apresento uma discussão sobre as argumentações que embasam as 

falas dos atores que possuem interesses diversos e conflitantes. O espaço celebrativo são as 

reuniões da Comissão de Acompanhamento porque é nesta arena que os acordos são 

discutidos. 

 

5.4 Comissão Provisória de Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e 

Banabuiú: qual é a nossa autonomia? Se não podemos sugerir, qual o nosso papel? 

 

 A relação entre estado e sociedade constituem um “continuum” mediada por 

instituições, cujos agentes, dotados de autoridade simbólica, delegam ações específicas para 
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as comissões. Um elo entre a sociedade e o estado, guiado pela “lógica de oficialização”, ou 

seja, criação de regras impostas à sociedade como um todo. Por meio da comissão é possível 

realizar uma espécie de “alquimia”: transformar o particular em universal (BOURDIEU, 

2014, pp. 67, 69).  

No caso das interações sobre os usos e acesso à água, comumente se ouve nos espaços 

de discussões públicas a frase: “estou defendendo o direito das pessoas da minha região, não 

os meus interesses particulares”. Sabe-se que a fronteira entre interesses particulares e 

coletivos é porosa. Isso demanda que as regras sejam definidas de forma clara e que haja um 

compartilhamento do seu sentido, como fala Ostrom (2011).  

Portanto, a comissão provisória de acompanhamento da operação dos Vales Jaguaribe 

e Banabuiú é um “ato do estado” que agrega pessoas habilitadas para lidar com problemas 

públicos relacionados ao uso e acesso às águas. Trata-se de uma “invenção organizacional” 

(Idem, 2014, p. 57) criada nos tempos das águas escassas, cuja trajetória é marcada por 

dificuldades de entendimento do seu papel e de sua composição.  

Em função da reduzida quantidade de água nos reservatórios e percebendo que o 

acordo sobre a liberação não permitia o atendimento às necessidades de abastecimento da 

região hidrográfica do Jaguaribe, tentam, em 2016, mudar a vazão liberada. No entanto, são 

lembrados por um técnico da COGERH que essa não era uma prerrogativa deles. A decisão 

cabia aos CSBHs. Em seguida, um membro da comissão questiona: “qual é a nossa 

autonomia? Se não podemos sugerir, qual o nosso papel?” 

A Comissão Provisória de Acompanhamento é proposta como estratégia para 

acompanhar a implementação das decisões sobre as librações das águas na região que compõe 

o Vale perenizado. Estas, em função dos tempos das águas escassas, tornam-se mais incertas, 

demandando que mensalmente sejam feitos ajustes para acompanhar o cumprimento das 

premissas. Figura como uma nova arena de debates com uma atribuição distinta dos outros 

espaços de interlocução que a COGERH estabelece com o público para o qual destina suas 

ações.  

Sua criação decorre de um desejo, que aparentemente parece ser comum, entre os 

técnicos da COGERH e os membros dos Comitês das Sub-bacias Hidrográficas que deliberam 

sobre as vazões de liberação de água dos açudes Banabuiú, Castanhão e Orós. O consenso era 

em relação ao monitoramento da implantação das ações e fazer pequenos ajustes, sem se 

sobrepor às decisões deliberadas pelos 5 subcomitês para o Vale do Jaguaribe. 
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Alguns consideram a criação dessa comissão como retomada de uma instância de 

participação pública criada pela COGERH nos primeiros anos da sua atuação na região: as 

comissões de operações que foram sendo destituídas à medida que os CSBHs foram sendo 

criados (Ver capítulo 4).  

 

A retomada da comissão foi importante, porque a gente fazia, quando não tinha essa 

comissão, a alocação e geralmente eles faziam uma avaliação do semestre todo, 

certo? E também se fazia um planejamento do primeiro semestre. Com a comissão 

não, como todo mês tem essa avaliação, esses ajustes são feitos em tempo bem 

menor, em vez de deixar pra janeiro ou fevereiro do próximo (Interlocutor do grupo 

técnico. Entrevista concedida em 10/01/2017). 

 

Para outros, trata-se de um novo componente no arranjo institucional, cujo escopo de 

atuação seria o sistema Jaguaribe-Metropolitana.  

 

Não necessariamente seria retomar as comissões do início. Mas para entender que 

pra uma alocação como a do Jaguaribe, seria necessária uma comissão de caráter 

interestadual, com regras bem definidas para deliberar sobre o sistema hídrico 

Jaguaribe-Metropolitana. É uma revisão metodológica, que nós estamos propondo 

fazer (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 12/07/2017). 

 

Há nesse depoimento, diferente do primeiro, uma visão quanto ao futuro do sistema 

que envolve o arranjo institucional para viabilizar a transposição de águas do sertão para a 

RMF. No primeiro relato, ela é apresentada como um caminho que garante a busca da 

eficiência.  A comissão daria, portanto, a informação sobre o fluxo da água, o que e quem 

estava sendo atendido. São os olhos da COGERH nas comunidades e nas áreas produtivas, 

capazes de favorecer a realização de ajustes, aumentando, de certa forma, a eficácia na gestão 

do fluxo da água. 

O consenso é que caberia a esta comissão fazer ajustes entre o período da avaliação do 

Comitê (geralmente ocorre em janeiro) e o seminário de alocação negociada de água (cuja 

data varia, normalmente, entre junho e julho). Esse intervalo é considerado como um período 

que agrega mais incertezas porque ainda não é possível saber quanto de água será acumulada 

no reservatório. Como ainda há possibilidades de chuvas, para os operadores do sistema 

dimensionar a oferta e a demanda é um desafio. 

 
Como tá chovendo, pode ser que eu não precise fazer descargas emergenciais. A 

água tá correndo no rio. Se não estiver, preciso fazer essas operações emergencias, 

mas se chover tenho que fechar a válvula. Entende? De repente, eu posso tá 

liberando 4m
3
/s, aí chove e eu tenho que reduzir pra 1m

3
/s, por exemplo. Então a 

oferta e a demanda são muito variáveis. Na seca fica mais difícil ainda. Porque eu 

tenho pouca água armazenada, preciso de um acompanhamento mensal pra fazer não 
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uma alocação de água, mas uma operação emergencial. Essa também é feita em 

períodos normais, mas agente consegue projetar para 6, 4 meses. Nessa seca, não 

teve jeito, tinha que ser mensalmente. (Interlocutor todo grupo técnico. Entrevista 

concedida em 24/09/2018).  

  

Há aqui uso de duas expressões que merecem esclarecimentos: alocação de água e 

operações emergenciais. Tecnicamente, a primeira é definida como uma distribuição de água 

que envolve conhecimento de quanto está acumulado e uma estimativa de quem usará, sendo 

praticada nas reuniões de alocação. Já operação emergencial é uma liberação baseada na 

necessidade de curto prazo para usos prioritários, quando a quadra chuvosa ainda não se 

configurou, sendo definida nas reuniões de avaliação
181

,  

À comissão caberia acompanhar as ações nesse intervalo. É apresentada, inicialmente, 

como uma instância provisória sem poder de deliberação sobre as liberações de água 

 

Olha, se na alocação foi definido, por exemplo, 15m
3
/s. Isso ela não poderia mexer. 

Aí o que ela fazia? Ajustes. Por exemplo, percebeu-se que a água não tá chegando 

num certo lugar, aí nessa comissão agente discutia como poderíamos fazer, mas sem 

aumentar a quantidade de água. Um exemplo foi o que aconteceu com o pessoal que 

planta limão.[...] A comissão de acompanhamento juntamente com a diretoria da 

Cogerh decidiu que até um e meio hectare de limão dentro desse tipo de irrigação 

por superfície, sem ser por inundação, eles até poderiam ficar, até porque é uma 

cultura de subsistência. Mas incentivando sempre a mudar para um sistema mais 

eficiente (Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 10/01/2017). 

 

Em 2015 ocorre o XXII Seminário de alocação negociada das águas dos Vales do 

Jaguaribe e Banabuiú, sediado na cidade de Limoeiro do Norte, no auditório da Faculdade de 

Filosofia Dom Aureliano Matos - FAFIDAM, com um público de 225 participantes. Durante 

esse evento, foi decidido pela continuidade da referida comissão, mantendo seu caráter 

provisório. Daqui em diante, a comissão passará por algumas alterações quanto à constituição 

de seus membros. Definiu-se que sua composição abrigaria quarenta e cinco membros, 

distribuídos da seguinte forma: 08 membros de cada um dos comitês (Banabuiú, Alto, Médio 

e Baixo Jaguaribe), 08 representantes de instituições do Poder Público Estadual/Federal e 

SIGERH e 05 usuários do vale perenizado não participantes dos comitês. 

Contudo, ela foi pensada inicialmente para agregar 53 membros, com a seguinte 

contribuição: 8 membros dos Comitês (Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe; Banabuiú; Alto 

Jaguaribe; Salgado); 5 membros  de usuários de água que não participam dos colegiados e 8 

membros que formam o SIGERH. Mas os representantes do CSBHs do Salgado e do Alto 
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 Informações obtidas em conversa informal com técnico da COGERH no horário de almoço, após uma reunião 

de avaliação realizada em Limoeiro do Norte em 09 de março de 2017. 
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Jaguaribe entenderam não ser oportuno participar com aquela quantidade de membros, uma 

vez que o que seria debatido na comissão afetava apenas quem estava situado nas 

proximidades do reservatório Icó-Lima Campus. Diante disso, optaram por integrar a 

comissão apenas 4 membros de cada um desses CSBHs. 

Em 2016 foi mantida a mesma quantidade de membros da que havia sido deliberada 

no ano anterior, mas com uma distribuição distinta.  Ficaram 8 membros para cada comitê 

(Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Banabuiú), 4 membros para cada um dos outros dois 

comitês (CSBH do Alto Jaguaribe e Salgado),  5 membros para usuários de água que não 

pertencem a nenhum colegiado e 8 membros oriundos do SIGERH. 

Definida a composição, a dificuldade dessa vez foi garantir o quórum para a realização 

das reuniões. Fato que desencadeia, mais uma vez, alteração na distribuição de seus membros. 

A COGERH propõe ampliar para 50 a quantidade total de membros, mantendo o quantitativo 

destinado para os CSBHs, reduzindo para 5 membros os representantes do SIGERH, retirando  

a representação dos usuários de água que não pertencem a nenhum colegiado e inserindo 8 

membros pertencente ao Comitê de Bacia da Metropolitana. A proposta não é discutida em 

nenhuma plenária devido às tensões em volta das transferências de água do sistema Jaguaribe 

Metropolitana.  

Em 2017, em função da severidade da seca e dos baixos volumes dos açudes, a 

COGERH propõe a criação de outra comissão, em substituição à Comissão Provisória, na 

reunião de avaliação realizada em Limoeiro do Norte (encontro discutido no item anterior). A 

alegativa é que em 2016 este colegiado sentiu a necessidade de alterar o acordo que definia a 

liberação das águas, mas esbarrou em questões burocráticas: não tinha poder de deliberação.  

A nova proposta figura como uma revisão da proposta metodológica ao perceber as 

limitações de manter um sistema interligado artificialmente, sem gozar de integração social 

quanto à decisão entre bacias doadoras e bacias recebedoras. 

Nesse novo formato, ela incluía a ampliação para 60 membros, sendo 10 

representantes de cada um dos 5 subcomitês de bacias da região hidrográfica do Jaguaribe e 

10 da Metropolitana. O clima de tensão que estava elevado aumentou ainda mais quando a 

proposição foi apresentada. A reação de negação à proposição foi imediata por parte dos 

subcomitês da região hidrográfica do Jaguaribe e a equipe buscou justificar a proposição 

como algo necessário de imediato, mas com perspectivas futuras. 

  

[...] as previsões são incertas, por isso é inviável a definição de um único cenário até 

julho, daí a necessidade de flexibilizar o processo devido à logística necessária para 
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reunir todos os membros dos comitês. Pode-se rediscutir a questão da 

proporcionalidade de segmentos, ficando a definição dos representantes a critério de 

cada comitê (Ata da reunião de avaliação da operação 2016.2 e definição de 

diretrizes para operação emergencial durante a quadra chuvosa do ano de 2017 nos 

Vales do Jaguaribe e Banabuiú. Linhas 339 a 342). 

 

 

Apesar das argumentações técnicas que reforçavam a existência de um sistema 

interligado desde 1993 (Jaguaribe-Metropolitana), das incertezas do processo de liberação das 

águas (em especial em situação de crise hídrica) e das falas de representantes da bacia da 

Metropolitana, que remetiam à importância da democracia, sua contribuição financeira e que 

não era momento para travar “uma guerra pela água”, os membros dos subcomitês da região 

hidrográfica decidiram recusar tal inserção e definiram que os ajustes seriam feitos com a 

presença dos 5 subcomitês (Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Alto Jaguaribe, Banabuiú e 

Salgado) nas reuniões mensais
182

.  

 Mas o que há por trás dessa recusa? E qual a perspectiva de futuro que tal proposição 

almejava? Em relação à rejeição, do ponto de vista dos atores sociais, o problema não era o 

quantitativo de membros, mas a inserção da Metropolitana e do papel que tal comissão teria 

no acompanhamento das decisões sobre as liberações de água que demandariam, a partir 

desse momento, ajustes mensais até julho de 2017, passando a comissão a ter poder de 

deliberação nas macrovazões. Os Comitês entenderam que repassar a decisão para outra 

instância, em tempos das águas escassas, reduziria seu poder deliberativo e poderia abrir 

margens para manobras do estado ao levar a decisão para um colegiado menor e que contaria 

ainda com a participação do CBH da Metropolitana com poder de voto. 

 

(...) O comitê viu que o Estado está querendo reduzir esse grupo de uma definição 

que passa do coletivo maior para o coletivo menor, então ele teria mais 

possibilidades de manobras. Chegamos ao bom senso que não, nem que a gente 

tenha que reunir mensalmente todos os comitês (Interlocutor do grupo social. 

Entrevista concedida em 10 de março de 2017). 

 

 Quanto à perspectiva de futuro, o entendimento da equipe é que as discussões sobre a 

criação da Comissão, agora com caráter deliberativo e não mais provisório deverá ser 
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 Na reunião duas propostas foram submetidas à votação: Manter a reunião com os cinco comitês do Vale 

(PROPOSTA 1) ou Formar a comissão representativa dos seis comitês com poder de deliberação (PROPOSTA 

2). Com 53 votos foi aprovada a proposta 01 contra apenas 5 votos para a segunda opção. 
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retomada em momento posterior por se tratar de uma revisão da proposta metodológica para o 

sistema que leva as águas armazenadas do Sertão para a RMF.  

 

A gente viu que não tinha como prosperar e fomos para votação. E eles votaram que 

não. A gente falou que a situação estava tão critica que não poderíamos propor uma 

macro-vazão. Isso deveria ser revisto todo mês. Essa discussão já tinha sido feito em 

alguns comites e nós asbíamos do risco de não ser aceita, como, de fato não foi. Isso 

não quer dizer que esse modelo proposto estava esgotado, o momento não foi muito 

adequeado. Naquele evento a discussão era a curto prazo. Talvez tenhamos 

queimado uma etapa, ao antecipar naquele momento a discussão. Talvez tenha até 

prejudicado uma dicussão que vamos fazer mais pra frente. Mas depois de se 

discutir em outro momento,de cabeça fria, o pessoal vai entender que  a 

metropolitana tem que fazer parte desse processo porque já é uma instância ligada.  

Na verdade, é uma estratégia de longo prazo pra dar mais funcionalidade ao 

processo que hoje pode ser questionado, que tem uma certa fragilidade. Não tem 

instância nenhuma que regule uma reunião feita com vários comitês de 

bacias,alguém tem que regular isso. Tem dois caminhos, o CONERH definir os 

quoruns para validar a decisão ou irmos pelo caminho que estando tentando, que é 

formar essa comissão. Por hora,  permanece aquela provisória. [...] Quando tiver 

uma situação mais confortável de águas nos reservatório, podemos discutir com 

cabeça fria pensando em fortalecer e dar uma certa institucionalidade,uma certa  

legalidade ao processo que já fazemos a algum tempo (Interlocutor do grupo 

técnico. Entrevista concedida em 12/07/2017). 

 

 Percebe-se que pensar em mudanças de regras, mesmo que seja apresentada como uma 

inclusão de outra instância de participação pública para dar conta de um problema que sempre 

esteve latente na trajetória da Companhia e que figura como sua primeira ação institucional 

(transferência para a RMF) esbarrará em resistências, porque mexe com a posição dos atores, 

demanda uma nova configuração de interações e uma nova correlação de forças. Agora, 

quando se constroem regras pactuadas em momentos fora de crises, estabelecer um acordo 

envolve menos tensões. 

As discussões sobre os percalços da criação da Comissão de Operação em situação de 

crise evidenciam por um lado, que se buscou com a interlocução com esse grupo melhorar a 

eficiência da operação na medida em que o monitoramento e a fiscalização dos acordos é um 

gargalo e esse seria um caminho capaz de fornecer informações reais sobre a distribuição das 

águas. A participação figura como uma medida gerencial. Por outro lado, quando é dado a 

essa comissão o poder não para definir as vazões, mas para fazer ajustes, o que pode significar 

“apertar as restrições” para que as premissas possam ser cumpridas, cria-se um espaço de luta 

de argumentações para reforçar a necessidade de cumprimento das prioridades ou reverter à 

lógica da prioridade.  
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5.5 A lei é como uma vara de bambu. Se puxar para um lado ou outro, ela vai: premissas e 

prioridades na gestão das águas sob suspeitas. 

 

A Comissão de Operação foi sugerida, inicialmente, como instância provisória, sem 

poder de deliberação, mas com a função, não oficializada, de também “inspecionar em nome 

do poder” (BOURDIEU, 2014, p. 39). Isso porque aos seus membros
183

 não foram designados 

para atuar diretamente nas campanhas de fiscalização, que é um “ato de estado” oficial. Mas 

podiam denunciar e relatar o que viam em campo durante as reuniões.  

À COGERH é delegada a atribuição de fazer a inspeção em nome do estado, mesmo 

não sendo sua atribuição legal. Esta é uma prerrogativa da Secretaria de Recursos Hídricos-

SRH que detém “poder de polícia”. Isso não significa que a SRH se furtou a uma atribuição 

legal, ela passou a realizar as chamadas ações de fiscalização em conjunto com a COGERH e 

com reforço do Batalhão de Polícia Ambiental, em alguns casos, contou com o apoio da 

coordenadoria integrada de operações áreas-CIOPAER, pertencente à secretaria da Segurança 

pública e defesa social do estado - SSPDS.  

O resultado das ações de fiscalização
184

 é apresentado nas reuniões da Comissão de 

Acompanhamento que discute a efetividade das premissas, apresenta denúncias e tece acordos 

para apertar as restrições.  

Essas reuniões seguem um formato de prestação de contas
185

. Como se cada 

reservatório fosse uma conta bancária e as vazões liberadas figuram como despesas e o que 

fica armazenado no reservatório é denominado pelos técnicos de saldo de água.  

A equipe técnica segue um ritual parecido com o que é adotado nos outros eventos 

(como por exemplo, a apresentação do volume atual e do seu histórico, a relação entre o 

simulado e o realizado). Após a apresentação de cada um dos três reservatórios, abre-se 

espaço para comentários e dúvidas dos participantes. A diferença principal da reunião da 

Comissão em relação aos outros encontros fica por conta do destaque dado às ações 

executadas no âmbito das campanhas de fiscalização. Essa parte da reunião é comandada, 

prioritariamente, por um técnico da SRH. São apresentadas tabelas e imagens de pontos ao 
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 Seus membros são indicados pelos próprios comitês em reuniões ordinárias ou extraordinária, a depender da 

pauta e a quantidade de vagas definidas pela Companhia. A COGERH indicava as instituições do SIGERH. Com 

as alterações na composição, que foram descritas no item anterior desse capítulo, estas deixam de integrar a 

composição apresentada em 2016. Mas as indicações para integrar e/ou renovar a comissão permanece uma 

indicação dos CSBHS. 
184

 Conjunto de atividades realizado pela equipe que consiste em fiscalizar a adequação do consumo dos 

produtores às vazões autorizadas.  
185

 Acompanhei três reuniões da comissão de acompanhamento da operação do Vale Jaguaribe e Metropolitana 

(09/04, 06/10/2016 e 10/11/2016). 
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longo dos trechos fiscalizados ou da ação em si. As principais ações são advertência, lacre ou 

apreensão de motores. Em algumas situações, os técnicos relatam a necessidade de retornar às 

áreas para verificar se o lacre não foi rompido ou se algum motor voltou a funcionar.  

De modo geral, as ações de fiscalização também dependem de denúncias. E esta 

segundo um técnico da companhia, “tá havendo pouca denúncia!”. A essa afirmação, um 

membro da comissão em entrevista relata que na região a denúncia é algo problemático. 

Porque há “situações de ameaça de morte”, depois porque “não é possível entrar nas áreas 

para ver, o que de fato ocorre em seu interior”, explica o interlocutor.  Mas durante as 

reuniões, continua ele, “a gente acaba denunciando, sem citar o infrator. A denúncia é da 

ação”
186

.   

Nos tempos das águas escassas, o monitoramento realizado pela COGERH e as 

reuniões da Comissão de Acompanhamento tiveram papel relevante para a fiscalização, no 

sentido de apontar caminhos e publicizar usos que infringem os acordos pactuados. No 

entanto, ressalta um interlocutor que a fiscalização  

 

é algo importante que deveria acontecer de forma mais efetiva,  receber mais 

investimentos permanentes. Porque você vê o resultado quando ela é permanente e 

precisamos ver como é o tipo de fiscalização. Que seja equilibrada, que a agilidade 

seja equilibrada para todos (Interlocutor do grupo acadêmico. Entrevista concedida 

em 10/01/2017). 

  

 

O relato sinaliza alguns pontos importantes quando se trata da fiscalização. O primeiro 

refere-se aos investimentos públicos que são mais mobilizados quando não é possível atender 

a todos. O aumento do controle estaria diretamente ligado à sua disponibilidade. O que é um 

equívoco porque em momentos em que haja uma quantidade significativa de água, os usos 

degradantes e desperdícios se elevam porque impera a lógica da “sobra”. E paradoxalmente, 

havendo abundância, não há garantia de que as necessidades sejam atendidas.   

O segundo ponto traz a questão dos critérios e procedimentos do ato de fiscalizar, ação 

a ser executado de forma equilibrada, sem distinção entre os sujeitos que utilizam as águas em 

diversas formas de produção e com escalas distintas. Esse foi um ponto de embate observado 

na reunião. Os atores denunciam que as ações de fiscalização são mais detalhadas ao longo do 

rio e solicitam que o mesmo grau de detalhamento seja aplicado ao Eixão das Águas
187

.   
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 Interlocutor do grupo social, entrevista em 10/11/2016 durante o café da manhã que antecede a reunião.  
187

 A COGERH se comprometeu em apresentar o detalhamento solicitado na reunião seguinte.  
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Ao delegar à comissão poder para acompanhar os acordos e denunciar a quebra das 

premissas pactuadas, o estado constitui uma arena privilegiada para observar como em 

situação de escassez, a COGERH define suas estratégias. Dessa forma, passo a descrever um 

desses encontros
188

, realizado na cidade de Limoeiro do Norte e os desdobramentos após as 

duas sessões plenárias do Seminário de alocação negociada de água de 2016. 

Manhã do dia 10 de novembro de 2016. As pessoas começam a chegar para a reunião 

no auditório do IFCE de Limoeiro do Norte e se dirigem ao credenciamento. São 

recepcionadas com um café da manhã servido no pátio que dá acesso ao auditório. Em meio 

ao café, as pessoas se juntam em rodas de conversas, cujo principal assunto é a gravidade da 

situação hídrica da região e o deslocamento das águas para a RMF. Enquanto isso, a equipe 

técnica, já no auditório, prepara o equipamento de projeção de imagens.  

Há um clima de aparente tranquilidade e a reunião tem início às 9h com a presença de 

80 participantes, sendo 48 membros da comissão. Os principais pontos a serem discutidos 

são: apresentação da operação 2016.1 dos açudes Banabuiú, Castanhão e Orós; apresentação 

dos resultados da fiscalização, cadastro de usuários do rio Jaguaribe, especificamente o trecho 

entre Orós e Castanhão e o estudo sobre a interferência dos poços. Esse é o mesmo trecho que 

um interlocutor técnico, em depoimento citado anteriormente, fala que foi uma área esquecida 

quando havia água suficiente. Esse trecho passa a ser alvo da realização de cadastro e de 

ações de fiscalização com o intuito de também conhecer a demanda instalada na área. 

O ritual da apresentação técnica dos açudes é praticamente o mesmo (histórico da 

evolução dos açudes, ficha técnica dos reservatórios, informações sobre a vazão simulada e a 

que foi realizada, simulação de esvaziamento, etc.). Traz também informações sobre as 

descargas emergenciais e o boletim dos açudes (níveis em que se encontram). À apresentação 

de cada açude, segue-se o debate (Ver Figura 13). As dúvidas e discussões giram em torno de 

informações sobre o tamanho do trecho fiscalizado, local de captação das águas, informação 

sobre a efetivação da cobrança pelo uso da água na área inspecionada, dentre outras questões.  

O segundo momento trata das campanhas de fiscalização. O técnico da SRH apresenta 

informações de seis trechos ao longo do rio Jaguaribe
189

. Mostra para cada trecho, a 

quantidade de motores cadastrados e as ações (lacre, substituição e retirada de motores). Faz 

uso de tabelas e imagens que comprovam a autuação. Logo em seguida, um técnico da 
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 Realizado frequentemente até a primeira quinzena do mês, tendo como dia prioritário as quintas-feiras. 
189

Trecho I – Castanhão - Caraúbas; Trecho 2 – Caraúbas – Bom Jesus; Trecho 3 – Bom Jesus - Peixe Gordo; 

Trecho 4 – Peixe Gordo – Córrego de Areia; Trecho 5 – Córrego de Areia – Pedrinhas e Trecho VI – Pedrinhas-

Quixeré. 
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COGERH apresenta um estudo sobre a interferência dos poços no fluxo das águas no rio (área 

de aluvião) e outro sobre a captação de água no rio (trecho à montante do braço seco e à 

jusante do Córrego de Areia).  

Após essas apresentações, que consomem boa parte do tempo da reunião é aberto 

espaço para debate. O público faz considerações sobre a apresentação, faz proposições e 

fornece informação da situação de irrigação de algumas áreas. Nesse momento, o tom das 

discussões se eleva com acusações de uso de informações inverídicas, em especial, a 

existência de uma área de mil hectares irrigada situada no Eixão das Águas. A essa polêmica 

acrescentam as discussões sobre a não redução do consumo de água em Fortaleza e a 

acusação de não transparência dos dados de consumo ao longo do referido canal.  

Nesse debate a sugestão de redução de transferência para a RMF é retomada. Mas um 

técnico da companhia adverte que aquele colegiado não tinha poderes para alterar as vazões já 

aprovadas pelos CSBHs. Tendo em vista a inviabilidade, uma nova proposição é feita: 

“vamos convocar uma nova alocação negociada de água para dezembro”. Novas justificativas 

técnicas foram apresentadas, relatando que tal proposição deve ser encaminhada para os cinco 

subcomitês e que a redução da vazão do Castanhão passa pela redefinição da água que tem 

sido liberada do Orós para aquele açude.  

A reunião foi encerrada às 14 horas sem que todos os pontos da pauta fossem 

discutidos (apresentação do cadastro de usuários do trecho Orós/Castanhão), tendo sido 

postergado para o próximo encontro, quando também seriam apresentados os consumos  e 

usuários de água por trecho do Eixão da Águas. Ao final foram definidos alguns 

encaminhamentos, dentre eles, destaco a proposta de redução de água em 20%  e a sugestão 

de uma reunião extraordinária da alocação do 2º semestre de 2016 para dezembro/2016 .  

A descrição dessa reunião permite inferir que se trata de um “ritual coletivo de 

enfrentamento de visões” quanto aos usos e destinos das águas açudadas, em especial, as que 

são movimentadas do Sertão para a RMF (pauta de latência constante). Nesse espaço, 

circulam falas que podem ser compreendidas ou não, como por exemplo, as explicações 

técnicas sobre as operações dos açudes. A importância da fala não consiste apenas na 

compreensão (ela pode até não ser compreendida), mas deve ser reconhecida para que de fato 

possa exercer seu efeito. O poder da palavra é apenas o poder delegado (BOURDIEU, 1996). 
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Figura 14-Reunião da Comissão Provisória de Acompanhamento da Operação dos Vales 

Jaguaribe e Banabuiú 

 

Fonte: Aquino, 2017 

 

Nesta arena de enfretamento de visões e espaço de correlações de forças, a delegação 

remete à ideia da descentralização que aqui se processa em dois aspectos. A COGERH como 

“instância de autoridade delegada” pelo estado para executar uma política que não formula, 

mas que figura como uma instituição que faz a mediação da relação entre estado e sociedade 

através de “continuum” (BOURDIEU, 2014).  

A segunda dimensão refere-se aos membros da Comissão de Acompanhamento da 

Operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú como “ato do estado” que, goza de um duplo 

reconhecimento vindo de dois atores: estado e os CSBHs.  O primeiro porque delega a essa 

instância a atribuição de propor e legitimar os ajustes. O segundo porque escolhe entre seus 

membros um grupo para representá-los e concede uma “autoridade simbólica”, desde que a 

sua atribuição não se sobreponha ao coletivo maior. Caso sintam-se ameaçados quanto ao 

poder que afirmam possuir (soltar as águas açudadas), estes podem decidir não fazer 

delegações. Foi o que aconteceu em 2016 quando recusaram uma nova redefinição da 

comissão, que passaria a ter poder deliberativo e decidiram que os CSBHs permaneceriam 
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como instâncias de decisão
190

. O estado também pode assumir a mesma posição, à medida 

que tece uma rede de delegações para implementar a gestão sem enfraquecer seu controle 

quando as sucessivas delegações reconduzem ao estado (idem 2014), no caso ao CONERH. 

Importante ressaltar que a comissão é um arranjo ainda em movimento. Apesar de sua 

existência e atuação, algumas indefinições ainda permanecem quanto a sua representatividade 

e escopo de atuação.  

Fica evidente que o processo de criação dessa instância de participação pública é 

atravessado por um elemento que caracteriza o modus operandi da instituição: possibilidade 

de fazer experimentos. Isso porque o modelo gerencial, conforme tematizado por Peters 

(1996), ao qual ela se filia, tem por característica a experimentação em função dos níveis de 

incertezas que envolvem as decisões. Assim, a comissão ao fazer os ajustes às premissas 

também ia sendo ajustada.  

Esses também se configuram como “atos do estado” (Idem, 2014) para lidar com os 

tempos de águas escassas e, em particular, com o deslocamento espacial das águas da Região 

do Jaguaribe para a RMF. Esse ato favorece a constituição grupos constituídos por agentes 

sociais que lutam por seus interesses, mas que possuem uma “cumplicidade objetiva” 

(LAHIRE, 2017), um “acordo oculto” que diz que vale a pena lutar pelo o que está em jogo. 

Assim, nesses encontros é possível perceber a formação de estratégias e práticas que estão 

relacionadas com as posições desses sujeitos em relação à defesa ou combate aos usos 

setoriais da água no sistema Jaguaribe-Metropolitana.  

Esses atores possuem vinculações institucionais distintas, fazem usos diferenciados 

das águas e são investidos para uma atribuição específica. Esses são grandes e pequenos 

irrigantes públicos e privados, usuários do abastecimento humano e industrial, vazanteiros, 

piscicultores, carcinocultores, técnicos do Estado, professores/pesquisadores, políticos locais, 

representantes de organizações da sociedade civil, enfim, uma gama heterogênea de atores 

que utilizam um bem público, a água, a qual se distribui de forma desigual entre os grupos e 

segmentos sociais que representam nesse colegiado. 

Essa diversidade de atores revela a existência de interesses múltiplos que gravitam em 

torno do uso e distribuição das águas e formam grupos com necessidades e uma lógica que os 

rege. A observação das reuniões possibilitou identificar 5 grupos: acadêmico, econômico,  

político, social e técnico que interagem nas arenas de participação pública relativas a 

alocação negociada de água.  Cada grupo aciona uma “illussio” específica que convoca um 

                                                             
190

 Atualmente, a Comissão de Acompanhamento da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú encontra-se 

desarticulada.  
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envolvimento no jogo pelo acesso e distribuição das águas. “A illusio é estar preso ao jogo, 

preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, 

que vale a pena jogar” Esta categoria é utilizada na teoria bourdieusiana para demarcar 

distância com as visões economicistas que tomam o interesse como algo universal e 

atemporal. Nesse sentido, a “illusio” refere-se às ideias de interesse e investimento, sempre 

como algo específico (Idem, 2011, p. 139; AGUIAR, 2017).  

A “illusio” refere-se aos porquês de se jogar. Esta, especialmente nos grupos 

acadêmico e técnico, refere-se à legitimidade do conhecimento para subsidiar o processo de 

tomada de decisão. Para os demais grupos está atrelada a ideia de prioridade para os usos da 

água, que implica em escolha, que por sua vez, aciona dispositivos de lutas entre os agentes 

que passam por esquemas de classificação.  

Esses agentes se movimentam nos grupos e revelam um conjunto de expectativas e de 

princípios de classificações para serem reconhecidos como usuários de água que precisam ter 

suas necessidades atendidas ou que requerem legitimidade do conhecimento que produzem, 

como no caso dos grupos técnico e acadêmico. Essas questões podem ser percebidas ao se 

observar as argumentações dos atores sociais ou a “alquimia da representação (nos diferentes 

sentidos do termo) através da qual o representante constitui o grupo que o constitui” 

(BOURDIEU, 1996, pp.82 e 83). Fato percebido na interação dos grupos nas arenas de 

alocação negociada de água.  

Por grupo acadêmico compreendo um espaço institucionalizado dotado de notório 

saber (mérito), portanto, detentor de capital cultural, que tem sido convocado para realizar 

estudos científicos com o propósito de definir tarifas de águas, critérios de alocação de água, 

vazões regularizadas, segurança de barragens, procedimentos metodológicos para operação de 

reservatórios, dentre outros. No entanto, tal convocação não garante que todos esses estudos 

tenham sido incorporados no modus operandi da instituição, porque a informação muda as 

posições dos atores institucionais, fato que contribui para que barreiras institucionais sejam 

erguidas e surjam resistências.  

Esse grupo abriga as instituições de ensino superior que, embora não estejam, 

formalmente, compondo a Comissão de Acompanhamento, participam dos Comitês, a 

exemplo do Instituto Federal do Ceará de Limoeiro do Norte, e possuem assento no Conselho 

estadual de Recursos hídricos-CONERH, no caso, a Universidade Federal do Ceará-UFC e a 

Universidade de Fortaleza-UNIFOR
191

. Outra vinculação da academia se deu mediante 

                                                             
191

 Das reuniões que acompanhei na região do Vale do Jaguaribe e Banabuiú não identifiquei nenhuma 
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Convênio (COGERH, UFC e FCPC) intitulado Projeto estudos técnicos e projetos para 

requalificação das ações de gerenciamento dos recursos hídricos do estado do Ceará no 

período de 2012 a 2013. Há aqui uma diferença de posição que deve ser feita. O IFCE ocupa a 

posição de membro com participação ativa no CSBH e parceiro quando sede o auditório para 

a realização dos eventos. A UFC, através do Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Ambiental-DEHA ocupa tanto a posição de fomentador de conhecimento e como membro de 

uma instância superior aos Comitês de Bacias, no caso o CONERH. 

O grupo econômico, o concebo como espaço de lutas constantes em função dos usos 

de água concorrentes que abriga. Seus membros dominam, de forma assimétrica, capitais  

econômico e  cultural. É constituído por indústrias e pelo setor produtivo (em especial 

pequenos irrigantes particulares, irrigantes do setor público e do agronegócio). Para cada setor 

de usuário que acolhe, há uma peculiaridade em relação a “illusio” (prioridade) que gera seu 

funcionamento. Essa especificidade depende do manejo que adota, do tipo de atividade que 

realiza, da posição que ocupa e da localização territorial na qual se situa. A motivação para a 

participação nas arenas de participação pública gira em torno da retenção da água no açude, 

da liberação desse recurso para perenizar o rio ou que ele corra nos canais.  

Os piscicultores, por exemplo, desejam manter as águas nos açudes para favorecer a 

criação de peixes em tanques-redes, mas se a sua produção for em tanques–escavados e, se 

sua captação for no rio ou em canais, a motivação para participar dos processos de 

deliberações é lutar para “soltar as águas dos açudes”. Os irrigantes, por outro lado, também 

lutam pela liberação, mas participam do jogo para que as águas sejam liberadas em seus 

canais de irrigação enquanto que, os moradores de comunidades e das cidades esperam que as 

águas cheguem em quantidade e em qualidade para que sejam injetadas na rede de 

abastecimento humano.  

As indústrias por sua vez, buscam se camuflar na prioridade do abastecimento 

humano, mantendo-se ausente nos espaços de deliberação sobre alocação de água, em 

especial, na região hidrográfica do Jaguaribe.  

Todos os membros do grupo econômico ocupam a posição de usuários de água, mas 

são classificados como usuários prioritários, usuários com restrição de uso, pequenos 

usuários (atividade de subsistência), sobretudo, em tempos de águas escassas. No entanto, 

isso não significa que tal classificação evite artimanhas para burlar as regras do jogo. Atos 

                                                                                                                                                                                              
participação de representante da UNIFOR.  
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que aquecem as arenas de alocação negociada de água mediada pela COGERH e que 

disparam lutas internas e externas.  

Considero o grupo social como lugar de pressões para garantir o atendimento das 

comunidades, tanto para as atividades produtivas dos pequenos produtores e, sobretudo para o 

abastecimento humano (em especial das comunidades rurais difusas), de publicização da 

quebra dos acordos de alocação negociada de água e de denúncias (usos não pactuados e 

questões ambientais). Apesar de questionarem a legitimação de interesses políticos e 

econômicos nesses espaços, entendem que a sua participação significa garantir a voz das 

comunidades. Nesse sentido, colocam-se na posição de defensores dos interesses coletivos, 

garantindo a representação das populações mais vulnerabilizadas e sujeitos que pautam as 

questões ambientais nesses espaços. Esse grupo abriga os representantes dos movimentos 

sociais (a exemplo da Igreja Católica, Cáritas e Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais), associações comunitárias e grupos ambientais.  

Por grupo técnico compreendo um espaço cujos agentes realizam atividades de 

manutenção, gestão, monitoramento e produção de dados baseado na ciência hidrológica, na 

ciência do clima e nas ciências sociais. É constituído por funcionários dos três níveis da 

federação brasileiras, que compõem o corpo profissional da COGERH, DNOCS e 

FUNCEME. Tem como “illusio” a defesa da legitimidade do processo de gestão das águas e 

garantir os usos que defende.  

Cada uma dessas instituições apresenta posições distintas que dependem da relação 

que estabelecem. A FUCEME aparece como órgão que fornece informações para subsidiar a 

tomada de decisão, mas podem não ser incorporadas. O DNOCS, por sua vez, ocupa posições 

distintas: provedor e mantenedor das estruturas federais, bem como usuário do sistema através 

dos perímetros públicos que estão sob sua tutela. Finalmente, a COGERH assume a posição 

de órgão de gerenciamento que operacionaliza a política (centro de articulação do modelo 

cearense de gestão das águas), elabora e apresenta pareceres técnicos, cenários de alocação de 

água, dados de oferta e demanda. Faz ainda a mobilização social dos atores e apoia 

(financeira e tecnicamente) as ações dos órgão colegiados com quem dialoga. Ocupa ainda a 

posição de mantedor e provedor de infraestrutura (mesma que essa última não seja sua 

finalidade). Além dessas posições, a Companhia assume a posição de advogada da 

transferência de água para a RMF como uso prioritário.  

Finalmente, o grupo político considero-o como o lugar onde é formulada a política de 

recursos hídricos do estado e os programas para esse setor. Mas é também onde são 
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construídos os argumentos em defesa do abastecimento das sedes municipais e das atividades 

econômicas do município. Ele é formado pelas câmaras municipais, prefeituras e pela SRH, 

bem como pelas secretarias de estado que não compõem diretamente o setor de recursos 

hídricos (como as Secretarias Estaduais de saúde, meio ambiente, agricultura, etc). As 

prefeituras através de suas secretarias ocupam a posição de usuário, enquanto que as câmaras 

municipais assumem a posição de defensores dos interesses públicos do município que 

representam. A SRH ocupa a posição de gestora e busca manter sua legitimidade como órgão 

responsável pela formulação da política estadual para o setor de recursos hídricos. 

Cada grupo possui interesses específicos que podem conflitar entre si e, em seu 

interior também se processam distinções em função da heterogeneidade, da diversidade de 

capitais que dominam. Possuem visões que se confrontam, mas que podem, por outro lado, 

formar alianças internas e com outro grupo que, dependendo da situação, pode assumir a 

posição de rival ou aliado. Em meio a diversidades desses grupos, são construídas 

argumentações que respaldam ou questionam as prioridades preconizadas na legislação
192

 

estadual, a qual determina que 

 

a prioridade do uso da água será o consumo humano e a dessedentação animal, 

ficando a ordem dos demais usos a ser definida pelo órgão gestor, ouvido o 

respectivo Comitê da Bacia Hidrográfica.(Lei estadual Nº 14.844,de 28 de 

dezembro de 2010, que em seu capítulo IV, artigo 4 

 

 

A prioridade implica em escolha. Não é possível atender a todos, há que se definir 

quem poderá ter acesso e em quais condições. Essas delimitações e restrições são 

denominadas de premissas, cuja quebra por qualquer membro dos grupos identificados nesse 

processo acende o debate em torno da priorização de uso em situação de escassez e coloca o 

processo sob suspeita. A quebra do acordo pactuado é relacionado, na maioria das vezes, com 

grupo econômico. Um membro da comissão afirma:  

 

As premissas não estão sendo cumpridas. A água não chega. Falei na reunião. A 

vazão não tá fluindo! O acordo aprovado define que a perenização deve chegar até a 

captação de Russas em Sucurujuba para as comunidades e poderia ir até Jaguaruana. 

Isso não está acontecendo (Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 

11/01/2017).  

 

A equipe técnica da COGERH, circunscrita ao grupo técnico, reconhece que mesmo 

com o aumento da vazão, a água não consegue chegar. Mas o que estaria impedindo o seu 

                                                             
192

 Atualização da Lei Estadual Nº 11.996/92 que instituiu a política estadual de recursos hídricos e o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH no Ceará antes da Lei Federal de 1997. A prioridade 

também é expressa na Lei Nacional das Águas.   
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fluir? A resposta veio a partir de um estudo técnico sobre a influência dos poços no fluxo da 

água do rio realizado pela Companhia e apresentado na reunião da Comissão descrita nesse 

item do capítulo.  

Constatou-se que havia a influência dos poços utilizados para irrigação com 100 

metros de distância do rio. Esta distância era uma premissa, que se choca com outra referente 

à fronteira definida para a perenização do rio. Tal percepção revela que decisão pautada em 

estudos que que lidam com incertezas e complexidades pode gerar também prejuízos 

financeiros, seja para o produtor privado ou para o estado. No caso do estado o prejuízo pode 

significar desgaste da sua legitimidade como detentor do “conhecimento perito”, conforme 

definição atribuída por Giddens (1991).   

A solução para o problema rotulado de influência dos poços foi aumentar a faixa para 

300 metros e 500 dependendo da localização ao longo do rio Jaguaribe
193

. Fato que 

desencadeou mais conflitos, quando propriedades que utilizam irrigação ou produzem 

camarões teriam seus poços nessa faixa. A pressão passa a ser para a redução da faixa, 

enquanto que algumas populações ribeirinhas passam a ser atendidas por carro-pipa. Sobre 

essa situação um interlocutor diz  

 

Os ribeirinhos depois de Sucurujuba ficaram sem água, e lá também tem vida! 

Ofereceram o carro pipa, enquanto as comunidades têm o direito de ter o rio 

passando por elas. Você desabastece o rio, você tira o direito de quem vive dessa 

água, sob a justificativa que é para o consumo humano de Fortaleza. Ora, a gente 

não nega esse direito. Agora, quem consome essa água na Região Metropolitana? 

(Interlocutor do grupo social. Entrevista concedida em 10/03/2017)  

 

O nó nevrálgico que movimenta a interação desses grupos é a disputa na definição das 

prioridades que expõe o confronto entre a água para fins de produção e para consumo 

humano. O setor de irrigação, conforme dados da COGERH em 2015, representava 90,52% 

da demanda por água na região do Vale do Jaguaribe e Banabuiú. Ao passo que 90% da 

demanda da Região Metropolitana de Fortaleza, nesse mesmo período, corresponde ao 

abastecimento urbano. São duas correlações de força que apresentam pesos distintos na gestão 

das águas. O setor de abastecimento urbano é o maior cliente da COGERH. 90% do 

                                                             
193

 Estudos geofísicos realizados pela COGERH indicam a necessidade de alargamento da faixa para a escavação 

ou utilização dos poços. Primeiro orienta a uma distância de 100metros da calha do rio, depois saltou para 300 e 

houve ainda um alargamento para 500 metros, dependendo do trecho do rio. Conforme acordo estabelecido no 

XXIV Seminário de alocação negociada das águas dos Vales Jaguaribe e Banabuiú – 2017 (realizado em Iguatu 

em 14 de junho de 2017) foram estabelecidas as seguintes distâncias: “Trecho Castanhão/Bom Jesus 500 m; 

Trecho Bom Jesus/Peixe Gordo 300 m; Trecho Peixe Gordo/Sucurujuba 500 m”. Informação contida na ata do 

referido seminário.    
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faturamento total da Companhia é oriundo de usuários de água situados na Bacia 

Metropolitana.  

Esse enfretamento é acirrado nas arenas de alocação negociada de água, cujas decisões  

configuram-se como luta de argumentações que se desenrola na intersecção entre o plano da 

racionalidade científica (ciência hidrológica), operação técnica e participação social. Esse 

cruzamento pode apresentar falhas na escolha dos argumentos técnicos e da decisão política 

do grupo. Isso pode gerar arrependimento como o que ocorreu com a aprovação de 5,5 m
3
/s 

para a perenização do rio Jaguaribe em 2016, levando os grupos econômicos e social  a propor 

uma revisão dessa decisão, conforme mencionado anteriormente. 

Essa situação exemplifica que nem sempre os acordos são frutos de decisões racionais. 

Sobre estas, Bourdieu (1996), discute a existência da racionalidade prática, a qual é adquirida 

por processos de interação social ao mesmo tempo em que figura como elemento classificador 

e o organizador desta interação. Este autor questiona a ideia que a lógica das ações dos 

agentes sociais seja encontrada na racionalidade.  

 

O que não significa supor que eles sejam racionais, que têm razão em agir como 

agem ou mesmo, de maneira mais simples, que eles tenham razão em agir, que suas 

ações sejam dirigidas, guiadas ou orientadas por essas razões. Eles podem ter 

condutas razoáveis sem serem racionais; podem ter condutas as quais podemos dar 

razão, como dizem os clássicos, a partir da hipótese de racionalidade, sem que essas 

condutas tenham tido a razão como princípio (BORDIEU, 2011, P. 138). 

 

A ideia principal é que os agentes possuem um conhecimento prático (racionalidade 

prática), fruto da aprendizagem que adquirem, a partir da posição social que ocupam no 

processo de gestão participativa das águas marcada pela lógica negociação-prioridade e 

escassez. 

Cada grupo compartilha ou elabora argumentações distintas. Os argumentos, de forma 

geral, transitam entre necessidade de garantias de usos prioritários, a concepção da água como 

elemento precioso, bem público, como insumo de cadeias produtivas que geram empregos e 

também a escassez de água como elemento que impõe desafios à sobrevivência.   

O grupo econômico afirma que a água para consumo humano é prioridade, desde que 

os setores produtivos do Vale Jaguaribe e Banabuiú, que se encontram com restrição de uso, 

recebam compensações financeiras do estado por terem reduzido o plantio de culturas 

permanentes ou até mesmo paralisada o cultivo das culturas temporárias. Alegam que a água 

também deve ser concebida como elemento impulsionador da economia, principalmente na 

região hidrográfica do Jaguaribe, à medida que há uma relação direta entre disponibilidade de 
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água e geração de emprego. Finalmente, argumentam que não podem ser vistos como os 

“vilões” porque alguns usam métodos eficientes de consumo de água e que atividade 

produtiva que desenvolvem foi induzida pelo governo.  

O grupo social defende a água para beber (humanos e animais), constrói sua 

argumentação pautada na concepção da essencialidade (bem vital), mas afirma que a 

prioridade preconizada na legislação é relativizada. Nela não está escrito que a priorização 

deve ser pensada em termos de contingente populacional. “O humano da capital não é mais 

humano do que as pequenas comunidades ribeirinhas”. Alega que a água deve ser destinada 

para abastecimento humano e não urbano. Para atender as comunidades, a irrigação via poços 

deve ser reduzida para que a água possa chegar ao limite acordado: Sucurujuba. Mas defende 

que tal fronteira possa ser alargada porque após Sucurujuba há vidas. Esse grupo defende 

ainda que o governo invista em alternativas de abastecimento de água.  

O grupo político não possui um argumento único. Defendem a água para as atividades 

da região desde que adotem uso eficiente e para o abastecimento das comunidades, adotando 

as mesmas alegativas dos grupos anteriores. Nos tempos das águas escassas, políticos, 

sobretudo prefeitos, participam das reuniões e afirmam que estão ali como defensores dos 

municípios que administram. Como não podem votar, alguns orientam em suas falas como os 

membros dos CSBHs, que moram no município que administra, devem votar: “os meus seis 

votos estão avisados. Vamos votar para reduzir Fortaleza”
194

. 

O grupo acadêmico reconhece que o deslocamento impõe impactos nas atividades 

econômicas da região do Jaguaribe quando transfere riscos e externalidades, sem 

compensação por parte do estado. Argumentam que regras precisam ser claramente definidas 

para regular a relação entre bacias doadoras e bacias recebedoras. Advogam contra o 

discurso patrimonialista das águas por compreender que se trata de um bem público e que não 

passível de ser regulado pelo mercado. Alegam que a transposição entre bacias não pode ser 

reduzida a única ação do estado. Este deve investir em alternativas como reúso e 

dessalinização, observando a aderência de tais técnicas à realidade social.  

Finalmente, o grupo técnico argumenta em favor de gestão pautada na eficiência e na 

interlocução com a sociedade quando mantém instâncias de participação que “aproximam a 

operação dos reservatórios da população”
195

, ao “retirar a decisão dos gabinetes e das mãos 

dos operadores de açudes” e promover a “reapropriação social dos reservatórios”. Defende a 

transferência entre bacias como mecanismo capaz de evitar colapsos. Ressalta a necessidade 
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 Fala proferida por um gestor público após relatar o problema da falta de água no município que administra.  
195

 Essas frases entre aspas foram verbalizadas em entrevistas por membros desse grupos. 
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de realização de estudos técnicos e do aperfeiçoamento da metodologia de alocação de água. 

Admitem que os usos múltiplos devem ser considerados na implementação da política, mas 

confessam que as comunidades rurais difusas permanecem como desafios. Reconhece a 

importância das relações interinstitucionais e argumenta que os Comitês de Bacias 

hidrográficas “decidem sobre o bem maior”, que é a distribuição das águas.  

Para além das especificidades da argumentação de cada grupo, todos concordam que a 

prioridade deve ser o abastecimento humano e a dessendentação animal. Partilham do 

argumento comum que o abastecimento urbano não deve se disfarçar em abastecimento 

humano, exceto o grupo técnico, que nunca ouvi, nos encontros que observei e nos 

depoimentos que colhi fazer referência a tal argumentação. Certamente, porque seria acatar as 

críticas que recebe quando é acusada de advogar em prol da Metropolitana. 

A luta de argumentações alimenta-se do “enfrentamento das visões” (BOURDIEU, 

1996), que buscam impor uma como legítima. Para tanto, buscam reconhecimento em um 

jogo de permanente disputa pelo acesso à água e pela “luta por reconhecimento” 

(HONNETH, 2003) dos chamados usuários de água, não para serem reconhecidos como 

meros consumidores ou clientes, mas como usuários prioritários.  

O reconhecimento vinculado ao direito, aciona lutas quando há desrespeito que pode 

ser expresso por privações de direito ou de exclusão (Idem, 2003; SALVADORI, 2003). As 

lutas travadas nas arenas das águas açudadas decorrem da sensação da perda do direito de 

acesso e uso à água. Todos tentam tornar legítimo o uso que fazem das águas. Para tanto, 

recorrem a falas e demonstram capacidade para fazer proposições e apertar as restrições. 

Dessa forma, esses atores sociais também constroem “autoridade prática” quando mobilizam 

saberes, vivências e mecanismos relacionais em prol do reconhecimento (ABERS E KECK, 

2017).  

Na disputa pelo acesso à água há “lutas pela classificação”, mas também para evitar a 

“desclassificação”. Para tanto, estabelecem estratégias individuais e coletivas. Estas revestem 

as táticas individuais e realizam uma “alquimia” para evitar a desclassificação. Tentam criar 

uma imagem que a luta está para além dos embates entre as classes (BOURDIEU, 2015).   

Os grupos que se confrontam pelo acesso água possuem, muitas vezes, interesses 

antagônicos e são, exatamente, esses interesses que são negociados ao definir os trajetos e 

destinos das águas. Ao fazer isso, surgem “convenções coletivas” (Idem, 2015) nas arenas de 

alocação negociada de água e nos encontros de avaliação dos acordos. Para evitar a 

desclassificação, ou como afirmam os interlocutores da pesquisa não ser transformado em um 
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usuário que sofrerá racionamento ou se tornar um usuário zerado, conjugam estratégias 

(individuais e coletivas) e assumem a reivindicação da água para usos locais na bacia. 

Mas quais as estratégias dos usuários de água para evitar a desclassificação? Eles 

acionam um repertório de ações que variam entre pleitear assento nos órgãos colegiados, 

marcar audiência do setor que representa com o secretário de recursos hídricos, agendar uma 

reunião com a presidência da COGERH, levar grupos, comunidades para participara das 

reuniões e, finalmente, trazer representantes políticos para participar dos encontros, 

sobretudo, os prefeitos e vereadores dos municípios.  

Frente a essas reivindicações individuais para se livrar da desclassificação, o estado, 

principalmente através da COGERH e da SRH apela para o respaldo técnico e sugere que 

essas reivindicações sejam verbalizadas e defendidas nas arenas que tratam da distribuição 

das águas.  

É por meio das lutas para escapar da desclassificação que se vislumbra a divisão entre 

quem será atendido e quem não será. Ao mesmo tempo produzem grupos  (exemplo grupo de 

irrigante) e estes produzem subgrupos (irrigantes de áreas públicas – irrigantes de área 

privadas; pequeno, médio e o grande irrigante). Cada grupo é classificado pelo estado, mas ele 

também classifica a prática do outro (é distinta da sua, é perdulária, é dinamizadora da 

economia, é conservadora do meio ambiente, etc).   

As lutas pelo acesso à água envolvem estratégias de classificação (“a lei diz que sou 

usuário prioritário”, “essa atividade foi induzida pelo estado”, etc) que, ao meu ver, figuram 

mais no campo das argumentações que tentam tornar legítimo um determinado uso da água, 

enquanto que as estratégias de desclassificação correspondem a procedimentos, articulações, 

artimanhas realizadas pelos grupos conforme elencadas anteriormente.  

Ambos os procedimentos remetem às “luta pelo reconhecimento” vinculado ao direito 

(Idem, 2003) que são disparadas quando há desrespeito que podem provocar privações ou até 

mesmo exclusão. De qualquer forma, os atores buscam reconhecimento ou classificação em 

jogo de permanente disputa pelo acesso à água e para serem não apenas usuários de água, não 

para serem reconhecidos ou legitimados como usuários prioritários. 

As discussões feitas nesse capítulo permitem afirmar que a Comissão de 

acompanhamento da Operação do Vale do Jaguaribe e Banabuiú é um caso exemplar que 

oportuniza a identificação das estratégias que a COGERH em tempos das águas escassas  que 

lança mão para lidar com bem público conflituoso. Ela constrói critérios, implementa ações  e 

otimiza a sua atuação com a interlocução com os grupos para os quais destina suas ações 
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 A comissão realiza ajustes, é ajustada à medida que passa a atuar e contribui para que 

a Companhia ajuste seus procedimentos. Funciona como uma medida gerencial, flexível.  

 

 

5.6 Nós não escolhemos essas atividades econômicas, foi o estado que incentivou: o 

deslocamento das águas e o modelo de desenvolvimento do estado. 

 

As discussões sobre a transferência de água via sistema Jaguaribe Metropolitana 

arregimentam defesas e fortes oposições desde os tempos de criação da COGERH. As 

disputas evidenciadas durante as reuniões que tratam do deslocamento espacial das águas, não 

se limitam às lutas de argumentações que, validam ou questionam a priorização de usos nos 

tempos das águas escassas. Elas colocam no centro do debate - o tipo de desenvolvimento 

que o estado persegue e as estratégias que têm adotado. 

A frase, “nós não escolhemos essas atividades econômicas, foi o estado que 

incentivou”, é inequívoca. Ela mira o modelo de desenvolvimento do estado e evidencia o seu 

entrelaçamento com os usos econômicos que incentivou para uma determinada região. A 

configuração econômica dos lugares é desenhada por “ato do estado” que concede benefícios 

tributários e cria infraestruturas em pontos escolhidos no território. 

No que tange aos modelos de desenvolvimento econômicos pensados para o Nordeste 

e, em particular para Ceará, há dois “atos do estado” (BOURDIEU, 2014) que se configuram 

como movimentos de indução, um para centros urbanos outro para zonas rurais. O primeiro 

tem a industrialização como elemento dinamizador e, o segundo tem a irrigação como carro-

chefe. 

A industrialização, pensada como fator dinamizador dos estados do Nordeste, tem 

como marcador temporal a política de desenvolvimento regional praticada pela SUDENE, 

pautada na concessão de incentivos fiscais, a partir da década de 1960. Furtado (2014) propõe 

que a ação do governo deveria priorizar a produção de alimentos (no semiárido e regiões de 

terras úmidas) e criar as bases para a industrialização de caráter nacional (Ver capítulo 2).  

No caso do Ceará, a industrialização dinamiza o processo de metropolização de 

Fortaleza, cidade incrustada no semiárido, cujos movimentos iniciais em direção à 

industrialização têm início ainda na gestão de Virgílio Távora (PARENTE, 2000). 

Inicialmente encontra nesta cidade e, posteriormente, em sua região metropolitana lugares 

para sua implantação. Até a década de 1970, a concentração industrial da capital 

circunscrevia-se aos bairros do Mucuripe, Parangaba e o corredor da Avenida Francisco Sá. 
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Posteriormente, novos espaços são pensados para a instalação de indústrias: Distrito Industrial 

de Maracanaú, municípios de Horizonte e São Gonçalo do Amarante. O Distrito Industrial de 

Maracanaú tinha como grave problema a questão da água (MUNIZ, 2015) que, inclusive, foi 

mencionado em depoimento, cujo trecho foi transcrito no capítulo 4. Há um descompasso 

entre o lugar para a instalação das indústrias e a disponibilidade de água. Esta assume a 

configuração de insumo imprescindível ao desenvolvimento industrial e passa a compor a 

agenda dos problemas públicos que demandam novas políticas. 

A combinação desses processos transforma as áreas urbanas em lugares de privilégios 

e exclusão, de especulação e inovação, mas também em “espaço das externalidades 

negativas” (ACSELRAD, p. 50 2001). Fortaleza não foge a essa concepção à medida que é 

uma cidade marcada pelo “fenômeno da macrocefalia urbana” (SILVA, 2000).  

  O segundo “ato do estado” (Idem, 2014), no contexto dessa discussão, é a criação de 

polos no interior do estado com a priorização da irrigação. Essa ação sofre modificações ao 

longo do tempo. Há os polos representados pela implantação dos perímetros irrigados (de 

caráter público) a partir dos anos 1970 e os polos de desenvolvimento integrado do Nordeste, 

cuja história nasce no final dos anos 1980, atrelada a estudos sobre “concentração de 

agroindústrias e características agroeconômicas das áreas de pequenos irrigantes no Nordeste” 

Um dos polos selecionados foi o Baixo Jaguaribe, no estado do Ceará
196

.  (ACCARINI, p.13, 

2002). Posteriormente, na década de 1990, as áreas do agronegócio começam a ganhar espaço 

na feição territorial do estado. Cada fase guarda suas peculiaridades em relação ao tipo de 

tecnologia que adota, a forma de inserção nas cadeias produtivas nacionais e globais, bem 

como os atores que movimenta. No entanto, reforço que apesar das mudanças de escala e de 

concepções técnicas e políticas, a irrigação permanece como “ato do estado” estratégico para 

as áreas rurais e, em particular, para a região do Jaguaribe. 

Esses dois “atos do estado”, incentivo à industrialização e à irrigação, são pensados 

incialmente a partir de uma cisão entre campo e cidade. Mas “[...] as próprias contradições do 

desenvolvimento do capitalismo estão soldando a união contraditória que separou no início da 

sua expansão: a indústria e a agricultura, a cidade e o campo” (ELIAS, 2011, p.160).   

Mas o que esses dois “atos do estado” (ibidem, 2014) revelam sobre o modelo de 

desenvolvimento perseguido pelo Ceará e de que forma afeta a implementação da política das 

águas?  
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 Mais informações sobre a história desses polos ver Accarini, 2003. 
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Guardadas as especificidades, o contexto e os propósitos desses “atos do estado”, essas 

políticas de desenvolvimento pensadas, sejam para áreas rurais ou urbanas, também se 

inspiram na ideia difundida pela chamada “teoria dos polos de crescimento” tematizada por 

Francois Perroux. Teoria que influenciou o pensamento econômico europeu nas décadas de 

1950 e 1960 e o brasileiro no período de 1964 a 1998 (JESUS & SPINOLA, 2015).  No caso 

brasileiro, esta economia francesa também influencia as teorizações de Furtado sobre 

planejamento e desenvolvimento regional. No período que estudou na França, ele teve contato 

com esse teórico quando foi aluno de Maurice Byéa, que era discípulo de Perroux (LOVE, 

1998).   

Perroux (1991) argumenta que o crescimento não ocorre em todos os lugares. Existem 

polos como espaços irradiadores, com graus de intensidade distintos, mas que são capazes de 

difundir seus efeitos para a economia, muito embora não sejam uniformes.  

Mas, para o propósito da pesquisa, interessa perceber que a influência desta teoria 

afeta a configuração socioespacial do estado com a concentração de atividades econômicas 

em determinadas áreas, quando o Governo passa a incentivar a criação de polos de 

desenvolvimento a partir dos anos 1980. Nesse momento, o governo do Ceará depara-se com 

a constatação da existência de “vazios hídricos”, e ao perceber a importância da água para a 

atração e manutenção das indústrias, formata um arranjo jurídico e institucional para lidar 

com essa problemática
197

 e busca financiamento externo junto ao Banco Mundial ( PROURB 

-1994) para estabelecer um conjunto de cidades polos.  

No caso das zonas rurais, a preocupação do estado era com o uso produtivo das águas 

condicionado, sobretudo, às atividades relacionadas à agricultura irrigada, não mais atrelada, 

somente, aos perímetros de irrigação pública, mas à atração de empresas do setor do 

agronegócio. Outras atividades econômicas também foram sendo implantadas em algumas 

cidades do interior, como por exemplos os setores de vestuário, calçados e couro
198

.  

Mas o estado concentra tanto o setor de serviços como as indústrias na Região 

Metropolitana de Fortaleza, e, paulatinamente, vai constituindo uma rede de cidades no 

interior, sem que a capital perca o seu domínio. Ao concentrar riqueza nas metrópoles, estas 

acabam monopolizando os interesses e passam a pressionar os recursos naturais, em especial 

as águas, situados em lugares que ultrapassam seus limites físicos. Esse movimento de 

elasticidade é acompanhado por transferências de riscos e exportação de externalidades. 
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 Questões discutidas nos capítulos 3 e 4 dessa tese. 
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 Ver a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, disponível em: <http://www.adece.ce.gov.br/ e o 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, disponível em: <http://www.ipece.ce.gov.br/ 
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Elementos que potencializam as disputas pelo acesso e distribuição das águas, sobretudo 

quando envolve deslocamento de águas entre regiões, sendo o sistema Jaguaribe-

Metropolitana o caso mais exemplar na realidade cearense. Sobre isso, um interlocutor 

explica que  

 

O Governo incentiva as indústrias lá pra RMF. Como justificativa diz que essas 

áreas têm melhor infraestrutura. Tudo bem! Mas porque não se investe em 

infraestrutura no interior? Aí o que é que o governo faz? Concentra na RMF e nós 

aqui trabalhamos num outro setor econômico, que foi e é incentivado por ele. 

Trabalhamos com a agricultura, a pecuária, a carcinocultura, criação de peixes, etc. 

Tem os pequenos produtores e tem o agronegócio, mas esse é um caso à parte. Bem 

o que eu quero dizer é o seguinte: as fábricas de bebidas, por exemplo, vão se 

instalar na RMF, aí o que acontece o governo tem que levar água daqui pra lá, invés 

dela estar aqui. Aí imagina só, levar água para outro lugar que gera emprego lá em 

plena seca, e nós aqui é que temos restrições mais severas (Interlocutor do grupo 

social. Entrevista concedida em 10/01/2017).  

 

Percebe-se que os polos são “atos do estado” caraterizados por especialidades 

econômicas distintas, situados em bacias hidrográficas diferentes e que possuem usos 

concorrentes em relação à água, cujo agente dinamizador é o investidor privado. Esta 

estratégia de desenvolvimento não mira o público, mas investimentos privados. 

A partir do final dos anos 1990, o Estado do Ceará aciona um conjunto de ações 

inspirados na perspectiva do desenvolvimento local regional (criação do Conselho Regional 

de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de Planos de Desenvolvimento Regional 

(CDRS), constituição da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional –SDLR, dentre 

outras) e busca promover uma “política de fortalecimento das cidades-polo regionais por meio 

de um conjunto de medidas de urbanização e de incentivos” (BIRKNER, 2008). Isso não 

significa que o quadro social e econômico tenha se alterado de forma significativa. Na 

verdade, promove-se um desenvolvimento desequilibrado
199

, apesar das obras estruturantes, 

dos polos de desenvolvimento e de outros “atos do estado”, que desde a gestão de Virgílio 

Távora vem sendo seguida sem rompimentos.   

Se por um lado, a ideia de criação de polo é entendida como um elemento de redução 

das distorções regionais ao incentivar a cooperação entre os lugares, como por exemplo, os 

consórcios na saúde pública. Por outro prisma, na prática, se caminha para um 

desenvolvimento concentrado, indutor de desigualdades socioeconômicas e formação de ilhas 

em detrimento de penínsulas.  
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 O ajuste fiscal realizado no primeiro governo Tasso alçou o Ceará à condição de estado que possui 

equilibrada as suas contas públicas e que se mantém até hoje.  Realidade distinta dos seus municípios que 

dependem transferência de recursos relativos ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM. 
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Em meio a essa situação, os primeiros traços do percurso das águas de um sistema de 

transposição entre bacias foram traçados, antes mesmo que os canais fossem construídos. 

Concentrar atividades econômicas na RMF condiciona o trajeto de onde as águas vão 

desaguar. Isso porque a política do estado, entre continuidades e rupturas no ciclo do poder 

desde a década de 1960, mantém o processo incremental como base de seus atos.  

Teorizada por Lindlblon (1959) em oposição à perspectiva racionalista, o 

incrementalismo concebe que as políticas públicas guardam uma certa continuidade das 

políticas adotadas no passado. Os investimentos realizados não são desperdiçados. Á eles são 

acrescidos mudanças incrementais. A escolha no âmbito da administração pública é pautada 

na negociação com os grupos de interesses não para escolher a melhor técnica, mas é a 

legitimidade política que predomina (GALINDO E ABUL-EL-HAJ, 2017).  

Esse tipo de escolha decorre de um conjunto de fatores: impossibilidade de investigar 

todas as alternativas de uma determinada política, incapacidade de prever todas as 

consequências da escolha, dificuldade de ter informações suficientes e não dispor de tempo 

hábil na definição da opção escolhida. Aliado a esses, há o fato de que as escolhas são feitas 

em meio a disputas políticas, sendo negociadas com os grupos de interesse.  

Tal negociação não parte do zero, ela se sustenta e é erguida sob decisões anteriores. 

Não há uma desvinculação total, nem a construção de algo totamente novo. “[...] É do 

incrementalismo que vem a visão de que decisões tomadas no passado constrangem decisões 

futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de reverter 

a rota das políticas atuais” (SOUZA, 2006, p. 29). Isso não significa afirmar que o 

incrementalismo impede que ocorram mudanças. Considero que existem mudanças graduais, 

como avanços e recuos, inclusive com retomada de ações que haviam sido descartadas ou 

apenas são reconsiderados alguns aspectos a serem complementados. Mas reconheço que 

essas mudanças são insuficientes para alterar o quadro de subdesenvolvimento do estado. 

Indicadores sociais sobre nível de dependência dos municípios do FPM e a distribuição água 

exemplificam essa afirmação. O segundo exemplo dialoga diretamente com os propósitos 

desta pesquisa. O estado do Ceará é um dos estados brasileiros que mais tem investimentos 

em obras de armazenamento (açudes)
200

 e circulação (canais) de água. Tem capacidade de 
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 Em 2016, a COGERH monitorou 153 açudes, sendo 79 do estado do Ceará, 66 pertencentes ao DNOCS, 7 

reservatórios municipais e 2 privados. Mas importante lembrar que o número de açudes monitorados pela 

Companhia tem aumentado, em 2018 foram 155 açudes. Mas deve-se destacar que o número de açudes 

monitorados não corresponde a quantidade de reservatórios existentes no território, estima-se um valor de 30.000 

açudes, na maioria de pequeno e médio porte, sendo alguns de domínio particular. Quanto aos eixos de 

transferência contabiliza em 2016, 12 canais com extensão total de 426,21 km, desses destacam-se o Eixão das 
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acumulação de águas em açudes que totaliza 18,9 bilhões de metros cúbicos, cuja maior parte 

está na região hidrográfica do Jaguaribe. Mas a capacidade de acumulação não é sinônimo de 

disponibilidade devido à variabilidade climática, problemas de assoreamento e 

infraestruturais, como também não representa acesso equânime à população.  

 No que tange ao Ceará, o processo incremental vigora como modo de aplicação das 

políticas públicas e definição de investimentos. A política das águas forjada localmente na 

década de 1990 não foge a essa realidade. Concebida sob o discurso político da inauguração 

de um novo tempo e como ruputura ao modelo que a antecedeu (cuja instituição 

representativa era o DNOCS), sua implementação revela ser um “ato do estado” em uma nova 

roupagem, que traz novidades (e uma sigularidade) na forma de lidar com o bem público, mas 

que mantém elementos da polítca que nega ao nascer. 

A novidade consiste, principalmente, em seu formato institucional e na singularidade 

dos procedimentos metodológicos do eixo de participação social. Trata-se da alocação 

negociada de água, tematizada em um conjunto articulado de eventos em interação com uma 

rede de atores que estabelecem alianças, se confrontam e adquirem o que Abers e Keck (2017) 

denominam de “autoridade prática”.  

O que se mantém é uma gestão voltada para a oferta (disponibilidade de água em 

açudes), cujas decisões sobre a liberação dessas águas são limitadas pela lógica incremental. 

Na sua implementação, ela mistura elementos dos modelos burocrático, gerencial e 

participativo, fazendo o meio-termo entre duas formas clássicas de alocação de bens públicos: 

mercado e estado.  

O estado ao implementar essa política opta por duas formas para lidar com as águas 

açudadas: perenização de rios
201

 e abastecimento de cidades através da construção de açudes 

e de algumas adutoras de médio e pequeno porte. Essa opção foi escolhida em detrimento da 

construção de grandes adutoras
202

. Alguns interlocutores argumentaram que o abandono dessa 

                                                                                                                                                                                              
Águas (256,5 km) e o Canal do Trabalhador (102 Km), juntos eles representam 84,11% da extensão dos eixos de 

transferências . Esses dois canais estão situados na região hidrográfica do Jaguaribe. Há ainda o Cinturão das 

Água-CAC (em desenvolvimento), que abriga o canal por onde correrão as águas do São Francisco.  As fontes 

das informações são: www.hidro.ce.gov.br, acesso em 09 de setembro de 2018 às 21h e 13 minutos e a  

apresentação oral de um técnico da Companhia no  Circuito de debates acadêmicos- Seca, Política e 

Desenvolvimento Regional: O papel das instituições na política das águas do Ceará, realizado em 2016. 
201

 Em anos considerados normais, são perenizados 2. 580 km de rios, mas em 2015 o percurso foi de apenas 612 

km, conforme comunicação oral do técnico da COGERH durante o evento: Circuito de debates acadêmicos- 

Seca, Política e Desenvolvimento Regional: O papel das instituições na política das águas do Ceará, em 2016. 
202

 Interlocutores contam que na década de 1990 o estado construiu a adutora da Ibiapaba que se diferenciava  

das demais pela extensão e concepção. Foi concluída em 1995, tendo como fonte hídrica o açude Jaburu. A obra 

foi construída no âmbito do Programa Proasis com recursos do estado Ver:http://atlas.srh.ce.gov.br/infra-

estrutura/adutoras/index.php?status=1). 

http://www.hidro.ce.gov.br/
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opção decorreu do fato do estado ter decidido usar apenas recursos obtidos via empréstimo 

com o Banco Mundial para ampliar sua malha hídrica e definir as formas de abastecimento de 

água das cidades.  

 

A nossa escolha do passado foi achar que os açudes resolveriam nosso problema. 

Por isso somos a civilização do açude.  O cearense botou na cabeça que se ele fizer 

açude, ele estaria garantido contra a seca. Aí fizemos quase 30 mil açudes no Ceará. 

Mas mesmos os açudes grandes, eles secam numa grande seca. Veja aí o que 

estamos vivendo agora. Então, não adianta fazer tanto açude, tem que fazer ainda 

alguns estratégicos, mas dos açudes grandes temos que tirar adutoras numa nova 

concepção e depois, de forma complementar, investir cada vez mais em poços que 

pelo menos a água está protegida da evaporação que é o maior usuário. A ideia é sair 

da civilização do açude para a civilização da adutora (Interlocutor do grupo político, 

Entrevista concedida em 19/09/2017). 

 

Hoje a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado-SRH, responsável pela formulação 

da política de recursos hídricos do Ceará, apresenta o Programa Malha D´água
203

 que consiste 

na criação de uma rede de adutoras de água tratada distribuída em grande parte do território 

do estado do Ceará. Esse projeto é apresentado como mecanismo capaz de garantir maior 

segurança hídrica para o abastecimento das populações, evitar perdas em trânsito no 

deslocamento das águas e possibilitar a inversão da lógica que predominou no Ceará relativo 

à construção de açudes.  

 

A nossa escolha do passado não foi errada. Hoje vamos aperfeiçoar o processo 

porque as novas adutoras serão instaladas em açudes que foram construídos no 

passado. Então as ações do passado, vão complementar as do futuro. A ideia é que 

nós nos  tornaremos mais resilientes (Interlocutor do grupo político. Entrevista 

concedida em 19/09/2017). 

  

Percebe-se que a visão de desenvolvimento do estado para o setor de recursos hídricos 

resgata,de certa forma, a concepção anterior da implementação da política, que era a 

construção de obras espalhadas no território em vez de grandes obras estruturantes. Essa 

decisão é motivada por dois motivos principais: limite físico pra construção de grandes 

barragens e da vulnerabilidades desses sistemas em tempos de águas escassas, como os que 

têm sido vivenciados no estado de forma sequencial desde 2012.  

Mas tal decisão é marcada pela presença da lógica incremental quando é apresentada 

como um aperfeiçoamento e que as obras, fruto de ações do passado, não serão 

“desperdiçadas”. Depois, não partirá do zero, na verdade, o futuro relativo às distribuições das 

águas se inspira em ação abandonada quando o novo modelo de gestão de águas passou a ser 
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 Contrato N
o
 01/PfoR/SRH/CE 2016  foi assinado em 18 de maio de 2016. 
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implementado nos anos 1990, sob o contexto da agenda neoliberal, que foi a primeira fase da 

Adutora da Ibiapaba. A diferença é que as adutoras do passado tinham a estação de 

tratamento (ETA) nas cidades que receberiam água tratada em seus núcleos urbanos. As 

adutoras do futuro totalizam, no projeto Malha D’Água, a construção de 34 sistemas adutores 

com ETAs instaladas ao lado do reservatório, trazendo a ideia da ampliação da distribuição de 

água tratada no estado e da economia de escala ao reduzir a quantidade de estações de 

tratamento no território  (redução dos custos de manutenção).  

Vista pelo prisma da garantia de distribuição de água tratada, os benefícios do projeto 

não podem ser negados, quando há cidades na região do Jaguaribe cujas águas para 

abastecimento passam, primeiro, por canais de áreas irrigadas, como o Distrito Irrigado 

Jaguaribe-Apodi -DIJA. Sobre isso um interlocutor técnico diz que “embora haja estação de 

tratamento, a contaminação por agrotóxicos não pode ser totalmente descartada”.  

Mas por outro lado, embora ainda seja um “ato do estado” não consolidado, ele traz 

algumas inquietações sobre como se dará a gestão das águas no futuro bem próximo. Dessa 

forma, até que ponto, o discurso da eficiência técnica referente ao transporte de águas em 

ductos reduzirá conflitos pelo uso da água? Como lidará com os desafios quanto à operação 

deste sistema e em relação aos custos para transportar a água? Quando insere na rede de 

atores locais, que estabelecem alianças temporárias, mas que também se confrontam pelo 

acesso à água, um usuário com garantia de uso prioritário resguardado por lei que terá maior 

amplitude no território, como serão estabelecidas as regras do jogo? Ao deslocar as águas por 

ductos, o estado terá mais controle e eficiência na administração do fluxo da água, nesse 

sentido, quais estratégias serão adotadas para não fortalecer o modo comando controle em 

detrimento do aprofundamento do processo democrático na gestão das águas?  

Essas são algumas questões que podem ser tematizadas em pesquisas futuras, mas por 

ora, faz-se necessário afirmar que o “ato do estado”, ainda em fase inicial, deve ser pensado 

de forma integrada ao arranjo de participação pública já existente, reconhecendo suas 

limitações e avanços. Isso implica em pensar como tal ato afetará as oportunidades de 

deliberações nas arenas públicas de participação social. Além disso, há que se reconhecer que 

a escolha de uma determinada opção não é fruto apenas de decisões técnicas. É preciso 

considerar que as escolhas também resultam das negociações dos grupos de interesses. Estes 

se apresentam não apenas na formulação da política através dos representantes que possuem 

mandatos públicos (senadores, deputados e vereadores, etc), mas tais grupos se fazem 

presentes nos colegiados de participação como membros que discutem e tomam decisões 
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nessas esferas (um exemplo é a participação de representantes do setor do agronegócio). Ou 

seja, esses grupos se apresentam durante a implementação, sobretudo em tempos de águas 

escassas. 

Tendo em vista que esses atores possuem recursos de poder assimétricos é 

imprescindível que sejam observados os princípios da pluralidade, igualdade e publicidade 

como forma de qualificar a tomada de decisão, evitando que se construa um “ato ritualizado  e 

destituído de sentido crítico e emancipador” (TATAGIBA, 2003).  

Assim, ao observar a relação entre o modelo de desenvolvimento perseguido pelo 

estado e a implementação da política das águas, percebo que ao ser condicionada por ações do 

estado que propõem a dinamização da economia em espaços centralizados e pela manutenção 

de uma política de desenvolvimento atravessada por um processo de rupturas e continuidade 

em novos ciclos do poder, a COGERH não equaciona as distorções de acesso à água entre os 

chamados setores de usuários (irrigação, abastecimento humano, pescadores, etc), nem 

mesmo entre usuários da mesma categoria. Ao executar a política pública sob essas amarras 

realiza mudanças incrementais e mantém as águas como elemento de tensão constante, 

independente dos tempos que conformam sua disponibilidade (abundância ou escassez), 

embora seja mais evidente em tempos de águas escassas.  
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6. CONCLUSÕES 

No Brasil, os estudos dedicados às políticas públicas revelam que as experiências 

implementadas no país caracterizam-se por uma visão setorializada que, no caso das águas, é 

bem evidente ao se constatar a existência de nichos referentes às áreas de meio ambiente, de 

saneamento e de gestão de recursos hídricos. Apesar de a legislação sinalizar interfaces entre 

esses campos, afirmo que não é apenas a política que é pensada nesses nichos institucionais, 

os atores sociais, os espaços de decisão e as informações também são fragmentadas. Isso 

impede que a questão das águas, seja abordada de forma integral.  

Essa fragmentação impõe, sobretudo na implementação, problemas que se apresentam 

em uma determinada área, cuja causa ou possível solução está contida em outra. Tal conexão 

demanda que as instituições pratiquem a intersetorialidade, mas essa relação, quando ocorre, é 

pontual ou em contexto de crise hídrica.  

As águas quando articuladas com a história Nordeste, a elas são imputadas uma 

narrativa de ausência como elemento explicativo do subdesenvolvimento e de justificativa dos 

“atos do estado” para esta região. No Ceará, são os vazios hídricos que constituem a porta de 

entrada para as estratégias de construção de um novo tempo no campo dos recursos hídricos. 

Contudo, essa porta permanece aberta, possibilitando que sejam visualizados os problemas 

que ainda não foram superados. Problemas que tencionam a execução da política das águas do 

Ceará, desvelando que a implementação de uma política pública não é apenas inclusiva. 

Apesar da sua construção se dá em ambiente democrático, ela também pode ser excludente, 

dependendo do modelo de desenvolvimento perseguido pelo estado.  

 Nesta pesquisa, optei por não fazer um estudo sobre avaliações de resultados e de 

efetividades das políticas públicas. Não recorri ao uso de indicadores como ferramenta 

metodológica para mensurar uma determinada ação governamental. Preferi colocar em relevo 

os processos e as pessoas, apoiando-me, fortemente, no conhecimento social dos 

interlocutores da pesquisa e nas observações nascidas a partir da imersão no campo por 

compreender que, a partir das interações, dos saberes e das vivências os atores dão vida às 

instituições. Eles acionam suas capacidades criativas, estabelecem articulações e definem 

como determinado problema público será abordado e como será a implementação das ações 

para solucioná-lo ou, simplesmente, minimizar seus efeitos.  

Assim, procurei responder a seguinte questão de partida: Até que ponto a gestão das 

águas executada pela COGERH, alinhada com o modelo gerencial que dialoga com o enfoque 

participativo, consegue executar uma política pública que atenda o princípio da equidade em 
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um contexto que correlaciona escassez, negociação e prioridade? Para tanto, relatei o tempo 

de criação da COGERH, o desenho e forma de implementação do modelo cearense nascido 

nos anos 1990, buscando compreender como uma a partir da escassez, a COGERH define as 

premissas e demarca as prioridades para lidar com a gestão das águas.  

 Elegi o sistema Jaguaribe-Metropolitana como recorte espacial por evidenciar as 

lacunas da política das águas cearenses que, ao deslocar as águas do Sertão para a RMF 

flexibiliza um dos princípios básicos desta política: a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento. Esta definição atende a uma lógica hidrológica que, por um lado, facilita o 

planejamento governamental, mas por outro, figura como um elemento desafiador para a 

implementação da política das águas quando há tensões entre bacias doadoras e bacias 

recebedoras. 

 Ao longo desta tese, procurei apresentar a COGERH como um produto histórico, cuja 

construção se dá em contexto marcado pelo predomínio das ideias neoliberais e como uma 

instituição que nasce como um consenso entre governo do estado, comunidade hídrica local e 

o Banco Mundial. Argumento que, embora ela seja filha desse tempo e dessas relações, há o 

protagonismo dos atores sociais que a corporificam e com os quais estabelece canais de 

interlocução. Atores que circulam entre a borda e centro institucional e que configuram 

grupos distintos ao travarem “lutas de classificação” e “lutas por reconhecimento”. Nesses 

embates, observados, sobretudo, nas reuniões da Comissão Provisória de Acompanhamento 

da Operação dos Vales Jaguaribe e Banabuiú, a concepção da água transita entre a lógica 

instrumental e a sua concepção como direito humano. Tudo se desenrola em um formato de 

participação pública inaugurado nos anos 1990 que convoca uma gama variada de atores que 

passam a interagir com os técnicos da COGERH, desenhando outro jeito de lidar com as 

águas açudadas.   

 Ao conectarem experimentação, articulação e vivência eles forjam o modelo cearense 

e a COGERH se torna o seu centro de articulação. Forjado localmente, esse modelo é 

marcado por uma dupla singularidade (formato jurídico e interlocução com a sociedade) que, 

aqui no estado, encontrou solo fértil para o seu desenvolvimento em função da existência de 

um tripé articulado: universidade, consultorias locais do setor de recursos hídricos e setor 

público (notadamente, o DNOCS e a Secretaria de Planejamento-SEPLA).  

 Tripé já existente antes da criação da política das águas na década de 1990 e que 

constituiu um pensamento circular entre os atores que transitaram nesses ambientes. Estes ao 

compor o quadro de funcionários da COGERH carregaram vivências múltiplas que foram 
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acionadas pela capacidade de invenção desses sujeitos que tinham que apresentar propostas 

para o problema que justifica o surgimento da instituição.  

 Há, portanto, uma conexão indissociável desse tripé que possibilitou que o estado do 

Ceará se tornasse um caso exemplar e laboratório para a implementação do modelo gerencial, 

no qual a água ganha espaço na agenda neoliberal ao lado da descentralização como estratégia 

de aproximação do problema, tematizado pela política pública e a gestão.  

 A participação, surgida a partir desse formato, figura como ferramenta de gestão 

imprescindível para a eficácia da política pública das águas brutas do Ceará, mas também 

como instrumento de relação com o sistema político do estado, de luta pelo exercício da 

cidadania e acesso às informações que antes eram restritas aos gabinetes técnicos.  

 À medida que esses atores participam das arenas de alocação negociada de água, eles 

trazem e adquirem informações que os possibilitam obter recursos de poder, embora 

desiguais, mas que os permitem exercer pressão na implementação do modelo cearense para 

que siga uma direção mais horizontalizada e afeita aos princípios da democracia participativa.   

 Isso equivale, de um lado, a pensar os atores não como meros beneficiários da política, 

mas como sujeitos, cuja capacidade de agência não pode ser desconsiderada. Por outro lado, 

permite reconhecer que o processo gerou avanços ao reconhecer e convocar uma diversidade 

de pessoas e instituições para debater publicamente os usos das águas. Mas também 

experimentou recuos quando focou apenas na oferta de água, secundarizando a 

multidimensionalidade que a gestão de um bem público tornado escasso, conflituoso e incerto 

abriga.   

 Infiro que a COGERH é fruto de combinação de ideias, debates entre especialistas, 

lutas políticas, empirismo, experimentação e acesso a recursos financeiros (primeiro, de 

origem estrangeira, depois é estruturado um modelo de cobrança para sua sustentabilidade). 

Instituição anunciada como o braço operacional de uma política que não formula e como 

portadora de novas práticas para lidar com as águas, mas que também traz para seu campo de 

atuação práticas que negou ao nascer: foco na gestão da oferta e construção de obras.   

 Compreender esse movimento contraditório requer reconhecer que a política das águas 

cearenses é atravessada por tempos sociais distintos e inter-relacionados (tempo da criação, 

tempo das águas abundantes e tempo das águas escassas). Cada tempo abriga atores, 

relações, dispositivos de lutas, acordos e aprendizagens múltiplas que moldam a forma de 

enxergar a problemática do uso e acesso às águas. São temporalidades que não se encerram 

por uma sequência de anos até a formação de um novo ciclo. Na verdade, são tempos sociais 
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que conectam passado-presente e futuro e que imprimem marcas que não são apagadas 

quando os tempos se modificam. É nesse sentido que afirmo que os erros acumulados em 

tempos das águas abundantes se acumulam e impõem dilemas nos tempos de águas escassas, 

conforme discussão apresentada no quinto capítulo.   

 Mas a aprendizagem adquirida em cada uma dessas temporalidades não 

necessariamente é incorporada à prática dos atores que corporificam a COGERH. Ora, essa ao 

ser o caso exemplar do modelo gerencial no estado, prioriza a experimentação e não a criação 

de rotinas, sobretudo em contextos marcados por fortes incertezas. Nessas situações, os “atos 

do estado” permanecem sendo pensados e executados no calor do momento. Fato evidente 

quando, em tempo das águas escassas, se observa como as premissas e as prioridades foram 

definidas por com uma gama de atores com interesses conflitantes em arenas públicas de 

negociação, avaliação e acompanhamento dos acordos sob a mediação da COGERH, que 

também assume a posição de defesa de determinados usos como exposto no capítulo anterior.   

Nos tempos das águas escassas, a COGERH adota como mecanismo para a 

implementação dos “atos do estado” a ampliação da rede de atores sociais e dos espaços de 

interação para interlocução com esses sujeitos. A participação vivenciada e disputada nas 

arenas públicas sobre o destino e usos das águas assume configurações distintas.  

Ao buscar democratizar as decisões através de relações horizontais que formam um 

continuum entre estado e sociedade, a Companhia também busca atenuar conflitos, gerar 

sentimento de corresponsabilidade e desenvolver medida gerencial para dotar seus processos 

de eficiência. Busca ainda ter conhecimento da dinâmica das realidades que atua quando sabe 

que dentre suas limitações sobressaem o monitoramento e a fiscalização dos acordos. Não 

apenas porque não é atribuição sua fazer esta última atividade e por ter no estado um quadro 

reduzido de funcionários para esse fim, mas porque em tempos de águas abundantes, a sua 

trajetória revela que o “controle” e o conhecimento de quem usa e a forma como utiliza são 

secundarizados.  

A consequência é o crescimento do público que utiliza a água para fins diversos, sem 

que haja garantias para atendimento dessa demanda, sobretudo em tempos de águas escassas. 

Mas, como se sabe, estas não deixam de existir porque houve redução relativa de sua 

disponibilidade. Os atores passam a arquitetar estratégias para evitar a desclassificação. As 

reuniões tornam-se palcos de interações dos grupos que gravitam em torno do uso e acesso à 

água.  
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Contudo, esses tempos também revelaram que a participação pública e o poder de 

deliberação dos colegiados têm um limite. Mesmo com as sucessivas delegações para a 

implementação da política das águas, em situações tidas como “ameaçadoras” (o não 

atendimento da demanda da RMF), o estado, no caso representado pelo CONERH retoma o 

controle e define o que será permitido. “Ato do estado” que gera descontentamento dos 

usuários de água, em especial, aqueles situados na região do Jaguaribe que argumentam que a 

prioridade tem peso e uma feição urbana-industrial definida. Por outro lado, o estado diz que a 

justificativa advém da responsabilidade técnica para evitar o colapso no abastecimento da 

RMF. 

Fica evidente que o modelo cearense também assume contornos de centralização. A 

COGERH funciona como uma espécie de agência única para 12 bacias hidrográficas e a 

palavra final cabe ao estado. A questão preponderante é que o estado deve ser forte, não no 

sentido de ser concentrador, mas não deve ser vulnerável às pressões dos grupos de interesses, 

sobretudo dos que concentram maior capital econômico. O que significa que não basta constar 

na lei a definição de prioridades para escapar dessas pressões, é preciso que, na prática, esses 

critérios não sejam relativizados, flexibilizados, acirrando conflitos pelo direito à água.  

O que observei é que as regras do jogo de acesso e distribuição das águas são definidas 

durante a crise e que apesar das sucessivas delegações com investiduras de autoridade 

simbólica, o poder está concentrado na mão do estado, representado pelo CONERH. 

Concentração que se torna mais pronunciada quando os interesses da RMF estão sob fogo 

cruzado. Isso constitui um dos dilemas com o qual ela convive.   

Esse é o dilema que o próprio modelo também impõe à COGERH. Ao ser uma 

Companhia que possibilita arrecadação própria e lhe dá uma certa autonomia em relação ao 

tesouro do estado, evitando que o recurso caminhe por labirintos da máquina estadual, como 

recorrentemente o grupo técnico e acadêmico reforçam, não há como negar a sua dependência 

financeira de seus maiores clientes. E quando assume o papel de advogada da RMF o que está 

em jogo não é apenas a garantia do atendimento prioritário, mas a sua própria existência.  

Outro drama percebido refere-se à existência de um paradoxo constituído em tempos 

de águas abundantes, mas desvelado nos tempos de águas escassas: o armazenamento de 

água e a infraestrutura de transferência hídrica como “atos do estado”, possibilitam melhorar a 

disponibilidade da água, mas, ao mesmo tempo favoreceu o contínuo crescimento da 

demanda. Isso porque a ideia da abundância favorece o incremento das atividades 
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econômicas, sem que haja, efetivamente, uma preocupação com o manejo e as tecnologias 

empregados.  

Logo, a definição dos caminhos que as águas irão percorrer aquecem arenas de lutas 

que movimentam uma gama variada de atores distribuídos em grupos e um conjunto de 

encontros para celebrar acordos, firmar dissensos e expor apropriações indevidas de um bem 

público que serve a usos sociais, ambientais, culturais e econômicos. Drama que se eleva 

quando o deslocamento das águas implica em transposição de bacias hidrográficas e demanda 

um planejamento de longo prazo do estado.  

Percebo que esse drama tem raízes em três fatos. Primeiro, porque a COGERH está 

submersa no “presente imediato das urgências do momento” (TELES, 2006, p.16) ou como 

relataram interlocutores que ela está “na prisão do cotidiano”, “apagando fogo”, dificultando 

o amadurecimento das concepções e das ações. 

O segundo elemento é que o próprio modelo ao qual a Companhia se alinha lhe impõe 

limites. O modelo gerencial praticado pela COGERH a possibilita ter planos de ações para 

administrar a urgência cotidiana, dificultando, portanto que se estabeleça um planejamento de 

longo prazo, que considere a multidimensionalidade que corta a gestão das águas.  

Apesar de alguns esforços recentes, como por exemplo, as discussões a cerca de um 

plano de secas, as regras para lidar com as águas açudadas continuam sendo pensados no 

momento da crise, potencializando conflitos e direcionando o trabalho institucional para 

administrar as urgências. Isso se torna mais dramático quando se pensa em outros mananciais, 

como os poços e fontes que também contêm água bruta, mas que são preteridos no processo 

de gestão devido à primazia das águas açudadas. Mas, em função da escassez relativa do 

acúmulo de águas superficiais, a perfuração de poços e uso de outras fontes têm sido 

acionados como estratégia para lidar com os tempos de águas escassas (2012-2017). Diante 

disso, haverá necessidade de adequações no arranjo institucional para pensar a gestão desse 

conjunto de mananciais ou o atual modelo já dá conta dessa nova realidade? Essa é uma 

questão que pode alimentar pesquisas futuras quando se observa, por exemplo, a quantidade 

de poços perfurados e os que efetivamente possam estar funcionando.  

O terceiro elemento está relacionado com a forma como a política das águas tem sido 

implementada, especificamente, no Sistema Jaguaribe- Metropolitana. Salta aos olhos que a 

proposta de alocação negociada de água com a Região Metropolitana não foi até o momento 

efetivamente aberta. Os atores questionam a ausência de transparência no processo e, de certo 

modo, a posição que a COGERH ocupa no grupo técnico como advogada da RMF. São os 
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técnicos da COGERH que defendem, publicamente, o porquê da transferência e da prioridade 

que lhe é atribuída. Nesse sentido, ela deixa de ser a instituição que faz a mediação, para ser 

ela mesma a defensora de uma determinada região. Para tanto, o preço que se paga é colocar 

sob suspeita a priorização para abastecimento humano e arranhar sua imagem como 

instituição de gerenciamento. Isso coloca de forma premente a necessidade de repensar como 

estão sendo definidos os usos e trajetos dessas águas. Alguns movimentos iniciais têm sido 

realizados quando foi criado GT de Alocação de Água, cujas proposições ganham concretude a 

partir de 2018, Mas que não foram analisadas no escopo dessa pesquisa porque ultrapassa o 

recorte temporal escolhido. Mas abre mais uma possibilidade para pesquisas futuras.  

 A pesquisa evidenciou que a elasticidade da RMF e de seu padrão urbano-industrial 

que provoca esse deslocamento de águas, figura como problemática que remota à própria 

história de formação da cidade, mas que também já havia sido revelada desde quando a 

COGERH iniciou suas atividades e se deparou com o conflito pela transferência de água do 

Orós na década de 1990 para a RMF.  

De lá para cá, os caminhos para a transposição foram ampliados, o deslocamento das 

águas tornou-se necessidade permanente para completar as águas locais e a transposição 

transformou-se em “ato do estado” escolhido tecnicamente para abastecer as áreas urbanas.  

Essas ações revelam que apesar do conhecimento dos problemas que envolvem a transposição 

das águas do Sertão para RMF, o estado a elegeu como forma de atendimento aos usos de 

uma região que concentra a maior fatia da população do estado e suas principais atividades 

industriais e de serviço, sem investir, significativamente em saneamento e em outras soluções 

de forma eficaz.  

A buscar por água em lugares cada vez mais distantes, a torna mais cara e conflituosa. 

Mas chama atenção algumas falas proferidas durante os encontros de alocação que participei  

que apresentam as águas do rio São Francisco como uma redenção. Alguns usuários de água 

acreditam que a chegada dessas águas reduzirá os impactos da RMF nas águas açudadas do 

Castanhão e demais reservatórios da região. Contudo, essas águas além de possuir um elevado 

custo, serão, conforme o depoimento de interlocutor uma “reserva  estratégica, pra garantir a 

regularidade, teoricamente, durante a escassez, ela não é pra alimentar o sistema 

normal”(Interlocutor do grupo técnico. Entrevista concedida em 23/03/2017).  

As informações coletadas e as narrativas colhidas durante a pesquisa confirmam as 

hipóteses apresentadas no primeiro capítulo. A gestão das águas implantada pela COGERH 

assume um modelo de gerenciamento que faz o meio-termo entre duas formas clássicas de 
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alocação de bens públicos: mercado e estado. Figura como arranjo estadual difundido como 

novidade e caso exemplar ao abrigar arenas de interlocução com a sociedade via negociação 

dos usos e destinos das águas. Implanta a política das águas através de um “continuum” entre 

sociedade e estado. Mas não consegue equacionar a questão da equidade, quando não foge às 

lógicas do incrementalismo e do sistema capitalista como princípios de governança. Um “ato 

de estado” que não inaugura um novo tempo como negação total das práticas exercidas 

anteriormente. Há um processo de rupturas e continuidade em um novo ciclo do poder. 

Afirmo que o estado ao realizar apenas mudanças incrementais, como por exemplo, a 

ampliação dos caminhos para o deslocamento das águas, ele condiciona as decisões atuais as 

que foram feitas no passado. Dentre elas, destaca-se o estímulo a concentração de atividades 

econômicas na RMF que aponta o percurso por onde as águas vão desaguar. Apesar dessas 

amarras, não é possível negar os avanços nos aspectos técnicos e de infraestrutura que 

reduziram as vulnerabilidades da população. Mas percebo que o modelo de gestão de águas 

implementado no Ceará apresenta lacunas, especialmente, quando se trata de desolamento das 

águas.    

Mas é através do processo de participação pública e das lutas sociais que se pode 

evitar que água se converta em uma forma de distinção à mercê dos interesses do mercado. 

Para tanto, os espaços de interlocução precisam ser fortalecidos e os atores que por lá 

circulam precisam ser reconhecidos e reconhecer aquele espaço de debate como um 

importante instrumento para tensionar o estado. Isso requer que as regras do jogo (premissas e 

os critérios) que definem o acesso e destino das águas sejam pactuadas fora de situações de 

crise e que os sujeitos sejam convidados a construí-las.  

Mas estar submersa nas “urgências do momento” gera dificuldades para a COGERH 

pensar nos problemas de abastecimento que ainda persistem. Quando se observa os dados 

sobre o serviço de abastecimento de água no território cearense, em especial nas zonas rurais, 

constata-se que o atendimento de água às comunidades ainda figura como grave problema. 

Fortaleza aparece em 65ª posição no ranking do saneamento básico, edição 2018, relativo as 

100 maiores cidades contabilizadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS)
204

. Dado que, por si só, revela a incompletude desse novo tempo ao não equacionar a 

questão das desigualdades de acesso a um bem essencial. Mas o que contribui para que a 

porta de entrada ainda esteja aberta? Ou melhor, como entender que, apesar dos 

investimentos, das tecnologias que conectam próximo e distante e da implementação de uma 
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 Os dados consultados para a construção do ranking 2018 são de 2016. Ver 

http://www.tratabrasil.org.br/estudos/estudos-itb/itb/ranking-do-saneamento-2018. 
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política tida como exemplar, os vazios hídricos ainda sejam realidade no Ceará? 

 Compreender essas questões remete à reflexão sobre como decisões políticas são 

tomadas. Hirschman (1969) ensina que a escolha para lidar com a problemática das questões 

públicas gravita entre a “negligência” e a “priorização” (há problemas privilegiados e os que 

são negligenciados). Entretanto, argumento que o fato de um determinado problema ser 

priorizado não impede que alguns de seus aspectos permaneçam descuidados. Em ambas as 

situações há tensões e conflitos que se evidenciam quando uma determinada política pública 

passa a ser implementada. Nesta fase há ajustes, complementações e decomposições que 

ativam as lutas não apenas pelo acesso, mas pelas categorias simbólicas de classificação: 

usuário de água e usuário prioritário.  

 O modelo de gestão cearense e a forma como as estratégias são conduzidas, em 

especial, em tempos de águas escassas, precisam primar por pactos coletivos pautados na 

transparência e na justiça alocativa. O que significa se comprometer com a complexidade do 

contexto social que envolve o acesso e distribuição das águas.  

 Embora reconheça que a política das águas implantada na década de 1990 criou canais 

de diálogos entre estado e sociedade ao convocar diferentes atores com interesses múltiplos, 

percebo que a participação pública relativa à alocação negociada de água precisa ultrapassar 

a visão meramente técnica de aprovação de vazões e incorporar a dimensão sócio política da 

gestão pública de um bem marcado pela essencialidade e aporte de cadeias produtivas.  

 A COGERH consegue ter eficiência na administração do fluxo da água, mas é preciso 

ampliar a lente de observação e saber que essa eficiência segue a mesma lógica dos polos de 

desenvolvimento do estado. Logo, ela não consegue proporcionar equidade, em termos de 

acesso e distribuição das águas, entre regiões, nem entre uma mesma categoria de usuários. 

Isto revela que na implementação da política das águas cearenses há uma estranha 

convivência entre democracia e desigualdade de acesso à água.  

 As reflexões apresentadas nesta pesquisa partem de aspectos específicos da gestão das 

águas cearenses que buscou primar por um exercício de escuta de narrativas “por dentro” e 

“por fora” da instituição, sem a intenção de apresentar respostas fechadas. Nesse sentido, um 

aprofundamento sobre os grupos identificados nessa pesquisa, que são constituídos por 

pessoas que formulam discursos, implementam ações e deixam legados figura como 

possibilidade de pesquisas futuras.  

 Com essa pesquisa busquei contribuir com os estudos no setor de recursos hídricos e, 

sobretudo, estimular que novas reflexões sejam realizadas no âmbito das Ciências Sociais a 
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respeito de um bem público marcado pela essencialidade e que se enrosca em relações de 

poder ao mesmo tempo em que aquece arenas de negociação, convoca atores múltiplos e 

agrega dispositivos de lutas.   
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D
IR

E
T

O
R

IA
 D

A
 C

O
G

E
R

H

PRESIDENTE

PLANEJAMENTO

OPERAÇÕES

ADMINSTRATIVO-

FINACEIRO

1994-1995

LUIZ CARLOS 

PONTES

ANTÔNIO  

BESERRA 

PEIXOTO

PEDRO JOSÉ 

FREIRE CASTELO

FRANCISCO LOPES 

VIANA

JOSÉ NILSON 

BESERRA 

CAMPOS

PEDRO JOSÉ 

FREIRE CASTELO

1996-1999

PEDRO JOSÉ FREIRE 

CASTELO

R

R

FRANCISC

O JOSÉ 

COELHO 

TEIXEIRA

NP

1ª  GESTÃO 2ª  GESTÃO 3ª  GESTÃO

JOAQUIM GUEDES 

CORREIA GONDIM 

FILHO

FRANCISCO LOPES 

VIANA

JOSÉ NILSON 

BESERRA 

CAMPOS

JOAQUIM GUEDES 

CORREIA GONDIM 

FILHO

4ª  GESTÃO

FRANCISCO LOPES 
VIANA

R

JOAQUIM GUEDES 
CORREIA  GONDIM 

FILHO

ROGÉRIO DE ABREU 
MENESCAL

PEDRO JOSÉ 

FREIRE CASTELO

2000-2002

APÊNDICE A – Gestões Administrativas da COGERH 1994-2018 

Legenda: 

D - Demissão                       NP - Não tomou posse. 

R - Renúncia                         E - Exonerado 
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O
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IA
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A
 C

O
G

E
R

H
PRESIDENTE

PLANEJAMENTO

OPERAÇÕES

ADMINSTRATIVO-
FINACEIRO

2002-2004

JOSÉ YARLEY DE 
BRITO GONÇALVES

FRANCISCO OSNY 
ENEAS DA SILVA

YURI CASTRO 

DE OLIVEIRA

PEDRO JOSÉ FREIRE 
CASTELO

RENATO WALTER 
ROLIM RIBEIRO

2004-2006

YURI CASTRO 
DE OLIVEIRA

R

5ª  GESTÃO 6ª  GESTÃO

D MARIA IZELDA  
ROCHA

VITAL BIZERRIA  
NETO E

JURNDIR MARÃES 

PICANÇO JUNIOR 

(2005)

D
NILO CÉSAR 

MOURA 
CESARANO

7ª  GESTÃO

MARIA IZELDA  
ROCHA

YURI CASTRO 
DE OLIVEIRA

2004-2006

NILO CÉSAR MOURA 
CESARANO

2008-2010

Francisco José 
coelho Teixeira

JOÃO LÚCIO FARIAS 

DE OLIVEIRA

YURI CASTRO 
DE OLIVEIRA
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IA
 D

A
 C

O
G

E
R

H

PRESIDENTE

PLANEJAMENTO

OPERAÇÕES

ADMINSTRATIVO-
FINACEIRO

2010-2012

R

9ª   GESTÃO

PAULO HENRIQUE 
STUDART PINHO

2012-2014

10ª  GESTÃO

JOÃO LÚCIO FARIAS 
DE OLIVEIRA

JOSÉ RICARDO 
ADEOTADO

PAULO HENRIQUE 
STUDART PINHO

JOÃO LÚCIO FARIAS 
DE OLIVEIRA

JOSÉ RICARDO 
ADEOTADO

JOSÉ  RENNYS 
AGUIAR FROTA

JOSÉ  RENNYS 
AGUIAR FROTA D

ANTÔNIO 
TREZE DE 

MELO LIMA
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IR
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R

IA
 D

A
 C

O
G

E
R

H

PRESIDENTE

PLANEJAMENTO

OPERAÇÕES

ADMINSTRATIVO-
FINACEIRO

2015-2016

S

11ª   GESTÃO

PAULO HENRIQUE 
STUDART PINHO

12ª  GESTÃO

PAULO HENRIQUE 
STUDART PINHO

JOSÉ RICARDO 
ADEOTADO

ANTÔNIO 
TREZE DE 

MELO LIMA

JOÃO LÚCIO 
FARIAS DE 
OLIVEIRA

JOÃO LÚCIO 
FARIAS DE 
OLIVEIRA

UBIRAJARA 
PATRÍCIO ALVARES 

DA SILVA

S

S DÉBORA MARIA 
RIOS BEZERRA

JOÃO LÚCIO 
FARIAS DE 
OLIVEIRA

UBIRAJARA 
PATRÍCIO ALVARES 

DA SILVA

DÉBORA MARIA 
RIOS BEZERRA

2016-2018
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APÊNDICE B - Marcos Históricos e Institucionais da Gestão das Águas do Ceará 

ANO MARCOS HISTÓRICO E INSTITUCIONAL QUESTÕES RELEVANTES 

 

1934 

Presidente: Getúlio Vargas (1930-1934) 

Governo: Manuel Fernandes Távora (1930-31) governo 

provisório 

João da Silva Leal (1931) Interventor federal 

Roberto Carlos Vasco Carneiro de Mendonça (1931-

34)interventor federal  

Filipe Moreira Lima (1934-1935) 

  

Época em que o governo do estado era ocupado ou por governo provisório u 

interventores federais. 

Código das águas Regulamentação do setor de recursos hídricos 

 

 

 

1971 

Presidente: Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

Governador: César Cals (1971- 1975) 

Ditadura militar 

 

Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do 

Ceará (SOEC) 

 

Criada por meio da Lei n.º 9.498, de 20 de julho de 1971, tendo como uma de 

suas atribuições construir açudes e escavar poços. Suas atividades são 

incorporadas pela SOHIDRA em 1987. 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) Uma companhia ainda não especializada em saneamento 

  

1972 Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais 

(FUNCEME) 

Recebeu esse nome em função do programa de bombardeamento das nuvens 

Hoje desenvolve o Portal hidro da COGERH 

Participa da elaboração do monitor das secas 

 

1979-

82 

Presidente: João Figueiredo (1979-1985) 

Governador : Virgílio Távora (1979-1982) 

 

1979 Seminário realizado pela Assessoria de Recursos 

Hídricos do Governo do Estado.  

Desse encontro saíram duas proposições: criação de um Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos e a elaboração de um Plano Estadual de Recursos Hídricos 

1979-

1983 

Seca Movimentos de resistências dos trabalhadores rurais e acirramento das formas 

de dominação no campo; 

Frentes de serviços 

1981 Construção do sistema Pacoti-Riachão-Gavião Construído pela CAGECE 

 

 Presidente: João Figueiredo (1979-1985)  
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                  José Sarney (1985-1990) 

Governador: Gonzaga Mota (1983-1987) 

1983 Conselho estadual de recursos hídricos Criação do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará, Lei n.º 10.840, de 10 de 

outubro de 1983 

1983 

(pós 

seca) 

GT SUDENE-SEPLA Diagnóstico sobre os usos da água 

1983 Plano Diretor de Recursos Hídricos Considerado o Plano Zero de Recursos Hídricos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 

Presidente: José Sarney: (1985-1990) 

Governado: Tasso Jereissati –r (1987-1991) 

Secretário de Recursos Hídricos: José Liberato Barroso 

– (1987-1991) 

 

Aliança: empresários e classe média urbana Grupo constituído por jovens empresários do CIC em aliança com setores da 

classe média urbana proclamam a “ruptura” com o coronelismo e assumem o 

governo do estado 

Início da reforma do estado. Implantação do modelo de gestão pautado na 

modernização da política em contraposição ao modelo burocrático.   

Grupo de trabalho  Identificar a necessidade de um plano e a formulação de arcabouço legal 

específico para a problemática do uso das águas. 

Criação da SRH – Lei estadual nº 11.306 

 

Criada para avaliar a infraestrutura existente, planejar e executar a política 

estadual de recursos hídricos. 

Criação da SOHIDRA-Lei nº 11.380 Executar as obras de infraestrutura hídrica 

Reestruturação da Fundação Cearense de Meteorologia e 

Chuvas – FUNCEME 

Em 15 de dezembro de 1987, através da lei Nº 11.380 (D.O. 17/12/87), a 

FUNCEME teve seu nome modificado para Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos, passando a ser vinculada à Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará. 

1987-

1988 

Primeiros planos sobre gestão de águas Planos de Bacia (Jaguaribe e Metropolitana) e o Estudo Estratégico da Ibiapaba 

Período marcado pela discussão sobre a criação ou não de órgão gestor 

específico 

1988 Constituição Federal Dominialidade pública da água, mas não possibilita a gerencia federal para 

águas estocadas cujas obras tenham sido construídas com recursos da União. 

1989-

1990 

Início da elaboração do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos – PLANERH 

Período de elaboração por empresas de consultoria:  VBA Consultores – 

engenharia de sistemas hídricos Ltda., SIRAC – Serviços Integrados e 
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1989-

1990 

Consultoria Ltda. e AGUASOLOS – Consultoria de Engenharia Ltda 

Sinaliza a necessidade de existência de um órgão gestor, mas não apresenta um 

formato. 

 

1990 Fernando Collor: Presidente (1990-1992)  

1991 Governador: Ciro Gomes (1991-1994) 

Secretário de Recursos Hídricos: Hypérides Pereira de 

Macedo (1991-1992) 

Pacto das mudanças elaborado por técnicos do BNB e membros de uma classe 

média.  

O Conceito de gestão torna-se dominante 

 

 

 

 

 

 

 

1992  

Presidente: Itamar Franco(1992-1995) 

Governador: Ciro Gomes (1991-1994) 

Secretário de Recursos Hídricos: José Moreira de 

Andrade  (1992-1994) 

 

Lei Estadual Nº 11.996 Instituiu a política estadual de recursos hídricos e o Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH no Ceará antes da lei Federal de 1997 

Período marcado pela discussão sobre a criação ou não de órgão gestor 

específico 

Açude Castanhão Conselho Estadual do Meio Ambiente aprova a sua construção quando Paes de 

Andrade assume por um curto período a presidência da República. 

Açude Pacajus Construído pela CAGECE 

 

 

1993 

Criação da COGERH – Lei estadual 12.217/93 Órgão de administração indireta do estado regida pela lei das sociedades 

anônimas 

Seca (1991-1993) Os reservatórios da região metropolitana não conseguem mais atender a 

demanda local por água 

Canal do Trabalhador Construção em 90 dias sob responsabilidade da CAGECE para viabilizar a 

transferência de água para Fortaleza a partir dos açudes Orós e Banabuiú.  

Em 1994 é desativado a pós realizar a transferência de água para a RMF 

 

 

1994 

 

 

 

 

Governador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal 

(set/out) 

Governador: Francisco de Paula Rocha Aguiar (Chico 

Aguiar): (1994-1995) 

Secretário de Recursos Hídricos: Luiz Alexandre 

Albuquerque Figueredo de Paula Pessoa (jan/out) 

Secretário de Recursos Hídricos: Francisco Xavier 
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1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrade Girão: Secretário de RH (out/dez) 

 

1ª Diretoria da COGERH (1ª ata -11/01/1994) 

Diretor presidente: Luiz Carlos Pontes (economista) 

Diretor administrativo financeiro: Pedro José Freire 

Castelo (administrador) 

Primeira sede: Rua Antônio Augusto, 555, Aldeota. 

Assumem apenas por um ano  

Elaboração do estatuto social; 

Aprovação do Regimento Interno (4ª ata – 01/09/94). 

Organização do primeiro concurso 

Aprovação do quadro técnico com 39 profissionais distribuídos entre técnicos 

de planejamento e de gestão de recursos hídricos (2ª ata -12/01/1994). 

 

1º Concurso público COGERH  

Ocorre simultaneamente como o concurso da FUNCEME.  

Primeiro concurso no país para o setor de recursos hídricos 

Realizado em Fortaleza e São Paulo 

Das 40 vagas ofertadas, apenas 21 foram preenchidas ( engenheiros civil, 

hidráulicos, elétrica, agrônomo, administradores e sociólogos).  

Complementação da diretoria (3ª ata- 24/06/1994):  

Diretor de planejamento: Antônio Bezerra Peixoto 

(engenheiro agrônomo) 

Mandato encerrado em 11.01.96. 

Nova sede- Pereira Filgueiras, 2020, sala 203, Aldeota 

O cargo de diretor de operações fica oficialmente vago, mas ocupado pelo 

engenheiro Molinas. 

Conflito Orós-Lima Campos Primeira situação de conflito que a COGERH teve que atuar.  

1º Seminário dos Usuários das Águas dos Vales do 

Jaguaribe e Banabuiú  

Participação de 63instituições 

Início do processo de Macro Alocação Negociada de Agua 

Definição dos procedimentos metodológicos que posteriormente passam a ser 

replicados em outras bacias  hidrográficas do estado 

Comissão Permanente dos Usuários dos Vales do 

Jaguaribe e Banabuiú,  

Constituída por 24 instituições, torna-se embrião dos Comitês das sub bacias 

que serão criados na região do Jaguaribe. 

Comissões de usuários nos açudes que não integravam o 

vale perenizado 

Inicialmente, não foi houve uma definição padrão da nomenclatura dessas 

comissões em função da preferência da equipe técnica da COGERH. Recebeu 

as seguintes denominações: comissão de usuários, conselhos gestores de 

sistemas hídricos, comissão de operação, comissão de acompanhamento da 

operação, grupo gestor de açude.  

1º seminário da bacia do Curu Número de participantes abaixo do esperado – 31 instituições 

Início da implantação da outorga – Decreto 23.067  
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1994 

 

 

PROURB  

Decreto 23.047/94 – FUNORH 

Financiamento de infraestrutura urbana e hídrica;  

Condicionou a liberação de financiamento a criação da COGERH, demandando 

participação pública na gestão da água. 

Dividido em dois componentes (desenvolvimento urbano vinculado a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano -SDU, e recursos hídricos a cargo da Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará-  SRH) 

Contrato assinado em 1995. 

Convênio DNOCS/estado do Ceará N01/94 

Publicado no boletim administrativo n 12 em 10/janeiro 

de 1994 

Acordo para o gerenciamento e administração dos recursos hídricos do Ceará. 

Traz elementos sobre prioridade de uso e pagamento ao DNOCS pelo volume 

de água liberada dos reservatórios 

 

 

 

 

 

 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHC: Presidente (1995-2003) 

Governador: Tasso Jereissati: (1995-2002) 

Secretário de Recursos Hídricos: Hypérides Pereira de 

Macedo (1995-2002) 

 

 

Renúncia da primeira diretoria e nova eleição (5ª Ata 

31/01/1995) 

2ª gestão 

Diretor presidente: Francisco Lopes Viana (engenheiro 

civil) 

Eleição apenas do diretor presidente Francisco Lopes Viana 

Diretor administrativo financeiro: Pedro José Freire Castelo (administrador) 

permaneceu no cargo 

Separação entre obra e gestão. Não incorporação da SOHIDRA 

Complementação da diretoria: (6ª ata em 10/03/1995) 

Diretor de Operações: Joaquin Guedes Correia Gondim 

Filho (engenheiro civil).  

Diretor de planejamento: José Nilson Beserra Campos 

(engenheiro  civil) 

 

 

Funcionários do DNOCS 

1ª Seminário dos Usuários de Água do Vale do Curu 85 instituições, 154 representantes  

Criada Comissão dos Usuários de Água do Vale do Curu 

Reunião das Entidades de Usuários das Águas do 

Jaguaribe e Banabuiú 

 

Conjunto desarticulado de instâncias de participação Criada pela SRH entre 1995 e 1998 COMISA (Comissão de Integração Social 
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1995 

social– ASSUSA (Associação dos Usuários de Açude – 

formalizada) 

 

dos Açudes) 

CARPA (Comitê de Apoio ao Reassentamento e a Preservação Ambiental do 

Açude) 

ISCA (Instituições Sócio-comunitárias da Agrovila – formalizadas) 

Contrato CAGECE (7ª ata em 27/09/1995) Apreciação do contrato de gestão com o governo do Estado e minuta do 

convênio/contrato com a CAGECE para o gerenciamento do sistema de 

abastecimento de água da RMF 

Castanhão Autorização para o início da construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleição diretoria  ( 8ª 11/01/1996) 

Diretor presidente: Francisco Lopes Viana (engenheiro 

civil);  Diretor administrativo financeiro-  Pedro José 

Freire Castelo(administrador); 

 Diretor de operações - Joaquim Guedes Correa Gondim 

Filho (engenheiro civil); 

Diretor de planejamento: José Nilson Bessera Campos 

(engenheiro civil/) 

 

3ª diretoria. Mandato até 30/04/1998 

Busca de sustentabilidade financeira 

 

Impedimentos legais para posse de um diretor e eleição 

de novo membro (10ª ata – 02/10/1996) 

Diretor de planejamento: José Nilson Bessera Campos  não toma pose e assume 

Francisco Coelho Teixeira (engenheiro civil) 

Estruturação da instituição Aprovação da criação das superintendências das bacias metropolitana e 

interiorana 

1º Seminário dos Usuários de Água da Bacia do Curu  

Encontros municipais nos vales do Jaguaribe e Banabuiú Encontro com a finalidade de renovar a comissão de usuários de águas dos 

vales do Jaguaribe e Banabuiú 

Implantação da Cobrança – Decreto nº 24.264 Setores de saneamento e indústria 

Valores faturados pela CAGECE que repassava 50% do arrecado para a 

COGERH  referente a ETA gavião  

1 fatura em dezembro de 1996. 

Mudança de sede  Rua Pereira Filgueiras, 2020, sala 203, aldeota 

 

 

1997 

 

 

Lei federal 9.433 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o sistema nacional de 

recursos hídricos.  Impõe a adequação da lei estadual  

CBH Curu Formação do 1º comitê de bacia do estado e 2º do país, com 60 membros. 

Instalação das primeiras Gerências Regionais da 

COGERH 

Gerência Regional de Limoeiro do Norte (1ª) e Gerência Regional do  Curu (2ª)  
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1997 

Projeto de Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH Piloto 

(1997 – 2002) 

Projeto financiado pelo Banco Mundial, com o propósito de dar suporte técnico 

à interligação de bacias do estado. 

 

 

 

 

1998 

Eleição diretoria (12ª 27/04/1998) 

Diretor Presidente: Francisco Lopes Viana (engenheiro 

civil); Diretor administrativo financeiro:  Pedro José 

Freire Castelo-administrador  

Diretor de operações: Joaquim Guedes Correa Gondim 

Filho (engenheiro civil) 

Diretor de planejamento: Francisco José Coelho Teixeira 

(engenheiro civil) 

 

 

 

 

 

 

1998-

2001 

Seca 

Implantação do programa Águas do Vale 

Experiência piloto de compensação financeira em período de escassez, 

desenvolvido na região do Jaguaribe até 2001.  

A ideia do programa estava relacionada com transferência de risco entre os 

irrigantes do DIJA e PIMN (realocação de água) 

Programa propunha aumentar a eficiência do uso da água na agricultura 

irrigada. 

Alguns resultados: aumento do número de outorga (adesão de 2.414 usuários do 

programa),  implantação do sistema de cobrança para o setor de irrigação, 

capacitações técnicas e inadimplência dos irrigantes 

 

 

 

 

1999 

Instalação dos CBHS 

Mudança de sede 

Estrutura organizacional 

 

Instalação CBH Médio Jaguaribe 

Instalação CBH Baixo Jaguaribe  

Nova sede: Rua José Euclides, 376, Bairro de Fátima 

Estrutura: Criação da superintendência de águas subterrâneas 

 

 

Renúncia de membros da diretoria e nova eleição 

 

Renúncia do diretor de operações: Joaquim Guedes Correa Gondim Filho  e do 

diretor de planejamento : Francisco José Coelho Teixeira 

Eleição: Diretor de operações- Rogério de Abreu Menescal (engenheiro civil).  

Diretor de planejamento- Joaquim Guedes Correa Gondim Filho. Mandatos se 

encerraram em 28.04.2000 
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2000 

1ª renovação CBH Curu Metodologia adotada: encontros municipais 

ANA – Lei federal 9.984 Saída de profissionais da COGERH para estruturar a ANA, inclusive do quadro 

da diretoria.  

Reeleição da diretoria (14ª ata 28/04/2000) 

Diretor Presidente: Francisco Lopes Viana;  

Diretor administrativo financeiro: Pedro José Freire 

Castelo; Diretor de operações: Rogério de Abreu 

Menescal; 

Diretor de planejamento: Joaquim Guedes Correa 

Gondim Filho 

Mandato até 28/04/2002 

 

Com a criação da ANA, os diretores saem da COGERH, exceto o 

administrativo-financeiro. 

Gerências Regionais Gerências: Crateús e Crato 

 

 

 

 

2001 

Destituição de membros da diretoria  (15ª 31/01/2001) Em janeiro, destituição do cargo de diretor de planejamento: Joaquim Guedes 

Corrêa Gondim Filho. 

Eleição para completar quadro Assume cargo de diretor de planejamento Francisco Osny Eneas da Silva 

(engenheiro civil) 

Seca Açude Banabuiú com volume muito baixo 

Conclusão do programa águas do vale 

Esvaziamento das ASSUSAs 

Decreto estadual nº 26.462 Regulamenta a formação, atuação, composição e atribuições dos CBHs; amplia 

as atribuições estabelecidas na lei 11.996; estabelece as atribuições da 

Secretaria Executiva dos CBHs, no caso a COGERH. 

Gerência Regional GR Sobral 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

Governador: Beni Veras: (2002-2003) 

Secretário de Recursos Hídricos: Hypérides Pereira de 

Macedo (1995-2002) 

 

 

Destituição e renúncia de membros da diretoria  (17ª 

31/01/2002) 

 

 

Destituição do Diretor Presidente Francisco Lopes Viana  

Novo Diretor Presidente: José Yarley de Brito Gonçalves (geólogo) 

Renúncia do diretor de operações: Rogério de Abreu Menescal 

Novo diretor de Operações: Yuri Castro de Oliveira (engenheiro civil) 

Eleição diretoria (18ª 29/04/2002) 

Diretor Presidente: José Yarley de Brito Gonçalves; 
Biênio 2002-2004 
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2002 

Diretor administrativo financeiro Pedro José Freire 

Castelo; 

 Diretor de operações Yuri Castro de Oliveira;  

Diretor de planejamento- Francisco Osny Eneas da Silva 

2º concurso  Modalidade trainner. Maior concurso da instituição; 65 vagas. 

2ª renovação CBH Curu Metodologia: encontros regionais 

Instalação CBH Banabuiú  

Instalação CBH Alto Jaguaribe  

Instalação CBH Salgado  

Escassez de água no Vale do Jaguaribe  

Castanhão Conclusão da obra 

Gerência Regional GR Quixeramobim e Iguatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lula: Presidente (2003-2011) 

Lúcio Alcântara: Governador (2003-2007)) 

Edinardo Ximenes Rodrigues: Secretário de RH (2003-

2006) 

Maria Izelda Rocha Almeida: Presidente COGERH 

 

Destituição de membros da diretoria (20ª 31/01/2003) Destituição :Diretor presidente- José Yarley de Brito Gonçalves e Diretor 

administrativo financeiro-Pedro José Freire Castelo.  

Eleitos: Diretora presidente Maria Izêlda Rocha Almeida (socióloga); Diretor 

administrativo financeiro-Vital Bizarria Neto (administrador 

Ampliação da cobrança pelo uso da água bruta para 

outros setores – Decreto nº 27.271 

Irrigação, piscicultura, carcinicultura, água mineral e outros. 

Convocação dos concursados (21ª 14/05/2003) Convocados uma quantidade maior do que o númro de vagas ofertadas 965). 

Foram convocados 180 pessoas. 

Nova estrutura organizacional(21ª 14/05/2003) Busca de maior eficiência e a definição de um novo modelo de gestão pautado 

no aspecto empresarial da Companhia devido a previsibilidade de extinção da 

SOHIDRA, cujas obras seriam repassadas para a COGERH. 

Nova estrutura organizacional-baseada numa diminuição da hierarquia e 

descentralização administrativa para fortalecer sua atuação no interior de acordo 

com suas bacias hidrográficas.  

  

Comissões Gestoras – DNOCS Foram criadas 19 comissões gestoras entre 2003-2007 

Criação da Gerência de Gestão Participativa da  
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2003 

COGERH 

Resolução nº 01/03 do CONERH Regulamenta a eleição de membros dos CBHs e de suas diretorias executivas 

Início da operação do Castanhão (Construção: 1999–

2002) 

Altera a dinâmica do sistema hídrico do vale do Jaguaribe 

Tarifa de água bruta Apresentação do plano de tarifa, cuja aprovação foi adiada 

Implantação do CBH Metropolitana   

2004 Eleição da diretoria (28ª de 28/04/2004) 

Diretor –presidente: Maria Izêlda Rocha Almeida 

(socióloga); Diretor administrativo financeiro- Vital 

Bizarria Neto (administrador);  

Diretor de planejamento- Renato Walter Rolim Ribeiro 

(engenheiro civil); 

Diretor de operações  Yuri Castro de Oliveira. 

Eleição da diretoria executiva biênio 2004 a 2006 

 

 

 

 

 

 

2004 

Exoneração Exoneração do diretor administrativo financeiro: Vital Bizarria Neto 

(exoneração) 

INSA- Instituto Nacional do Semiárido Instituição federal de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), com enfoque no Semiárido brasileiro. 

Criada pela Lei nº 10.860, de 14 de abril de 2004. 

Elevada disponibilidade hídrica  

Eixão Inauguração do trecho I, que vai do Açude Castanhão até Morada Nova, tem 55 

de km de extensão 

Renúncia de membro da diretoria Renúncia do diretor de planejamento: Francisco Osny Eneas da Silva. Eleito: 

Renato Walter Rolim Ribeiro (engenheiro civil) 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destituição e eleição 

Jurandir Marães Picanço Júnior (engenheiro mecânico e engenheiro eletricista) 

substitui o diretor exonerado e passa a ocupar o cargo Diretor administrativo 

financeiro. 

Destituído por interesse particular do cargo de diretor de planejamento Renato 

Walter Rolim Ribeiro(a partir de 01/02/2005). Eleito para concluir o mandato o 

senhor Nilo César Moura Cesarano (engenheiro civil) 

 

Destituição 

Eleição para inversão de cargos e diretores 

 

Destituição por interesse particular do senhor Jurandir Marães Picanço Júnior 

(diretor administrativo financeiro) e Nilo César Moura Cesarano(diretor de 

planejamento). 

Eleição dos mesmos diretores com inversão dos cargos a partir de 09/01/2006 
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2005 

até 28/04/2006 

 

Criação de departamento Criação da AUDIN- auditoria interna e apresentação do plano de expansão da 

tarifa 

Tarifa Aprovação do aumento da tarifa- 26,63% (26% abastecimento público, 29% 

indústria, água mineral e potável de mesa, 20% piscicultura, carcinocultura e 

irrigação, 26% para outros usos) 

 

 

2006 

Eleição da diretoria (37ª ata 28/04/2006) 

Diretora-presidente: Maria Izêlda Rocha Almeida;  

Diretor de Operações: Yuri Castro de Oliveira;  

Diretor de planejamento: Jurandir Marães Picanço 

Júnior; Diretor administrativo financeiro: Nilo César 

Moura Cesarano 

Biênio 2006-2008 

Elevada disponibilidade hídrica  

Novo endereço. Sede própria Mudança de sede- Rua Adualdo Batista, 1550, Messejana 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Cid Gomes (2007-2011l) 

Secretário de RH: Cesar Augusto Pinheiro: (2007-2013) 

 

 

Destituição e eleição (41ª em 01/03/2007) Destituída a partir de 05/01/2007 do cargo de diretora- presidenta Maria Izêlda 

Rocha Almeida, sendo eleito para cumprir o mandato até 28/04/2008 Francisco 

José Coelho Teixeira (engenheiro civil). 

Destituição e eleição (43ª 01/03/2007) Destituição do cargo de diretor administrativo-financeiro: Nilo Cesar Moura 

Cesarano (engenheiro civil), sendo eleito para o período remanescente Paulo 

Henrique Studart Pinho (administrador). 

Destituído do cargo de diretor de Operações Yuri Castro de Oliveira 

(engenheiro agrônomo), sendo eleito José Ricardo Adeodato (engenheiro civil); 

Assume o cargo de diretor de planejamento: João Lúcio Farias de Oliveira 

(sociólogo) 

Resolução CONERH Nº 002 Regulamenta as Comissões Gestoras, que ficam a cargo dos CBHs 

Definem-se faixas de vazões  

Fluxo de pessoal Do concurso público de 2002 dos 129 aprovados e convocados, 66 desistiram e 

12 assumiram, logo após pediram demissão 

Eleição da diretoria (48º ata - 28/04/2008)  
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2007 

 

Diretor presidente: José Coelho Teixeira; 

Diretor-administrativo financeiro: Paulo Henrique 

Studart Pinho 

Diretor de Operações José Ricardo Adeodato  

Diretor de planejamento João Lúcio Farias de Oliveira  

 

 

2009 

Elevada disponibilidade hídrica  

Eixão  Inauguração do trecho II . Começa no Açude Curral Velho e estende-se ao 

longo de 45,9 km, até a Serra do Félix; 

Inauguração do trecho III compreende 66,3 km de extensão e está localizado 

entre a Serra do Félix e o Açude Pacajus. 

 

 

2010 

Eleição da diretoria  

Diretor presidente: José Coelho Teixeira;  

Diretor administrativo-finaceiro: Paulo Henrique Studart 

Pinho;  

Diretor de operações: José Ricardo Adeotado  

Diretor de planejamento: João Lúcio Farias de Oliveira 

Farias. 

Eleição da diretoria executiva 2010-2012 

Lei Estadual 14.844 Revoga a lei 11.996/92 

   

 

 

 

 

 

 

2011 

Presidente: Dilma Roussef (2011-2016) 

Governador Cid Gomes (2011-2015) 

Secretário de RH: Cesar Augusto Pinheiro: (2007-2014) 

 

 

Daniel Sanford Moreira:  

Designado para responder pelo cargo de Secretário a partir de 19/07/2012 

Designação para responder pelo cargo de secretario a partir de 31/10/2012 

Início do “treinamento” dos técnicos da COGERH – 

Acquanet 

O treinamento ocorreu entre 2011-2012 

Capacitar profissionais do setor técnico das gerencias para o uso do acquanet 

que é um modelo de rede de fluxo para simulação de bacias hidrográficas que 

possibilita a realização de cálculos de maneira sequencial no tempo (Simulação 

Contínua) ou estatisticamente (Planejamento Tático). Esse modelo foi criado e 

desenvolvido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, Laboratório de Sistemas de 

Suporte a Decisões- LabSid   em 2002 (Manual do Usuário, 2002) 
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2012 

Contrato Agropolos Contrato de gestão com o Agropolos para ações de segurança operacional das 

barragens, ações de modernização no gerenciamento de recursos hídricos e 

desenvolvimento de ações voltadas para a gestão participativa. 

64ª Ata do Conselho Adminstrativo -18/01/2012 

Renúncia do diretor presidente Renúncia do diretor presidente José Coelho Teixeira em 24/02/2012- foi para o 

Ministério da Integração. Entra José Rennys Aguiar Frota para cumprir o 

período remanescente do mandato 2010-2012 a partir de 24/02/2012 até 

29/04/2012 

Eleição da diretoria 

Diretor presidente: Francisco Rennys Aguiar Frota 

(advogado); 

Diretor administrativo financeiro-: Paulo Henrique 

Studart Pinho 

Diretor de operações:  José Ricardo Dias Adeodato; 

Diretor de planejamento: João Lúcio Farias de Oliveira. 

Eleição da diretoria 30/04/2012 a 29/04/2014 

 

 

Convênio COGERH, UFC, FCPC 

Projeto estudos técnicos e projetos para requalificação das ações de 

gerenciamento dos recursos hídricos do estado do Ceará no período de 2012 a 

2013 

Seca Plano de gestão de Secas; 

Monitor de Seca 

2013 Concurso 3 concurso da Companhia 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Eleição da diretoria 

Diretor presidente: Francisco Rennys Aguiar Frota; 

Diretor administrativo financeiro-: Paulo Henrique 

Studart Pinho 

Diretor de operações:  José Ricardo Dias Adeodato; 

Diretor de planejamento: João Lúcio Farias de Oliveira 

Biênio 2014-2016 (30/04/2014 a 29/04/2016) 

Eixão Inauguração do trecho IV, que liga o Açude Pacajus ao Açude Gavião, com 

uma extensão de 33,9 km; 

Inauguração do trecho V, que interliga o Açude Gavião ao Complexo Industrial 

do Porto do Pecém, com 55 km de extensão. 

Demissão e nova eleição Demissão do diretor presidente Rennys Aguiar Frota. Assume o cargo de 

secretário de recursos hídricos 
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2014 

Eleito para o cargo: Antônio Treze de Melo Lima (Engenheiro Agrônomo e 

psicólogo) 

Secretário da SRH Rennys Aguiar Frota (assume o cargo por apenas um ano) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Presidente: Dilma Rousself  

Secretário da SRH: Francisco José Coelho Teixeira  

 

 

 

 

Eleição do diretor presidente: Antônio Treze de Melo 

Lima (Engenheiro Agrônomo e psicólogo) 

Assume por um ano e depois torna-se chefe de gabinete do novo presidente 

Audiência pública Debate sobre a gestão das das águas na Assembleia Legislativa 

Escassez/ Alocação emergencial 

 

Utilização do termo parâmetros de escassez 

Significativa participação de usuários, sociedade civil nas reuniões de alocação 

 

Destituição de diretor de planejamento e de operações  

Nova eleição  

Destituição do diretor de planejamento João Lúcio (05/01/2015) 

Destituição do diretor de operações José Ricardo Adeodato 

Comissão Provisória de acompanhamento da alocação 

do Jaguaribe e Banabuiú 

Retomada da comissão do Jaguaribe(caráter provisório e consultivo); 

 

Criação do Comitê Integrado de Combate à Seca COGERH tem um representante nesse comitê, cujas reuniões ocorrem às 

segundas-feiras na Defesa Civil. 

Eleição da diretoria 

Diretor Presidente: João Lúcio Farias de Oliveira 

Diretoria de Operações: Débora Maria Rios Bezerra. 

Diretor de planejamento: Ubirajara Patrício Alvares da 

Silva  

Diretor administrativo financeiro- Paulo Henrique 

Studart Pinho 

Complementar mandato 

Seca Lançamento do Plano Estadual de Convivência com a Seca 

   

 

 

 

2016 

 

 

Presidente interino: Michel Temer  

Secretario da SRH: Francisco José Coelho Teixeira  

 

Acirramentos dos conflitos nas reuniões de alocação ( 2 reuniões para fechar o 

acordo) 

Retorno da Cáritas ao CBH do baixo 

Drenagem de água a partir do Orós 

 

Seca e Seminário  alocação Negociada de água do Vale Acirramentos dos conflitos nas reuniões de alocação ( 2 reuniões para fechar o 
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2016 

 

Jaguaribe e Banabuiú acordo de alocação de água, cujos parâmetros passam a ser definidos 

mensalmente) 

Retorno da Cáritas ao CBH do baixo 

Drenagem de água a partir do Orós  

Definição mensal das macros vazões 

Não aceitação do cenário proposta pela cogerh 

Não aceitação do poder deliberativo pra a comissão 

 

 

Eleição da diretoria 

Diretor Presidente: João Lúcio Farias de Oliveira 

Diretoria de Operações: Débora Maria Rios Bezerra. 

Diretor de planejamento: Ubirajara Patrício Alvares da 

Silva  

Diretor administrativo financeiro- Paulo Henrique 

Studart Pinho 

Em 28/04/2016 

Impacto da seca na COGERH Desligamento de terceirizados (início de 2015) para economizar; 

Nomeação de uma comissão para averiguar o impacto da conta de energia 

elétrica 

A proposta orçamentária de 2016 foi aprovada com ressalva devido o contexto 

político e econômico 

Tarifa: necessidade de revisar/ Ver a cobrança da tarifa de contingência (seca e 

os custos de energia) e inflação. 

Seca Plano de Segurança Hídrica 

Medidas emergenciais: 1 – Reforço no combate às perdas; 2 – Perfuração de 

poços em prédios públicos e áreas de abastecimento crítico;  3 – Perfuração de 

Poços no Pecém; 4 – Aproveitamento do Sistema Hídrico do Cauípe; 5 – 

Aproveitamento do açude Maranguapinho; 6 – Sistema de reúso da lavagem 

dos filtros da ETA Gavião; 7 – Implantação dos sistemas de captação 

pressurizada no Gavião;  8 – Uma adutora de água tratada para reforço do 

abastecimento de Aquiraz; 9 – Revisão da Tarifa de Contingência; 10 – 

Redução da oferta de água em 20% para as indústrias da RMF; 11 – Plano de 

comunicação, informando e ressaltando a conscientização 
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2017 Seminário de Seminário alocação Negociada de água do 

Vale Jaguaribe e Banabuiú 

Ocorrido em Iguatu com mais de 500 participantes 

Redução das vazões  

Encontro marcado pela tensão e discussão sobre a transferência de água para a 

RMF. O propósito dos CBHs da região do Jaguaribe propunham zerar a 

transferência de água. 

Acordo de liberação de 3m
3
/s 
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ANEXO A - Organograma da COGERH 
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ANEXO B- Preços de tarifas referentes ao valores de água bruta 

 

 

FONTE: PLANO DE NEGÓCIO- COGERH, 2018. 
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ANEXO C – Projeto Malha d’água 

 

 

Fonte: SRH- Projeto Malha D’ Água (planejamento inicial), novembro / 2017 


