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MENSAGEM DO SECRETÁRIO

Amigos,

O Sistema de Gestão Hídrica do Estado do Ceará tem como missão
implementar políticas de recursos hídricos, de forma integrada e participativa,
promovendo a oferta, gestão e preservação da água e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará. Uma importante ação
realizada pela Gestão foi a criação do Plano de Ações Estratégicas de Recursos
Hídricos do Ceará, que foi organizado em seis eixos estruturantes da política
estadual de recursos hídricos, trazendo de forma objetiva as prioridades do
setor, as intervenções hídricas e as ações de gestão e de governança. O Plano
tem o objetivo de orientar a atuação do Governo do Estado no setor de
Recursos Hídricos, com foco na ampliação da segurança hídrica, participação
social da gestão, aperfeiçoamento de sistemas de informação,
desenvolvimento de estratégias de promoção da demanda de água e da
sustentabilidade.

Neste ambiente de planejamento e inspirado na realização no plano estadual e
de planos anteriores, nascem os Planos de Recursos Hídricos de Bacias
Hidrográficas do Ceará que contam com o apoio da Secretaria dos Recursos
Hídricos (SRH), Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Comitês
de Bacias Hidrográficas do Ceará, Fundação Cearense de Apoio Científico e
Tecnológico (Funcap) e Universidade Federal do Ceará (UFC) e terão o
importante objetivo de apresentar, de forma personalizada, as possibilidades e
os anseios de cada região.

Por meio de um amplo processo estruturado de diálogos entre Gestão e
Comitês de Bacias Hidrográficas, foram identificados pontos estratégicos para
orientar ações de fortalecimento da gestão hídrica, inspirados na evolução da
Política de Recursos Hídricos do Estado. Com a produção destes Planos
teremos caminhos para trilharmos possibilidades de um futuro mais assertivo,
fortalecendo o espírito de gestão e participação, com foco na segurança
hídrica do Ceará.

Francisco José Coelho Teixeira
Secretário dos Recursos Hídricos



Ao tempo em que fechava seu primeiro quarto de século, a Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) deparava-se com mudanças na
legislação que rege as estatais brasileiras. A esse encontro associou-se o anseio
vanguardista da companhia, pioneira no desenvolvimento e implantação de
um modelo de gestão de recursos hídricos com a participação direta da
sociedade civil, por meio dos processos de alocação negociada de águas. A
Cogerh chegava à maturidade, mas com a inquietação típica da juventude.

A Lei 13.303, também conhecida como Nova Lei das Estatais, encontrou solo
fértil no que já vinha acontecendo na Cogerh, que sempre primou pela busca
no novo, do moderno. Foi na esteira desse novo arranjo legal que áreas foram
criadas ou remodeladas, novos desafios encarados de frente. Tanto áreas-fim –
como a de manutenção da infraestrutura hídrica - quanto áreas gerenciais,
como governança e compliance surgiram na estrutura da companhia. Mas,
também, áreas próprias de um mundo corporativo aberto ao novo, como a
socioambiental e a de inovação.

Neste ambiente de inflexão, no qual se investe fortemente em equipamentos e
ferramentas gerenciais, mas também nas pessoas, a Cogerh estabeleceu
parceria com a Fundação Cearense Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Funcap), no âmbito do Programa Cientista Chefe, para elaborar
Planos de Bacias de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas do Ceará.

Como é da cultura da Companhia, um amplo processo estruturado de diálogos
entre núcleos de Gestão da Cogerh e Comitês de Bacias Hidrográficas, sempre
mediado pela equipe do Programa Cientista Chefe, possibilitou a identificação
de pontos estratégicos para orientar ações de fortalecimento da gestão
hídrica, sempre amparados na evolução da Política de Recursos Hídricos do
Estado. A construção destes Planos inaugura uma nova etapa da longa e bem-
sucedida trajetória da Gestão dos Recursos Hídricos no Ceará, fortalecendo o
espírito de gestão e participação, com foco na segurança hídrica do Ceará.

O contexto de baixa disponibilidade hídrica e de ocorrência de rios
intermitentes, associados à crescente demanda de água, principalmente para
abastecimento humano e irrigação, e à poluição decorrente da precária
infraestrutura de saneamento das cidades e/ou de efluentes decorrentes de
.......
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atividades produtivas, tornam a gestão da água na bacia ainda mais
desafiadora e colocam a alocação de água e a operação dos reservatórios de
cada região como questão central do seu plano de recursos hídricos.

Os planos deverão refletir a dinâmica da bacia em um contexto de escassez
hídrica, recebendo diversos insumos oriundos da articulação entre as
instituições, notadamente aquelas com responsabilidade na gestão dos
recursos hídricos. Alinhado a esse contexto, terão foco na governança do
sistema de gestão de recursos hídricos, visando o fortalecimento desse
sistema, o aprimoramento do conhecimento em temas estratégicos e o
aprimoramento dos processos de alocação negociada de água, de forma a
apoiar a regulação do uso da água na bacia e propiciar uma gestão mais
eficiente desse recurso.

João Lúcio Farias
Presidente da Cogerh
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A Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, em seu Capítulo V, define seis
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. O primeiro deles é o
Plano de Recursos Hídricos, que materializa, em textos, o planejamento, e
viabiliza sua concretização em termos de ações a médio e longo prazo. Ele
pode ser temático e ter uma maior ou menor abrangência espacial. Assim, têm
sido formulados planos de recursos hídricos a nível nacional, estaduais e planos
de bacias hidrográficas. 

Os Planos de Bacias Hidrográficas do Ceará têm por finalidade fundamentar e
orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos,
compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos do uso das águas.
Eles são documentos que definem a agenda dos recursos hídricos, incluindo
informações sobre ações de gestão, projetos, programas e investimentos
prioritários. Eles são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento
compatível com o período de implantação de seus programas e projetos.

Com esta visão, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH,
vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará - SRH, firmou Termo de
Cooperação Técnico Científico com a Universidade Federal do Ceará – UFC no
contexto dos seis eixos de atuação da companhia: Desenvolvimento
Institucional, Estudos e Projetos, Gestão Participativa, Instrumentos de Gestão,
Monitoramento e Operação e Manutenção. Através desta cooperação mútua e
no âmbito do Programa Cientista Chefe de Recursos Hídricos, criado pela
Fundação Cearense de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – FUNCAP,
que tem como objetivo unir o meio acadêmico e a gestão pública, serão
elaborados os Planos de Recursos Hídricos das 12 regiões hidrográficas do
Estado. A construção destes planos está embasada em dois fundamentos: a
produção de informações técnicas e a articulação política com o Comitê de
Bacia Hidrográfica (CBH).

A participação dos usuários está respaldada na Política Estadual de Recursos
Hídricos que a inclui como uma das premissas fundamentais no
gerenciamento das águas juntamente com a descentralização e a integração.
Esta atuação, certamente, permitirá o fortalecimento do Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH.

1 APRESENTAÇÃO
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O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Curu compõe-se de
três etapas: Diagnóstico, Prognóstico e Planejamento. O Diagnóstico é a base
do planejamento. Nessa etapa é realizado o esforço de integração e análise dos
dados existentes na região compreendida pela bacia hidrográfica. O
Prognóstico busca estimar as demandas de água no futuro e avaliar os
impactos sobre a qualidade e quantidade, considerando as ações necessárias
para compatibilizar esses dois aspectos. A etapa de Planejamento visa mitigar,
minimizar e se antecipar aos problemas relacionados aos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, de forma a promover os usos múltiplos e a gestão
integrada.

Especificamente, busca-se propor ações e estratégias que proporcionem a
melhoria da segurança hídrica e a minimização da ocorrência de conflitos pelo
uso dos recursos hídricos tendo como base: (i) a avaliação das secas e cheias;
(ii) o levantamento de informações sobre a estrutura demanda hídrica e sobre
as questões relacionadas ao saneamento ambiental tais como o lançamento
inadequado de efluentes urbanos e a destinação inadequada dos resíduos
sólidos; (iii) o entendimento de problemas ambientais como o assoreamento
dos reservatórios, os desmatamentos nas Áreas de Preservação Permanente
(APP), o crescimento desordenado de comunidades e núcleos urbanos e as
ocupações irregulares.
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O Plano atualizará e dará continuidade ao planejamento
iniciado no ano de 1996. Sua discussão iniciou com uma
sondagem realizada pela COGERH junto aos membros do CBH,
no mês de março de 2021, no intuito de levantar os principais
usos, problemas hídricos e ambientais, conflitos, aspectos
institucionais e gerenciais da Bacia do Curu.

MARCOS STUDART - FOTO
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Tabela 1. Agenda da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica
do Curu.
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As atividades desse planejamento se intensificarão no período de maio de 2021
a novembro de 2021 conforme a Tabela 1. Essa agenda foi construída em
parceria e conformidade com o CBH de forma a permitir a máxima
participação social.

Este documento nomeado Iniciando o Diálogo com a Bacia é a concretização
das primeiras discussões realizadas no domínio desse processo. Ele será
apresentando e debatido em audiência pública com a sociedade e embasará a
construção do Diagnóstico. Sua elaboração foi baseada em estudos e dados já
existentes que podem ser obtidos nas seguintes fontes:

Agência Nacional de Águas (ANA)
Caderno Regional da Bacia do Curu
Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE)
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH)
Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS)
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado do
Ceará (FUNCEME)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2010 (IBGE)
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
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Maio

Dia 05 Reunião de partida do plano de bacia hidrográfica

Junho

Dia 01 Audiência pública (Iniciando o diálogo com a Bacia)

Julho

Dia 21 Reunião de aprovação do Diagnóstico

Agosto

Dia 05 Workshop (cenarização)

Setembro

Dia 09 Reunião de aprovação dos cenários

Outubro

Dia 07 Workshop (estratégias e ações)

Novembro

Dia 11 Aprovação das estratégias e ações e do Plano de Bacia



1 5

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

Lei Estadual dos Recursos Hídricos
Lei Nacional dos Recursos Hídricos
Ministérios do Boletim Agrometeorológico (EMBRAPA)
Plano Diretor da Bacia do Curu -1996
Plano Estadual de Recursos Hídricos 1992 (PERH)
Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDTR)
Projeto RADAMBRASIL 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA)

Ele está dividido em dez (10) capítulos a contar com esta apresentação. No
segundo capítulo é realizado uma caracterização da bacia com foco na
hidrografia e infraestrutura hídrica, nos aspectos físicos, demográficos e
socioeconômicos, na climatologia e meteorologia. O terceiro capítulo aborda
as demandas hídricas da bacia sob duas vertentes: demanda outorgada e
instalada. No quarto capítulo é realizado uma descrição da oferta hídrica. As
informações destes dois capítulos permitiram a estimativa do balanço hídrico
que é apresentado no quinto capítulo. Na sequência é exposto uma descrição
sobre os eventos extremos de seca e cheia (sexto capítulo) e sobre as questões
ambientais da bacia (sétimo capítulo). A análise das dimensões político-
institucional e legal que cercam a questão dos recursos hídricos é revelada no
oitavo capítulo. Para finalizar o documento é apresentado uma síntese dos
questionários supracitados e as referências bibliográficas.
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A Região Hidrográfica do Curu, localiza-se na porção noroeste do Estado do
Ceará, entre as latitudes 3°20’00”S -  4°40’00”S e longitudes 38°55’00”W -
39°50’00”W. Limita-se ao norte, com o Oceano Atlântico, a leste, com a região
Metropolitana, a oeste, com a região do Litoral, e ao sul com as regiões
hidrográficas do Coreaú e Banabuiú, ocupando uma área de 8.621,85 km²
(Figura 1). 

2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DO CURU

Figura 1. Localização e traçado da Região Hidrográfica do rio Curu.

Seus limites perpassam por vários municípios do Ceará, alguns com uma área
representativa dentro da Bacia, outros não, conforme pode-se observar na
Tabela 2, a qual apresenta a área do município na Bacia e seu percentual. A
área em km² possibilita verificar a representatividade do município na Bacia.
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Todas as cidades da região são interligadas por rodovias pavimentadas, tanto
no sentido oeste, seguindo em direção ao Piauí, BR-222, como para o sul, em
direção ao sertão central do Estado, BR-020. No âmbito estadual, perpassam
pela Bacias as CE-085, denominada de “Sol Poente”, CE-253, CE-257, CE-354 e
CE-162, CE-163, CE-168, CE-341, dentre outras (Figura 2).
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Município

100,00%
13,77%
78,43%

100,00%
100,00%
27,89%
29,50%
99,48%
0,18%
6,31%
6,45%
0,00%
31,32%
5,42%
2,39%

75,42%
77,14%

100,00%
71,01%
0,08%
36,84%
99,96%
0,09%

100,00%
19,45%
92,10%
7,14%

Apuiarés
Aratuba
Canindé
Caridade
General Sampaio
Guaramiranga
Irauçuba
Itapajé
Itapipoca
Itatira
Maranguape
Miaríma
Mulungu
Pacoti
Palmácia
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
Santa Quitéria
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Trairi
Tejuçuoca
Tururu
Umirim
Uruburetama

Área do Município
pertencente à Bacia (Km²)

Tabela 2. Percentual da área dos municípios inseridos na Região Hidrográfica do Curu.

Área do Município
pertencente à Bacia (%)

543,569
16,4786
2376,64
925,591
230,196
25,3063
432,392
429,624
2,95293
52,3488
37,6229
0,0003

30,6494
6,08924
3,0845

229,648
222,948
538,787
979,062
3,44943
310,178
122,716
758,180
0,85651
39,1143

290,500
7,46166

FOTO: MARCOS STUDART E TIAGO STILLE
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A Região Hidrográfica do rio Curu possui como curso d´água principal o rio de
mesmo nome, cujas nascentes situam-se no platô e na vertente setentrional
da Serra do Machado, com nível altimétrico entre 700 e 800 metros (CEARÁ,
1989; SOUZA, SANTOS & DE OLIVEIRA, 2012). Os principais divisores d’água da
Bacia são, além das nascentes, o Maciço de Baturité, a leste, e o de
Uruburetama, a oeste (Figura 3). 

Grande parte dos cursos d’água que drenam a região do Curu são temporários
em seu curso médio e superior. No período das chuvas, há formação de
torrentes, e as águas escoam rapidamente, em função, principalmente, das
características geológicas das rochas que formam a Bacia. Os aquíferos aluviais
representam o principal domínio hidrogeológico sedimentar na área, existindo,
também, no domínio cristalino o denominado aquífero fissural, com
porosidade secundária por fraturas.
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Figura 2. Localização e vias de acesso à Região Hidrográfica do rio Curu.

2.1 Hidrografia e Infraestrutura de adução



1 9

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

Figura 3. Região Hidrográfica do rio Curu

Seus afluentes da margem esquerda são oriundos da
vertente leste da Serra de Uruburetama - rios
Tejuçuoca, Caxitoré e Frios - e, na margem direita, os
seus tributários - rios Canindé, Capitão-Mor e
Melancia - correm a partir da vertente oeste da Serra
de Baturité, entalhando fortemente alguns setores
do relevo cristalino. 

O principal afluente da Região Hidrográfica do Curu
é o rio Canindé, o qual escoa por praticamente todo
quadrante sudeste da região, drenando uma sub-
bacia de 2.659,00 km², controlada pelo Açude Pereira
de Miranda (Pentecoste). Já pela margem esquerda,
nas proximidades do Maciço de Uruburetama,
destaca-se o rio Caxitoré, principal contribuinte da
sub-bacia de 835,00 km², controlada pelo açude
público Caxitoré. Estes dois reservatórios, Pentecoste
e Caxitoré, juntamente com o açude General
Sampaio, são os principais da região. (Figura 4).FOTO: JOSIMAR NUNES
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Figura 4 - Hidrografia e infraestrutura hídrica da Região Hidrográfica do rio Curu.

A Bacia possui 13 açudes públicos de características plurianuais gerenciados
pela COGERH, com capacidade de acumulação de 1.028.800.000 m³ (CEARÁ,
2021). Destes, três reservatórios - Caxitoré, General Sampaio e Pentecoste - são
de grande porte, possuindo capacidade superior a 75 milhões de m³, de modo
a tentar garantir o atendimento das demandas entre anos subsequentes. A
média açudagem (capacidade entre 10 a 75 milhões de m³) é representada por
cinco barramentos - Frios, Jerimum, Tejuçuoca, São Mateus e Souza (Tabela 3).

FOTO: JOSIMAR NUNES
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Reservatório Município Proprietário Ano de
construção

Rio barrado Capacidade
(m³)

Escuridão
São Domingos
Itapajé
Desterro
Salão
São Mateus
Jerimum
Tejuçuoca
Sousa
Frios
Caxitoré

Canindé
Caridade

Itapajé
Caridade
Canindé
Canindé
Irauçuba

Tejuçuoca
Canindé
Umirim
Umirim
General
Sampaio

PREFEITURA
PREFEITURA

ESTADO
ESTADO
DNOCS
DNOCS
ESTADO
DNOCS
ESTADO
DNOCS
DNOCS

1988
1977
2012
1956
1918
1957
1996
1990
1999
1988
1962

Riacho da Escuridão
Rio Canindé

Riacho Escorado
Riacho do Mel

Riacho Cachoeira
Rio Canindé
Rio Caxitoré

Riacho Tejuçuoca
Riacho Juriti

Riacho do Cal
Rio Caxitoré

2.720.000
3.200.000
4.240.000
5.600.000
6.040.000
10.330.000
20.500.000
28.110.000

30.840.000
33.020.000
202.000.00

Tabela 3. Principais reservatórios e capacidade de acumulação.

Pereira de Miranda
(Pentecoste)

General Sampaio DNOCS

DNOCS

1935

1957 Rio Canindé

Rio Curu

360.000.000

322.200.00

TOTAL 1.028.800.000 

Fonte: Banco de Dados SAGREH - COGERH, 2021.

A Região conta com 1.728,52 km de adutoras construídas, sendo 73,23 km de
adutora convencional, 1.327,64 km do Projeto Malha D'Água e 327,65 km de
ramais desse Projeto. Além dessas, de 2013 a 2017, foram implantadas seis
adutoras emergenciais, das quais duas já se encontram desmobilizadas
(Tabela 4).

Pentecoste

Fonte: Banco de Dados SAGREH. COGERH, 2021.

*Adutora desmobilizada

Tabela 4. Adutoras da Região Hidrográfica do Curu.

Caxitoré-Serra de Uruburetama
Vale do Curu-Litoral Oeste

General Sampaio-Sertão de Canindé
Caxitoré-Serra de Uruburetama

Vale do Curu-Litoral Oeste
General Sampaio-Sertão de Canindé

Paramoti
Tejuçuoca
Caridade
Canindé
Irauçuba
Canindé
Caridade

Caridade/Campos Belos
Canindé

São Luís do Curu
Apuiarés

ADUTORA EXTENSÃO (Km) SISTEMA ADUTOR
99,72
129,24
102,95
61,30
53,97
212,37
31,10
6,81
11,10
7,22

17,00
20,00
4,92
17,90
54,20
19,20
16,20

Projeto Malha D'Água Adutoras
Projeto Malha D'Água Adutoras
Projeto Malha D'Água Adutoras
Projeto Malha D'Água Ramais
Projeto Malha D'Água Ramais
Projeto Malha D'Água Ramais

Adutora convencional
Adutora convencional
Adutora convencional
Adutora convencional
Adutora convencional

Adutoras emergenciais*
Adutoras emergenciais*
Adutoras emergenciais
Adutoras emergenciais
Adutoras emergenciais
Adutoras emergenciais
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O conhecimento dos aspectos físicos da Bacia do Curu é fundamental para o
entendimento das características locais onde os processos hidrológicos
ocorrem.
 
No que diz respeito às formações geológicas, as quais influenciam diretamente
o escoamento e a retenção das águas, a Bacia do rio Curu é formada por uma
grande variedade de formações litológicas que podem ser agrupadas em dois
grandes domínios geológicos: 

2.2 Aspectos Físicos

- formações sedimentares (5,48%), representadas por sedimentos areno-
argilosos, não ou pouco litificados do Grupo Barreiras e das Coberturas Colúvio-
Eluviais, sedimentos eólicos constituídos de areias bem selecionadas de
granulação fina a média, às vezes siltosas do Dunas/Paleodunas e cascalhos,
areias, silte e argilas, com ou sem matéria orgânica, formados em ambientes
fluviais, lacustres e estuarinos recentes dos Depósitos Aluvionares e de
Mangues.

- embasamento cristalino, que corresponde a 94,2% da área, com rochas
cristalinas de idade proterozóica, representadas por gnaisses e migmatitos
diversos, quartzitos e metacalcários, associados a rochas plutônicas e
metaplutônicas de composição predominantemente granítica;

O predomínio do embasamento cristalino Pré-Cambriano, acontece na região
central e no sul da Região, onde ocorrem as Depressões Sertanejas Semiáridas,
com litotipos variados do Complexo Nordestino, suítes magmáticas
deformadas por movimentos diastróficos pretéritos e truncadas por superfície
de aplainamento. 

Eventuais afloramentos rochosos e “inselbergs” ocorrem, sendo bem
caracterizados na área ao sul da sub-bacia do rio Canindé, onde testemunhos
topográficos produzem forma ondulada aos terrenos, inclusive com
afloramentos das rochas cristalinas, destacando-se a ocorrência de minerais de
agulhas de turmalinas preta em pegmatitos; bem como, fluorita e barita
associados à gnaisse, no riacho Siriema, e manganês no riacho Capitão Mor.
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Os afloramentos rochosos são ainda caracterizados pelos maciços residuais
que compreendem os compartimentos de relevos serranos de Uruburetama e
do Machado, também constituídos por litologias cristalinas. Estas
características imprimem ao alto e médio curso uma rede de drenagem com
padrão dendrítico e retangular.

Seguindo no sentido do baixo curso do rio Curu, nas proximidades da cidade
de São Luís do Curu, observa-se a ocorrência de gnaisses em contato com as
camadas da Formação Barreira. São camadas de arenito argiloso, de cor
avermelhada, que se desenvolvem na porção norte até atingir o litoral. Essas
camadas de fácil desagregação são constituídas de rochas areno- argilosas,
bastante friável, com mergulho horizontal, formadoras dos tabuleiros arenosos. 

No baixo vale tem-se sedimentos do Cenozóico do período Quaternário
(recentes) em uma faixa bastante estreita, representados por Dunas e
Paleodunas na Planície Litorânea; sedimentos do período Terciário da
Formação Barreiras, apresentados na forma de Glacis Pré-Litorâneo e
Depósitos Quaternários dos aluviões e dos sedimentos de praias, os quais
resultam em um padrão de drenagem do tipo paralelo e de caráter
anastomótico a medida em que se aproxima da planície litorânea (Figura 5).
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Figura 5. Principais feições geológicas da área da Região Hidrográfica do rio Curu.
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Analisando-se a Região na sua totalidade, verifica-se que a mesma apresenta
um relevo de moderado a forte ondulado, resultado dos movimentos
tectônicos e processos isostáticos, aliados a rigorosas mudanças climáticas. Os
efeitos destes processos são manifestados através dos maciços por
falhamentos, pela ação dos agentes de intemperismos e pelas expressões
topográficas (Soares, 2001). As áreas topograficamente mais elevadas situam-
se a oeste, na Serra da Várzea Grande e do Serrote do Gengibre; a sudoeste na
Serra das Umburanas; a sudeste representadas pelo Maciço do Baturité e a
oeste pelo Maciço de Uruburetama.

Os solos e as formações superficiais são predominantemente rasos, havendo
significativa presença de chãos pedregosos e de afloramentos rochosos,
especialmente nos sertões do alto e médio Curu. Nessa região é
preponderante a ocorrência dos Luvissolos, que se caracterizam por serem
medianamente profundos e moderadamente ácidos, porém pedregosos e
susceptíveis à erosão; dos Planossolos, solos minerais mal drenados, solos com
textura mais arenosa sobre seu horizonte subsuperficial, que é constituído por
argilas densas, ou seja, possui uma mudança textural abrupta e Neossolos
Litólicos os quais não apresentam muitas alternativas de uso devido à sua
pouca profundidade, alta pedregosidade e, também, alta fragilidade
ambiental. 

Essa fragilidade pode, inclusive, resultar em processos de desertificação, uma
vez que os Neossolos Litólicos e os Luvissolos Crômicos, solos rasos e de alta
erodibilidade, nas regiões assoladas por um clima semiárido mais severo, em
relevos ondulados a acidentados e mesmo em relevos suaves, como ditas
serras secas, apresentam algumas das condições mais preocupantes para o
avanço desse processo.

Os Neossolos Quartzarênicos, solos arenosos com baixa capacidade de
armazenar água e nutrientes, devido ao caráter areno e os Argissolos
Vermelho-amarelos, solos profundos, bem drenados e com fertilidade natural
variando de baixa a média, ocorrem na região dos Tabuleiros Pré-litorâneos.

Na região da Faixa de praia e dunas encontram-se os solos do tipo Neossolos
Quartzarênicos, solos pouco evoluídos, com teor de areia na fração textural
superior a 90%, com baixa capacidade de retenção de água e baixa fertilidade
natural. Na Planície Flúvio-Marinha, os Gleissolos se apresentam com fortes
limitações edáficas, favorecidos pela grande salinidade, inundabilidade, baixa
fertilidade e coesão dos materiais, ocupados por mangues de portes variados
(Figura 6).
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O tipo de vegetação ou classe de vegetação predominante no sertão
semiárido, de acordo com a Classificação do IBGE (IBGE, 1992), é a Savana-
estépica, que comporta quatro subgrupos de formações: Savana-estépica
Florestada, Savana-estépica Arborizada, Savana-estépica Parque e Savana-
estépica Gramíneo-lenhosa é a Savana-estépica, que comporta quatro
subgrupos de formações: Savana-estépica Florestada, Savana-estépica
Arborizada, Savana-estépica Parque e Savana-estépica Gramíneo-lenhosa.

Sendo assim, devido ao clima severo que domina esta região, verifica-se uma
vegetação com alta frequência de elementos xerófitos, sobretudo cactáceas e
bromeliáceas, o que define a fitofisionomia Savana Estépica como a mais
característica da Caatinga.

A sudoeste, na Serra do Machado, acontece a Savana Estépica Florestada, este
subgrupo de formação é estruturado fundamentalmente em dois estratos:
um, superior, com predominância de nanofanerófitas (plantas anãs raquíticas,
variando entre 0,25 e 5 m de altura) periodicamente decíduas e mais ou menos
adensadas por grossos troncos em geral, profusamente esgalhados e
espinhosos ou aculeados; e um estrato inferior gramíneo-lenhoso, geralmente
descontínuo e de pouca expressão fisionômica.

Figura 6. Mapa Exploratório de Solos da Região Hidrográfica do rio Curu.



Prenomina na região da Bacia do Curu a Savana-
Estépica Arborizada, estruturado em dois nítidos
estratos: um, arbustivo-arbóreo superior, esparso,
geralmente de características idênticas ao da Savana
Estépica Florestada, e outro, inferior gramíneo-lenhoso,
também de relevante importância fitofisionômica. 

As Formações Pioneiras com influência fluviomarinha
acontecem principalmente no curso do Rio Curu, a
montante do reservatório General Sampaio e no médio-
baixo curso do rio Canindé além de alguns afluentes.

Na porção sudoeste da Bacia ocorre a Savana-estépica
florestada, caracterizada por micro e/ou nanofanerófitos,
com média de 5 m, excepcionalmente ultrapassando os
7 m de altura, mais ou menos densos, com grossos
troncos e esgalhamento bastante ramificado em geral
provido de espinhos e/ou acúleos, com total deciduidade
na época desfavorável. Com características semelhantes,
a Savana Estépica Arborizada, ocupa a maior parte da
região, diferenciando-se apenas pelo fato de que neste
subgrupo os indivíduos que o compõem são mais baixos. 

A leste ocorre a Floresta Estacional Semidecidual
Montana, ocorrendo nas encostas e topos de serras em
altitudes superiores aos 600 m.

Observa-se na Figura 7, que a agricultura e pecuária
ocorrem, principalmente, próximo aos cursos dos rios,
concentrando-se no baixo-vale, inclusive existindo nessa
área projetos de irrigação instalados que remontam a
década de 1970.

A diversidade litológica, associada às variações do micro
e do mesoclima, configuram um mosaico de diferentes
sistemas ambientais, submetidos a profundas
transformações decorrentes do processo histórico de uso
e ocupação. Cada um desses sistemas representa uma
unidade de organização do ambiente natural onde se
estabelecem relacionamentos entre seus componentes.
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FOTO: DIEGO DAVI



Os níveis serranos dos maciços residuais abrangem as porções setentrionais da
Serra do Machado, parte da vertente Norte-Oriental da Serra de Uruburetama
e a vertente Ocidental da Serra de Baturité. Esses três conjuntos abrangem o
Alto e Médio Vale do Curu. No baixo vale preponderam os relevos baixos dos
tabuleiros pré-litorâneos e a planície costeira no entorno do estuário do rio
Curu. Bordejando o curso do rio principal e dos maiores tributários como os
Rios Canindé e Caxitoré, desenvolvem-se largos setores de planícies aluviais
que apresentam significativas melhorias do potencial geoambiental,
comparativamente com a Depressão Sertaneja.
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Figura 7. Classificação da vegetação da Região Hidrográfica do rio Curu.
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Sob o ponto de vista geoambiental e em consonância com a
macrocompartimentação geomorfológica, duas unidades se destacam e são
representadas: (1) pelos níveis rebaixados da Depressão Sertaneja
extensivamente recobertas pelas caatingas e (2) pelos níveis serranos dos
maciços residuais.
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Na análise realizada por Souza et al (2012), foram identificadas para a Bacia do
rio Curu, sete Sistemas Ambientais, seguindo-se do litoral para o interior, tem-
se: Faixa de praia, campo de dunas; Planície Fluviomarinha; Tabuleiros Pré-
litorâneos; Planícies fluviais; Maciços residuais; Cristas residuais e Inselbergs e
Sertões (Figura 8), a seguir descritos: 
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Figura 8 - Sistemas Ambientais da Região Hidrográfica do rio Curu.

- Faixa de praia, campo de dunas

Área formada principalmente por sedimentos marinhos eólicos com areias
finas e grosseiras, contendo níveis de minerais pesados e eventuais ocorrências
de rochas de praia (“beach rocks”) e afloramentos pontuais do cristalino,
pertencentes ao Holoceno. A sua geomorfologia se caracteriza por uma Faixa
praial com superfície arenosa de acumulação marinha, onde os terraços se
encontram escalonados em níveis, campos de dunas móveis e ocorrências de
promontórios. O escoamento das águas nessa área é difuso, com ocorrência de
lagoas freáticas. Os solos são predominantemente Neossolos Quartzarênicos,
caracterizados pela acidez, baixa fertilidade natural, baixa retenção de
umidade e susceptibilidade à erosão; com vegetação pioneira psamófila, de
espécies altamente especializadas.
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- Planície Fluviomarinha 

Nessa região a litoestratigrafia é caracterizada por sedimentos fluviomarinhos
argilo-arenosos, mal selecionados e ricos em matéria orgânica. Na análise
geomorfológica, verifica-se uma área de acumulação complexa,
periodicamente inundável, com depósitos continentais e sedimentos
marinhos. Os estuários e drenagem possuem padrões anastomóticos e fluxo
lento do escoamento fluvial, fortemente influenciado pela preamar. É uma
área permanentemente inundável, com sedimentos ricos em matéria orgânica
de origem continental e acréscimos marinhos, apresentando Gleissolos
revestidos por manguezais parcialmente degradados.

- Tabuleiros Pré-litorâneos 

Ocorre sobre sedimentos areno-argilosos mal selecionados e de cores
esbranquiçadas ou amarelo-avermelhadas, compostos por depósitos terciários
a quaternários pertencentes à Formação Barreiras. Geomorfologicamente
caracterizados por glacis de acumulação que se inclinam suavemente do
interior na direção da linha de costa, ficando posicionados à retaguarda dos
campos de dunas. Nessas áreas os sedimentos com profundidade de 1,5 m a 2
m e de natureza areno-argilosa são fracamente dissecados pela drenagem,
possuindo declives suaves que variam de 2° a 5° em direção ao mar (SOUZA,
2000). Tem-se aí os Neossolos Quartzarênicos Distróficos, solos excessivamente
drenados, forte a excessivamente ácidos e de baixa fertilidade natural, e ainda
os Argissolos Vermelho-Amarelo, que têm fertilidade natural de baixa a média,
sendo extremamente vulneráveis às condições de aridez e lixiviação.

- Planícies fluviais 

Caracterizam-se por possuir uma litoestratigrafia representada por sedimentos
aluviais com areias mal selecionadas incluindo siltes, argilas e cascalhos. A
geomorfologia é representada por áreas planas em faixas de aluviões recentes
e baixadas inundáveis limitadas por níveis escalonados de terraços
eventualmente mantidos por cascalheiros, refletindo-se em um escoamento
intermitente sazonal em fluxo muito lento, em terrenos de Neossolos Flúvicos,
Planossolos e Vertissolos, ainda revestidos em alguns pontos, por matas
ciliares.
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- Maciços residuais 

Apresentam litotipos variados do complexo cristalino Pré-Cambriano
deformados por tectonismo, onde se observam superfícies serranas ou
encostas forte e medianamente dissecadas em feições de cristas, colinas
lombadas, intercaladas por vales em “V”, o que leva a um escoamento
superficial com rios de padrões dendríticos e escoamento intermitente. Nessa
área os solos se caracterizam por associações de Argissolos nos topos e altas
vertentes; Neossolos Litólicos nas vertentes íngremes e Neossolos Flúvicos,
sendo estes profundos, mal drenados, possuindo altos teores de sódio e baixa
fertilidade natural nas planícies alveolares com matas secas e subúmidas.

- Cristas residuais e Inselbergs 

Nesse sistema há existência de litotipos variados do complexo cristalino Pré-
Cambriano deformados por tectonismo. Caracterizadas por fortes declives nas
encostas e topos aguçados associados à resistência de rochas do
embasamento cristalino, com solos rasos ou afloramentos rochosos revestidos
por vegetação rupestre. Possuem escoamento difuso e apresentam,
predominantemente, os solos do tipo Neossolos Litólicos e afloramentos
rochosos. São ambientes fortemente instáveis, com alta vulnerabilidade à
ocupação

- Sertões 

Apresenta litotipos variados do complexo cristalino, sendo compostos por
complexos migmatítico-granítico e gnáissico-migmatítico, além de rochas
graníticas.Nesta área observam-se atributos do Complexo Nordestino, suítes
magmáticas deformadas por movimentos diastróficos pretéritos e truncadas
por superfícies de aplainamento. 

As superfícies pediplanadas em rochas do embasamento cristalino,
apresentam escoamento superficial com rios de padrões dendríticos e/ou
dendríticos retangulares e escoamento intermitente sazonal. Os solos são
rasos a moderadamente profundos, Luvissolos (topos ligeiramente convexos e
vertentes suaves); Planossolos (baixas vertentes e interflúvios tabulares);
Neossolos Litólicos e Afloramentos rochosos (níveis residuais elevados),
recobertos originalmente por caatingas de padrões variados que atualmente
encontram-se em elevado estágio de degradação, variando de moderado a
fortemente degradados.
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Analisar os sistemas de classificações climáticas de uma região é de grande
relevância, pois assim é possível estabelecer o clima das diversas regiões,
considerando seus diferentes elementos, otimizando a troca de informações e
análises posteriores para diferentes propósitos (NÓBREGA, 2010).

O clima da Bacia, segundo a classificação de Köppen, apresenta-se em dois
tipos: de forma predominante seco, semiárido e quente com temperaturas
médias acima de 0º (BSh) e o outro o tropical com inverno seco (Aw) (Figura 9).

Para a caracterização climatológica da bacia foram usados os parâmetros
meteorológicos de temperatura, umidade relativa, evaporação,
evapotranspiração, insolação e nebulosidade da Estação Agroclimatológica da
Fazenda Experimental do Vale do Curu, da Universidade Federal do Ceará
(UFC), localizada no município de Pentecoste, registradas no período de 1970-
2000, cujas coordenadas geográficas são: latitude de 3° 47’ S, longitude de 39°
16’ W, e a altitude é de 45 metros.
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2.3 Clima

Figura 9. Classificação de Köppen para a Região Hidrográfica do Curu.

Fonte: Adaptado de Alvares et al (2013)
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▪     Temperatura Média
A temperatura média na Bacia varia entre 26,2ºC (junho) a 28,2°C (dezembro).
A média máxima apresentou-se com variação de 3,8°C, e seu extremo
ocorrendo no mês de outubro. Já a média mínima apresentou variação de
1,7°C, com o valor mínimo acontecendo no mês de julho (Tabela 5 e Figura 10).

Observa-se temperaturas relativamente estáveis e de reduzidas amplitudes,
com os picos de temperaturas máximas ocorrendo nos meses de outubro a
dezembro.
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Tabela 5. Temperaturas máximas, mínimas e médias- estação Agroclimatológica
Pentecoste (ºC)

Jan Out Dez Média

Máxima
Média
Mínima

33,7
27,6
23,1

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulMédia
33,3
27,1
22,4

Mai

32,6
26,8
22,8

31,6
26,5
22,8

31,4
26,3
22,5

31,6
26,4
22,2

32,0
26,2
21,6

32,7
26,5
21,4

34,1
27,2
21,9

34,8
27,6
22,3

35,2
27,9
22,6

35,0
27,9
22,6

34,9
28,2
23,0

Fonte Embrapa (2001).

Figura 10. Temperaturas médias do ar (°C) na estação Agroclimatológica em
Pentecoste.

Te
m

p
er

at
u

ra
 (°

C
)

Meses

Média Máxima Média Mínima Média

Fonte Embrapa (2001).

▪     Umidade relativa do ar
A umidade média anual na Bacia do Curu é 73,8% (Tabela 6). Os meses com
índices de umidade mais elevados são março, abril e maio (Figura 8). Essas
variações mensais estão intimamente relacionadas às irregularidades
temporais do regime pluviométrico. O período menos úmido, em termos
gerais, se situa no segundo semestre do ano, nos meses de setembro a
novembro.
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Tabela 6. Umidade relativa (%) na estação Agroclimatológica em Pentecoste (em ºC)

Jan Out Dez Média

% 73,0

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulUmidade
73,8

Mai

79,0 84,0 85,0 83,0 78,0 72,0 66,0 65,0 66,0 66,0 69,0
Fonte Embrapa (2001).

Figura 8. Umidade relativa (%) na estação Agroclimatológica em Pentecoste.
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Fonte Embrapa (2001).

▪     Evaporação Média
Os dados de evaporação média da estação Agroclimatológica em Pentecoste
são medidos no Evaporímetro de Piché, que, em média, apresenta valores
inferiores aos medidos no Tanque Classe A, uma vez que é instalado no interior
de abrigo meteorológico, e não exposto ao sol como o Tanque Classe A. Sendo
assim, salienta-se que para adotar esses valores como representativos da
evaporação em açudes é necessário utilizar um valor de correção. 

A evaporação anual média observada na bacia foi de 1.482,40 mm, com as
maiores taxas sendo observadas nos meses de setembro, outubro e novembro
(Tabela 7 e Figura 9).

Observa-se que a bacia possui altas taxas de evaporação, o que ocasiona
perdas expressivas das reservas acumuladas, e que pode contribuir para um
possível déficit hídrico.

Tabela 7. Evaporação média de Piché na estação Agroclimatológica em Pentecoste
(mm).

Jan Out Dez Total

mm 130,0

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulEvaporação
Piché

1482,4

Mai

87,7 66,9 56,8 71,8 100,0 132,1 166,1 168,1 178,6 166,7 157,6
Fonte Embrapa (2001).
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Figura 9. Evaporação média de Piché na estação Agroclimatológica em Pentecoste
(mm).
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▪     Evapotranspiração Potencial
A Evapotranspiração Potencial (ETP) foi estimada, com os dados da mesma
estação, seguindo o método de Thornthwaite & Mather (1955), a fim de servir
como elemento de referência à avaliação das necessidades hídricas para
irrigação existentes na bacia.

Observa-se na Tabela 8 e na Figura 10 que a ETP obteve maior valor médio em
dezembro (184,2 mm/mês), e o menor valor ocorreu em junho, 130,3 mm/mês.

Tabela 8. Evapotranspiração Potencial calculada pelo método de Thornthwaite &
Mather - estação Agroclimatológica Pentecoste (mm).

Fonte Embrapa (2001).

Jan Out Dez Total

mm 167,7

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulETP
154,4

Mai

147,9 139,0 131,7 135,0 130,3 137,8 156,6 167,9 176,7 177,4 184,2

Figura 10. Evapotranspiração média calculada pelo método de Thornthwaite & Mather
na estação Agroclimatológica em Pentecoste.
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3 5

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

▪     Insolação
A Tabela 9 e a Figura 11 apresentam a distribuição mensal da insolação, ou seja,
o número médio de horas de exposição ao sol na estação Agroclimatológica
em Pentecoste. Em escala anual, a insolação na região da bacia é em torno de
2.640 horas, sendo os meses de menor insolação àqueles correspondentes ao
período chuvoso, devido à presença de nebulosidade. E o mês de maior
insolação ocorrendo em outubro com 270 horas/mês de exposição ao sol.

Tabela 9. Insolação média na estação Agroclimatológica em Pentecoste (em horas).

Fonte Embrapa (2001).

Jan Out Dez Total

horas/mês 205,0

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulInsolação
2.639,9

Mai

165,5 147,5 165,0 197,8 214,5 240,2 266,9 259,0 270,0 266,1 242,4

Figura 11. Evapotranspiração média calculada pelo método de Thornthwaite & Mather
na estação Agroclimatológica em Pentecoste.
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▪     Nebulosidade
A nebulosidade é o parâmetro meteorológico que traduz a fração da abóbada
celeste que é ocupada por nuvens. Dessa forma, de acordo com a Tabela 10, a
maior fração de nebulosidade registrada na estação de Pentecoste ocorreu no
mês de março (6,4 décimos de ceú encoberto) e a menor fração foi observada
em agosto (3,0 décimos de ceú encoberto), obtendo-se valores de
nebulosidade abaixo da média (Figura 12).

Tabela 10. Nebulosidade em décimos de céu encoberto na estação Agroclimatológica
Pentecoste.

Fonte Embrapa (2001).

Jan Out Dez Média

décimos 5,2

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun JulNebulosidade

4,4
Mai

5,7 6,4 6,2 4,9 4,1 3,9 3,0 3,1 3,2 3,3 4,1
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Figura 12. Nebulosidade em décimos de céu encoberto na estação Agroclimatológica
Pentecoste.

2.4 Estações Pluviométricas 

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas - ANA (HidroWeb), a
Bacia do Curu apresenta um total de 50 postos pluviométricos inseridos nos
seus limites (Tabela 11), dos quais 72% estão em operação e os demais (28%)
não apresentam registro disponível, como mostra a Figura 13. Com relação à
responsabilidade e operação das estações, a predominância (70%) é da
FUNCEME e as demais se distribuem entre o DNOCS (26%) e a ANA (4%),
conforme mostra a Figura 14.

FOTO: DIEGO DAVI
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Tabela 11. Estações Pluviométricas da Região Hidrográfica do Curu.

Estação Código Latitude Município
Açude caxitoré
Açude pentecoste
Pentecoste
Itapagé
Iratinga
Paracuru
São Luís do Curu
Vertentes
Paracuru
Itapajé
Pluvio. Posto agrícola
Paraipaba
Açude pereira de miranda
Serrota
Fazenda são João
Apuiarés
Boa vista do Caxitoré
São Joaquim
Santa Cruz
Providência
Tejuçuoca
Fazenda Malaquias
Boa ação
Umirim
São luís do Curu
Paramoti
Salvação
Caridade
Açude General Sampaio
Parafuso
Ubiraçu
Açude salão
Açude alto alegre
Formosa
Tejuçuoca
Itatira
Itatira
General Sampaio
Açude São Mateus
Salitre
Fazenda Caxinoa
São domingos
Inhuporanga
Fazenda alto vermelho
Fazenda Morada Nova
Jurema
Água boa
Canindé
Açude salão
São Bernardo

Fonte: ANA (HidroWeb)

339001
339002
339004
339014
339020
339026
339028
339031
339036
339037
339039
339040
339041
339044
339045
339051
339052
339056
339057
339069
339070
339071
339072
339074
339078
439003
439005
439006
439009
439010
439013
439015
439016
439017
439019
439029
439030
439031
439041
439047
439050
439051
439052
439053
439056
439057
439066
439072
439075
439079

Longitude Responsável Operadora
-3,7500
-3,7833
-3,7833
-3,6833
-3,7333
-3,3833
-3,6739
-3,9333
-3,4167
-3,6800
-3,7833
-3,4000
-3,7833
-3,8333
-3,9453
-3,9500
-3,9167
-3,7300
-3,6700
-3,9667
-3,9833
-3,9500
-3,9667
-3,6667
-3,6667
-4,0833
-4,2500
-4,2333
-4,0667
-4,2667
-4,4167
-4,4167
-4,0833
-4,0333
-4,0333
-4,5167
-4,5333
-4,0500
-4,3667
-4,2000
-4,2833
-4,2333
-4,0833
-4,1333
-4,0167
-4,0667
-4,1167

-4,3500
-4,4167
-4,4008 Canindé

Pentecoste
Pentecoste
Pentecoste

Itapajé
Itapajé

Paracuru
São Luís do Curu

Itapajé
Paracuru

Itapajé
Pentecoste
Paraipaba

Pentecoste
Apuiarés
Apuiarés
Apuiarés
Irauçuba
Itapajé
Itapajé

Pentecoste
Tejuçuoca
Tejuçuoca
Tejuçuoca

Umirim
São Luís do Curu

Paramoti
Paramoti
Caridade

General Sampaio
Canindé
Canindé
Canindé
Caridade

Pentecoste
Itapajé
Itatira
Itatira

General sampaio
Canindé
Canindé
Canindé
Caridade
Caridade
Caridade

General sampaio
General sampaio

Paramoti
Canindé
Canindé

-39,3667
-39,2667
-39,2667
-39,5833
-39,5333
-39,0833
-39,2417
-39,5667
-39,0333
-39,5800
-39,2833
-39,1667
-39,2500
-39,3333
-39,4111

-39,4333
-39,7000
-39,6700
-39,5200
-39,1333
-39,5833
-39,5500
-39,5333
-39,3500
-39,2667
-39,2500
-39,4833
-39,1833
-39,4667
-39,6500
-39,6167
-39,3167
-39,0333
-39,0167
-39,5167
-39,6167
-39,6167
-39,4500
-39,3167
-39,7167
-39,2833
-39,2667
-39,0500
-39,1500
-39,4333
-39,4667
-39,3000
-39,3000
-39,3167
-39,3508 Funceme

Funceme
Dnocs

Funceme
Dnocs
Dnocs
Dnocs

Ana
Dnocs

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme

Dnocs
Ana

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme

Dnocs
Funceme
Funceme

Dnocs
Funceme

Dnocs
Dnocs
Dnocs
Dnocs
Dnocs

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme

Funceme

Funceme
Dnocs

Funceme
Dnocs
Dnocs
Dnocs
Cprm
Dnocs

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme

Dnocs
Cprm

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme

Dnocs
Funceme
Funceme

Dnocs
Funceme

Dnocs
Dnocs
Dnocs
Dnocs
Dnocs

Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
Funceme
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Figura 13. Relação de postos pluviométricos em operação e desativados na Região
Hidrográfica do Curu.

EM OPERAÇÃO
72%

SEM REGISTRO DISPONÍVEL
28%

Figura 14. Operadoras dos postos pluviométricos Região Hidrográfica do Curu.

ANA
70%
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26%

DNOCS
4%

2.4.1 Regime Pluviométrico

Os estudos do regime pluviométrico têm o propósito de apresentar,
essencialmente, os dados de chuvas a nível mensal e anual da Bacia do Curu.
Para essa análise foram selecionados três postos pluviométricos: Paraipaba
(código 00339040), açude General Sampaio (código 00439009) e Ubiraçu
(código 00439013). 

Os valores médios, máximos e mínimos mensais calculados são apresentados
nas Tabelas 12 a 14 e a distribuição das precipitações nos hietogramas das
Figuras 15 a 17 para cada posto pluviométrico analisado. 
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Jan Out Dez

Máxima
Média

Mínima

369,0
116,5
9,2

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun Jul

383,0
165,1
19,8

745,8
288,4
43,0

643,0
307,4
64,7

376,2
165,8
0,0

284,0
82,3
0,0

144,0
33,3
0,0

35,0
6,4
0,0

45,1
1,8
0,0

17,8
1,6
0,0

65,0
3,3
0,0

206,6
14,4
0,0
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Tabela 12. Pluviosidades máximas, mínimas e médias (mm) no posto Paraipaba
(00339040).

Fonte: ANA (HidroWeb)

Pluviosidade Mai

Figura 15. Hietograma do posto pluviométrico Paraipaba.

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (m

m
)

MédiaMáxima Mínima

Tabela 13. Pluviosidades máximas, mínimas e médias (mm) no posto Açude General
Sampaio (00439009).

Jan Out Dez

Máxima
Média

Mínima

257,2
68,5

0

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun Jul

444,8
114,7

0

404,6
203,9
24,5

545,6
189,7

3

327,6
99
0

171,7
38,5

0

132,6
17,1
0

19,9
2,8
0

24
2,6
0

22,4
1,4
0

81
5,2
0

102,1
16,2

0
Fonte: ANA (HidroWeb)

Pluviosidade Mai
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Figura 16 - Hietograma do posto pluviométrico Açude General Sampaio (00439009).
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Tabela 14. Pluviosidades máximas, mínimas e médias (mm) no posto Ubiraçu
(00439013).

Fonte: ANA (HidroWeb)

Figura 17. Hietograma do posto pluviométrico Ubiraçu (00439013).
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Jan Out Dez

Máxima
Média

Mínima

463,6
85,3

0

Fev Mar NovSetAgoAbr Jun Jul

392,9
141,8
7,2

692,8
235,2
23,9

557
201,3
37,2

308,3
97,7
8,6

144,8
42,8

0

106,9
22,1
0

80,8
7,4
0

16,6
2,4
0

65,7
4,3
0

121,3
7,5
0

234,5
27,8

0

Pluviosidade Mai

Observa-se que as precipitações médias anuais diminuem do litoral, com o
posto Paraipaba (00339040), apresentando precipitação média anual de 1.248
mm, para a região central, com o posto Açude General Sampaio (00439009)
apresentando média anual de 759,7 mm. Apesar do posto Ubiraçu (00439013)
localizar-se próximo a cabeceira do rio Curu, ou seja, à Serra do Machado,
apresentou uma baixa precipitação média anual de 875,6 mm. Entretanto, era
de se esperar, por causa das características geoambientais dessa região da
Bacia.

Quanto às precipitações máximas anuais, o posto Paraipaba apresentou
precipitações de 3.313 mm/ano, o posto Açude General Sampaio 2.434 mm/ano
e o posto Ubiraçu 3.185mm/ano. Ressalta-se a importância de se analisar essa
grandeza, pois ela influencia diretamente a erosão do solo, os processos de
inundações em áreas urbanas e rurais, além de ser fundamental para conhecer
a vazão de cheia de uma bacia, auxiliando nos estudos de drenagem.
Em relação às precipitações mínimas anuais observa-se que o maior valor
novamente ocorreu no posto de Paraipaba, 209 mm/ano. Já os postos Ubiraçu
e Açude General Sampaio apresentaram valores mínimos de precipitação
inferiores a 80 mm/ano, de 77 mm/ano e 28 mm/ano, respectivamente.
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2.4.2 Precipitação Média

Para a obtenção de dados de precipitação média em uma bacia é necessário
calcular a altura média precipitada, já que a mesma não ocorre de modo
uniforme sobre toda a Região Hidrográfica.

Uma maneira de calcular essa altura média é utilizando o Método de Thiessen.
Para a utilização deste método não é necessário que os postos pluviométricos
estejam uniformemente distribuídos, uma vez que o mesmo pondera os
valores obtidos em cada posto por sua área de de influência. 

Na Tabela 15 e Figura 18 apresentam-se as precipitações médias anuais,
calculadas pelo método de Thiessen, para o período de 1980 a 2010,
disponibilizadas pela FUNCEME (2021) no “Boletim Anual de Precipitação
Média nas Regiões Hidrográficas”.

Tabela 15. Precipitação média anual calculada pelo Método de Thiessen para a Região
Hidrográfica do Curu.

Ano Pmédia (mm)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

830,3
590,7
559,8
409,2
926,3
1879,3

1231
721,4
952,2

Ano
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Pmédia (mm)
1220,6
703,1
726,3
584,9
368,7
775

795,7
842,2
1024,8

Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Pmédia (mm)
647,8
841,2
919,2
724,3
825,4
683,5
1025,9
503,7
760,8

Ano
2007
2008
2009
2010

Pmédia (mm)
817,2
1108,7
1129,4
654,6

Fonte: FUNCEME (2021)
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Figura 18. Distribuição da Precipitação Média Anual para a Região Hidrográfica do Curu
(1980-2010).
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2.4.3 Variabilidade da Precipitação

A precipitação da Bacia do Curu caracteriza-se pela sazonalidade,
concentrando-se em poucos meses, o que indica uma estação chuvosa bem
definida. As precipitações máximas, normalmente, ocorrem nos meses de
março e abril, que coincidem com a posição mais a sul da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) e com o aparecimento de Linhas de
Instabilidade.

As variabilidades temporais e espaciais das precipitações pluviométricas
constituem uma característica marcante do clima da região Nordeste do
Brasil, em particular sobre a porção semiárida, que apresenta déficit hídrico em
pelo menos 70% do ano (Marengo et al., 2011).

Estudos de extremos de clima no Nordeste têm sido desenvolvidos para
investigar os mecanismos físicos responsáveis pela variabilidade pluviométrica.
Os resultados demonstraram que as anomalias pluviométricas possuem escala
espacial muito maior do que a escala local, e que estão diretamente
conectadas aos padrões atmosféricos e oceânicos de grande escala que se
processam (conjuntamente ou não) sobre os Oceanos Pacífico e Atlântico
Tropicais.

As chuvas do Nordeste são determinadas por movimentos atmosféricos que
favorecem, ou inibem os processos de formação de nuvens precipitantes sobre
a região. 

No período de fevereiro a maio, além desses, outros sistemas atmosféricos
atuam no sentido de contribuir ou inibir as chuvas, tais como: Vórtices
Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) e Frentes Frias. Já a ocorrência de chuva, no
período de junho a agosto nesta Bacia, pode ser relacionada ao sistema
atmosférico denominado Ondas de Leste.

A seguir apresenta-se de forma sucinta, os principais fenômenos atmosféricos
causadores de chuvas sobre o Nordeste brasileiro e, especificamente, sobre o
estado do Ceará e a bacia do Curu, conforme FUNCEME (2021).
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Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema
meteorológico atuante na região norte do Nordeste do Brasil e,
consequentemente, na bacia do Curu. A partir de sua localização é possível
determinar o quão abundante ou deficiente serão as chuvas no Nordeste do
Brasil. A ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte,
aproximadamente 12°N, entre agosto e setembro, para posições mais ao sul,
aproximadamente a 4°S, entre março e abril, justificando a estação chuvosa na
Bacia. 

A ZCIT é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo
terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do
hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul (Figura19). A ZCIT é
mais significativa sobre os Oceanos e tem como fatores determinantes de sua
posição e intensidade a Temperatura da Superfície do Mar (TSM).

Linha de Instabilidade (LI)

As Linhas de Instabilidade (LI) se formam principalmente nos meses de verão
no hemisfério sul (dezembro a março), podendo ser encontradas ao sul da
Linha do Equador, influenciando as chuvas no litoral norte do Nordeste e as
regiões adjacentes, que ocorrem no período da tarde e início da noite.
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Figura 19. Imagens do satélite GOES-12 no canal infravermelho da posição da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) em 23 de Abril de 2008.

Fonte: NOAA
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As LI são bandas de nuvens, organizadas em forma de linha, causadoras de
chuva, cuja formação acontece essencialmente pela grande quantidade de
radiação solar incidente sobre a região tropical, o que leva ao desenvolvimento
das nuvens cumulus, que atingem um número maior à tarde, quando a
convecção é máxima, daí influenciar as chuvas nesse período. Outro fator que
contribui para o incremento das Linhas de Instabilidade (Figura 20), sobretudo
nos meses de fevereiro e março, é a proximidade da ZCIT.

Figura 20. Imagem do satélite METEOSAT-7 mostrando uma Linha de Instabilidade no
litoral norte do NEB.

As LIs predominam na primavera, embora sejam mais intensas durante o
verão e outono, quase sempre associadas à intensa atividade convectiva da
ZCIT. Nos meses em que não há desenvolvimento da linha convectiva na costa
da Bacia e a ZCIT está deslocada para a sua posição mais ao norte, pode-se
observar a ausência de precipitação na sua costa.

Frentes Frias

Um outro importante mecanismo causador de chuvas entre os meses de
novembro e janeiro no Nordeste do Brasil está relacionado à penetração de
Frentes Frias até as latitudes tropicais.
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   Fonte: FUNCEME.
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Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS)

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) que atingem a região Nordeste do
Brasil, entre os meses de outubro e março, se formam no Oceano Atlântico
com trajetória, normalmente acontecendo de leste a oeste, entre os meses de
janeiro e fevereiro.

   Fonte: FUNCEME.

Figura 21. Imagem do satélite METEOSAT-7 mostrando o posicionamento de uma
Frente Fria próxima ao sul do Estado da Bahia.

As frentes frias são bandas de nuvens organizadas que se formam na região de
confluência entre uma massa de ar frio (mais densa) com uma massa de ar
quente (menos densa). A massa de ar frio penetra por baixo da quente, como
uma cunha, e faz com que o ar quente e úmido suba, forme as nuvens e
consequentemente as chuvas (Figura 21). 

A ocorrência das frentes frias na Bacia do Curu, pode ocasionar precipitação,
mesmo que esporadicamente, em sua porção sul, atingindo o máximo nos
meses de dezembro e janeiro.
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Caracterizam-se por ser um conjunto de nuvens que têm a forma aproximada
de um círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há formação de
nuvens causadoras de chuva e no centro há movimentos de ar de cima para
baixo (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens
(Figuras 22 e 23).

As estações pluviométricas da Bacia do Curu que, climatologicamente
apresentam os máximos em março-abril e abril-maio, são influenciadas por
vários sistemas meteorológicos, dentre eles o VCAS.

Figura 22 - Diagrama esquemático da nebulosidade associada aos Vórtices Ciclônicos
de Ar Superior (VCAS).

   Fonte: FUNCEME.
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Figura 23 – Imagens do satélite METEOSAT-7, canal infravermelho.

   Fonte: FUNCEME.
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Ondas de Leste

Formadas na faixa tropical do globo terrestre onde ocorre a influência dos
ventos alísios, as ondas de leste são ondas que se deslocam de oeste para leste,
desde a costa da África até o litoral leste do Brasil.

Quando as condições oceânicas e atmosféricas estão favoráveis, as Ondas de
Leste também provocam chuvas no Estado do Ceará, principalmente na parte
centro-norte do Estado, nos meses de junho, julho e agosto. Este sistema
provoca chuvas principalmente na Zona da Mata que se estende desde o
Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte. 

Na Bacia do Curu, as Ondas de Leste são as principais responsáveis pela
produção de chuvas na porção oriental da Bacia durante os meses de maio e
junho. 
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2.5 Estações Fluviométricas

Segundo o banco de dados Hidroweb (ANA), existem 31 postos fluviométricos
(Tabela 16) dentro da Bacia do rio Curu. Entretanto, 09 (29%) não possuem
dados, 19 (61,3%) apresentam apenas dados de cota, 01 (3,2%) apresenta dados
de cota e descarga, e 02 (6,4%) apresentam dados de medição de vazão, são
eles os postos de Paramoti (35551000) e de São Luís do Curu (35570000). No
entanto, destes apenas o posto São Luís do Curu (35570000) tem série histórica
utilizável, pela sua maior extensão (1973-2014) (Tabela 16).

O posto Paramoti apresenta apenas 08 anos de série de dados de vazões
consistidos (2006 a 2014), e além da série ser extremamente curta, ainda
apresenta inconsistências, o que impossibilita a sua utilização.

Além da ausência de dados, a existência de medições de cotas diárias (61% dos
postos), por exemplo, sem que exista a curva-chave correspondente, ou
medições de descarga que possibilitem sua aquisição no período observado de
cotas, contribui para não se obter as séries de vazões dos respectivos postos
com dados de cota.

Com relação a titularidade das estações, a maioria (48%) pertence à COGERH,
seguida do DNOCS (35%) e as demais (16%) se dividem entre ANA-DNOCS e
SEMACE-CE (Figura 24).
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Figura 24. Relação das operadoras dos postos fluviométricos da Bacia do Curu.
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Tabela 16 - Estações Fluviométricas da Região Hidrográfica do Curu.

Açude Desterro
Açude Trapiá 1
Açude São Domingos
Açude General Sampaio
General Sampaio - canal
de fuga
Açude Tejuçuoca
Apuiarés
Serrota sangradouro
Serrota canal principal 1
Serrota canal principal 2
Açude são Mateus
Paramoti
Açude escuridão
Açude Souza
Açude Salão
Açude Caracas
Fazenda Jacana
Fazenda Erva Moura
Açude Pentecoste
Pentecoste
Pereira de Miranda -
canal
Açude Jerimum
Açude Caxitoré
Caxitore - canal de fuga
Açude Itapajé
Ponte José Gomes
São Luís do Curu
Paraipaba
Açude frios
Paraipaba - canal adutor
Paraipaba - derivação

Código Latitude Rio

Riacho do mel
Riacho Trapiá

Riacho do Nambi
Rio Curu
Rio Curu

Rio Tejuçuoca
Rio Curu
Rio Curu
Rio Curu
Rio Curu

Rio Canindé
Rio Canindé

Riacho Escuridão
Rio Juriti

Riacho Salão
Riacho Longá
Rio Canindé

Riacho Capitão-Mor
Rio Canindé
Rio Canindé
Rio Canindé

Rio Caxitoré
Rio Caxitoré
Rio Caxitoré
Rio Escorado

Rio Curu
Rio Curu
Rio Curu
Rio Frios
Rio Curu
Rio Curu

Estação Longitude Município OperadoraResponsável

35490000
35500000
35504000
35505000
35506000

35510000
35515800
35542500
35542600
35542700
35550000
35551000
35552300
35552400
35552500
35552600
35553000
35554000
35555000
35555050
35555100

35560000
35562500
35562600
35564000
35566000
35570000
35570500
35580000
35590000
35591000

-4,0597
-4,2028
-4,2206
-4,0986
-4,0486

-3,9764
-3,9500
-3,8228
-3,8228
-3,8228
-4,3722
-4,1008
-4,5272
-4,3925
-4,4067
-4,3911

-4,0042
-3,9167
-3,8017
-3,7872
-3,7839

-3,8381
-3,7469
-3,7500
-3,6703
-3,7833
-3,4075
-3,4928
-3,6908
-3,4075
-3,4075

-39,1156
-39,0586
-39,2836
-39,4783
-39,4464

-39,5075
-39,4292
-39,3317
-39,3317
-39,3317
-39,3153
-39,2339
-39,3767
-39,2828
-39,3117
-39,1878
-39,1944
-39,2000
-39,2583
-39,2781
-39,2789

-39,6914
-39,3589
-39,3500
-39,5761
-39,2833
-39,0847
-39,1522
-39,2986
-39,0847
-39,0847

Caridade
Caridade
Caridade

General Sampaio
General Sampaio

Tejuçuoca
Apuiarés

Pentecoste
Pentecoste
Pentecoste

Canindé
Paramoti
Canindé
Canindé
Canindé
Canindé
Apuiarés

Pentecoste
Pentecoste
Pentecoste
Pentecoste

Irauçuba
Umirim

Pentecoste
Itapajé

Pentecoste
São Luís do Curu

Paraipaba
Umirim

Paracuru
Paracuru

COGERH
COGERH
COGERH
COGERH
DNOCS

COGERH
SEMACE-CE

DNOCS
DNOCS
DNOCS

COGERH
ANA

COGERH
COGERH
COGERH
COGERH
DNOCS
DNOCS

COGERH
SEMACE-CE

DNOCS

COGERH
COGERH
DNOCS

COGERH
DNOCS

ANA
SEMACE-CE

COGERH
DNOCS
DNOCS

COGERH
COGERH
COGERH
COGERH
DNOCS

COGERH
SEMACE-CE

DNOCS
DNOCS
DNOCS

COGERH
CPRM

COGERH
COGERH
COGERH
COGERH
DNOCS
DNOCS

COGERH
SEMACE-CE

DNOCS

COGERH
COGERH
DNOCS

COGERH
DNOCS
CPRM

SEMACE-CE
COGERH
DNOCS
DNOCS
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A estação fluviométrica de São Luís do Curu abrange uma área de cerca de
7.100 km², sendo responsável pelo monitoramento de aproximadamente 87%
da Bacia (Plano de Gerenciamento da Bacia do Curu, 1995). No entanto, apesar
de ter uma série de dados com duração razoável, o posto sofre influência dos
principais reservatórios da Região que ficam a seu montante. 

Analisando os valores das vazões médias mensais apresentados na Tabela 17 e
na Figura 25, observa-se um comportamento sazonal dos deflúvios
apresentando vazões mais elevadas, em média, nos meses de março, abril e
maio, devido a presença da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT; e nos
outros meses, observa-se a diminuição do escoamento superficial, que pode
ser decorrente da falta de precipitação nesse período. A série de vazões
apresentou vazão média anual de 17,4 m³/s, com alta variabilidade,
representada pelo CV de 1,71 (valor típico do Semiárido).
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Tabela 17. Vazões médias mensais registradas no posto fluviométrico São Luís do Curu
(m³/s).

Fonte: ANA (HidroWeb)

Jan Out Dez Média
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10,81 33,61 75,92 48,31 11,66 5,29 3,6 3,53 3,58 3,68 3,79

Figura 25. Vazões médias mensais registradas no posto fluviométrico São Luís do Curu.
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A alta variabilidade dos deflúvios médios anuais no posto São Luís do Curu
pode ser melhor visualizada na Figura 26.

A escassez e a baixa qualidade dos dados disponíveis já haviam sido
ressaltadas no PERH (1992) e no Plano Diretor da Bacia do Curu (1995): “As
séries de maneira geral apresentam dados escassos e de qualidade
insatisfatória, seja pela extensão, descontinuidade de dados, distribuição
espacial irregular ou influência de reservatórios”. 
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Levando-se em consideração o exposto, embora se tenha uma quantidade
maior de estações quando comparado aos Planos anteriores, constata-se que,
em sua maioria, os dados monitorados (vazão, cota e descarga) não
apresentam uma série histórica robusta, ou seja, a Bacia continua
apresentando deficiência de dados elementares no que concerne às
potencialidades hídricas naturais que comprometem os estudos, possuindo
basicamente uma estação fluviométrica com registros de vazões superiores a
20 anos, ficando evidentes os problemas relacionados à qualidade dos dados
disponíveis.
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Figura 26. Deflúvios médios anuais registrados no posto fluviométrico São Luís do Curu.
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2.6 Aspectos Demográficos e Socioeconômicos

A Região Hidrográfica do Curu abrange 27 municípios que, total ou
parcialmente, fazem parte de seu território. Destes, 14 municípios apresentam
áreas representativa na Bacia, com valores superiores a 400 km², como é o
caso de Irauçuba, embora o percentual de seu território seja inferior a 30%.
Além disso, existem municípios com pequenas áreas no território da Bacia,
mas que possuem parte de sua sede municipal ali inserida, é o caso de Itatira.
Dessa forma as informações sobre os aspectos socioeconômicos serão
trabalhadas para 15 municípios desta Região Hidrográfica.

São disponibilizadas informações sobre as condições socioeconômicas da
Bacia em análise, de forma a possibilitar uma visão ampla, forma comparativa
entre os municípios da região, no contexto do Ceará e da sua própria bacia, em
relação a evolução e distribuição da população residente; a análise global do
comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) total e setorial, bem como do
PIB per capita e de indicadores de desenvolvimento humano, como o IDM e
IDH, dentre outros, além de indicadores sociais como educação e saúde.
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Dados do Censo Demográfico mostram um processo de urbanização da Bacia
como um todo, conforme Figura 27, semelhante de grandes centros em
desenvolvimento, ou seja, além do crescimento populacional da região,
verificou-se também um aumento da taxa de urbanização, desde a década de
1970, há uma tendência para o aumento do contingente da população urbana
e diminuição da rural. No período de 1970, esta representava 24% da população
da Região, passando para 58% em 2010.
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Figura 27. Dados de População - Censos de 1970 - 2010.
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Fonte: IBGE, 2019

Corroborando com esta análise, pode-se verificar a urbanização expressiva na
maioria dos municípios na Tabela 18, onde se verificam valores da Taxa Média
Geométrica de incremento anual da população residente, com alguns deles
negativos, indicando o decréscimo da população rural. O município de
Canindé é o mais populoso, com 17,5% da população da Bacia, seguido por
Itapajé (12%), São Gonçalo do Amarante (11,1%) e Pentecoste (8,6%), esses quatro
municípios contém 40,5% da população, em 66,4% do seu território. 

O Produto Interno Bruto municipal (PIB) é disponibilizado a partir do Valor
Adicionado Bruto (VAB) por atividade econômica e impostos, líquidos de
subsídios. As atividades dizem respeito aos setores Agropecuária, Indústria,
Serviços, destacando-se para este último a Administração, Saúde e Educação
Públicas e Seguridade Social, devido à relevância deste segmento na
economia municipal.
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Tabela 18. Características Demográficas da População

Municípios

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

População 2010 População
estimada 

2020

5.772
46.875
8.381
3.648
14.343
33.900

9.511
20.589
13.435
5.540
21.394
28.537
7.961
6.335
11.091

13.925
74.473
20.020
6.218

22.324
48.350
18.894
31.636
30.041
11.308

35.400
43.890
12.332
16.827
18.802

Urbana Rural Total

8.153
27.598
11.523
2.570
7.981

14.360
9.372
11.047
16.606
5.768

14.006
15.353
4.371

10.492
7.711

14.672
77.244
22.782
7.694

24.305
53.067
21.836
35.304
32.992
12.252
37.900
48.869
13.044
19.371
19.903

Taxa média geométrica de
incremento anual da

população residente (%)
2000-2010

Urbana Rural Total

0,57
1,71
3,24
4,65
2,81
2,16
4,67
2,13
0,58
2,87
1,08
2,60
0,76
4,30
0,98

1,05
0,68
2,52
2,48
1,33
1,64
1,97
1,40
1,67
0,30
0,83
2,11

0,70
2,21
0,81

1,41
-0,84
1,64
0,08
-0,84
0,52
-0,15
0,16
2,65
-1,63
0,45
1,27
0,61
1,15

0,57

   Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Dentre os dez municípios cearenses que apresentaram maior PIB per capita
em 2018, destaca-se São Gonçalo do Amarante (R$ 87.086,00), em 6° lugar no
Estado, o crescimento econômico observado neste município está relacionado
ao Complexo Industrial do Porto do Pecém (CIPP). Já Tejuçuoca (R$ 5.555,00),
Caridade (R$ 5.631,00) e Itatira (R$ 5.888,00) figuram entre os dez menores
valores de PIB do Ceará.

No setor Agropecuário, Canindé, Caridade, Itatita, e Paramati tiveram queda do
VAB especialmente pela redução no volume de chuvas na região, dificultando
o desenvolvimento das atividades agrícolas.

Em 2018, a indústria cearense registrou seu quarto ano seguido de queda real
(em volume) em seu Valor Adicionado Bruto (VAB), com redução de - 1,95% na
comparação com 2017. A exceção da extrativa mineral, que cresceu 3,23%,
todas as demais apresentaram retração nesta mesma base de comparação. A
participação da indústria e suas atividades também apresentaram
movimentos relevantes em 2018, elevando a sua participação na economia
cearense. Na Região destaca-se São Gonçalo do Amarante, onde se localiza o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), evidenciando-se o
segmento de eletricidade, gás e água com a geração de energia elétrica a
partir das termoelétricas.
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Tabela 19 - Distribuição do Produto Interno Bruto por setores.

Fonte: IPECE, 2018

A grande maioria dos municípios tem a maior participação de sua economia
vinculada a atividade de Serviços (incluindo a atividade de Administração,
Defesa, Educação e Saúde Públicas e Seguridade Social - APU), isso é evidente
para 149 municípios do Estado e também para a Bacia em questão, conforme
Tabela 19, onde se verificam os percentuais mais altos para este Setor.

Municípios 
PIB per
capta

PIB (R$ mil) % sobre
Estado

%
Agropecuária

%
Indústria

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapagé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do
Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

6.805,00
8.107,00
5.631,00
8.337,00
6.665,00
10.664,00
5.888,00
14.317,00
11.924,00
7.998,00
10.925,00
87.086,0

 
8.043,00
5.555,00
7.754,00

100.811,00
632.734,00
126.292,00
57.991,00

159.989,00
557.102,00
122.391,00
488.166,00
390.494,00
93.287,00

407.785,00
4.225.065,00

 
104.059,00
105.543,00
153.615,00

0,06
0,41
0,08
0,04
0,10
0,36
0,08
0,31
0,25
0,06
0,26
2,71

 
0,07
0,07
0,10

8,85
5,40
15,47
19,51
9,10
9,41
9,78
8,66
16,84
18,80
10,94
1,30

 
12,72
7,24
14,01

%
Serviços

6,47
5,82
4,23
3,42
9,01
18,51
2,39

20,49
19,32
3,58
19,79
67,89

 
7,15
4,13
4,88

84,68
88,79
80,31
77,07
81,89
72,09
87,84
70,84
63,83
77,61
69,27
30,80

 
80,13
88,63
81,11

O Índice de Desenvolvimento Humano obtido a partir da média do IDH-
Municipal (IDHM) divulgado pela ONU, através de seu Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) abrange três dimensões: longevidade,
educação e renda. O IDHM é obtido pela média aritmética simples de três
subíndices: IDHM – Longevidade, obtido a partir da esperança de vida ao
nascer; IDHM – Educação, resultado da combinação da porcentagem de
adultos alfabetizados com taxa de matrícula nos ensinos elementar, médio e
superior; IDHM – Renda, que é obtido a partir da PIB per capita, ajustado ao
poder de paridade de compra e com retornos marginais decrescentes à renda
a partir de um determinado patamar de referência. Os valores de IDH são
apresentados na Tabela 20 para os municípios, com dados do censo de 2010. 
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Tabela 20. Índice de Desenvolvimento Humano- Municipal - IDHM

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2010.

Municípios 
Global

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do
Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

0,618
0,612
0,592
0,568
0,605
0,623
0,562
0,637
0,634
0,583
0,629
0,665

 
0,620
0,584
0,587

Dentre os municípios da Bacia, seis apresentam valores de IDHM inferior a
0,599, representando um Baixo Desenvolvimento, são eles: Itatira, General
Sampaio, Paramoti, Tejuçuoca, Umirim e Caridade, um reflexo principalmente
da componente Educação, seguido da Renda. Os demais municípios
apresentam um IDHM variando entre 0,600 a 0,699, considerado Médio
Desenvolvimento.

No que diz respeita à agricultura, as principais culturas temporárias produzidas
na Bacia foram, para o ano de 2019, o coco baía, a banana e a castanha de caju,
em uma área de aproximadamente 14.700 hectares, destacando-se a produção
de coco-da-baía em Paraipaba e de banana em Itapajé.

As culturas permanentes, geralmente representando a agricultura de sequeiro,
possuindo baixa produtividade média não conseguindo gerar riqueza no
interior, porém são de fundamental importância para a economia do Estado,
sendo imprescindível no âmbito social. Destaque para a produção de milho
(grão) nos municípios de Canindé e Paramoti; mandioca, em Umirim e na
produção de cana-de-açúcar em Paracuru (Tabela 21). Totalizando uma área de
10.000 hectares, para essas culturas. 

Índice Ranking

76,00
91,00

148,00
178,00
119,00
64,00
181,00
39,00
43,00
162,00
50,00
13,00

 
73,00
161,00
157,00

Educação Longevidade Renda

RankingÍndiceRankingÍndiceRankingÍndice

0,463
0,449
0,518
0,520
0,524
0,505
0,557
0,526
0,593
0,593
0,568
0,604

 
0,602
0,581
0,646

36,00
122,00
157,00
182,00
79,00
64,00
178,00
49,00
30,00
143,00
28,00
6,00

 
38,00
138,00
130,00

0,747
0,744
0,741
0,742
0,751
0,779
0,755
0,765
0,741
0,719
0,760
0,734

 
0,738
0,746
0,775

151,00
78,00
31,00

145,00
118,00
96,00
139,00
140,00
155,00
152,00
162,00
48,00

 
179,00
150,00
134,00

0,514
0,548
0,515
0,517
0,514
0,528
0,526
0,571
0,536
0,558
0,561
0,562

 
0,574
0,597
0,587

131,00
59,00
147,00
112,00
152,00
85,00
172,00
23,00
51,00

167,00
79,00
31,00

 
92,00
165,00
170,00
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Tabela 21. Lavouras temporárias e permanentes. Variável - Quantidade produzida/2019
(Toneladas)

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2019.

Dos oito perímetros de irrigação públicos do Ceará, dois se encontram nessa
Região, o Projeto Curu-Paraipaba, cuja fonte hídrica é o rio Curu e o Curu-
Pentecoste, com captação nos Açude General Sampaio e Pentecoste (DNOCS,
2017). Conforme ADECE (2011), a área desapropriada para implantação do
perímetro irrigado foi de 12.437 ha, sendo 4.347 ha destinados à agricultura de
sequeiro e 8.000 ha, para área irrigável ou com irrigação ainda a ser
implantada. Já para o Projeto Curu-Pentecoste a área desapropriada foi de
5.016,00 ha, com 3.836,00 destinados à agricultura de sequeiro e 1.180,00 para
irrigação.

A estrutura fundiária nos municípios da Bacia (Tabela 22), reflete a realidade
vigente no país, onde ocorrem grandes distorções quanto à distribuição e ao
seu uso da terra. Especialmente no Nordeste, observa-se um grande número
de minifúndios contrastando com poucos imóveis de grandes dimensões de
terras. Os minifúndios, pequenas propriedades e os imóveis rurais não
classificados, perfazem um total de 90% da estrutura fundiária.

Municípios Variável - Quantidade produzida (Toneladas) 2019

Apuiarés 
Canindé 
Caridade 
General Sampaio 
Irauçuba 
Itapajé 
Itatira 
Paracuru 
Paraipaba 
Paramoti 
Pentecoste 
São Gonçalo do
Amarante 
São Luís do Curu 
Tejuçuoca 
Umirim 
TOTAL

306
52
4

78
18

18.868
311
109
203 

 - 
1.733
52 

 
768
22 
742

23.266 

Banana
(cacho)

32
9
1
2
1

48
1

86
230

2
17

158
 

72
10
57

726

350
219
23
-

22
7

33
8.774

78.450
46

2.199
1.718

 
1.877

54
109

93.881

1.495
10.800
5.760
1.142
773

1.529
936
90

1.019
8.254
2.340
370

 
289
1.410
1.500

37.707

302
102

-
115
19

507
195

2.210
3.263

24
220

3.878
 

215
185

6.650
17.885

-
681
135

-
-

130
94

8.500
2.000
465

-
200

 
350

-
600

13.155

624
1.785
3.100
234
522
754
352
86

895
3.061
819
379

 
143
480
667

13.901

Ano x Produto das lavouras temporárias e permanentes

Castanha
de caju

Coco-da-
baía

Milho  
 (em grão) Mandioca Cana-de-

açúcar
Feijão

 (em grão)
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Tabela 22. Número de imóveis rurais – 2005.

Fonte: Instituto Nacional de Colonização Agrária, 2005

As informações quantitativas do efetivo de rebanhos, do tipo e da produção
animal na Região são mostradas na Tabela 23. Destacando-se a bovinocultura
de leite por ser uma atividade produtiva bastante democrática, isto é, existindo
vários pequenos produtores na Região. Além dessa produção tem-se, também,
a criação de abelhas, com uma produção anual de 107 toneladas de mel, com
destaque para o município de Canindé (79.544 kg) e Paraipaba (10.828 kg). 

Municípios 
PIB per
capta

PIB (R$ mil) % sobre
Estado

%
Agropecuária

%
Indústria

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do
Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

413
1.620
395
133
399
792
388

1.043
1.168
420
972
697

 
258
294
213

16
178
49
11
75
35
60
23
16
26
77
60

 
10
50
24

252
730
198
39
138
566
147
936

1.096
234
578
467

 
193
69
104

17
37
25
8
5
14
10
14
11
4
21
18
 

6
3
6

%
Serviços

117
616
114
75
155
172
157
67
44
150
278
141

 
48
162
72

11
59
9
 

26
5
14
3
1
6
18
11
 
1

10
7
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Outra informação importante para a socioeconomia diz respeito à
infraestrutura hídrica. Segundo dados dos prestadores que responderam o
SNIS (2019), a parcela da população urbana efetivamente atendida por rede de
abastecimento de água em relação à população urbana residente varia de
14,83% em Itatira a 98,42% em Canindé, no ano de referência de 2019. Já a
situação da parcela da população urbana que foi efetivamente atendida por
rede coletora de esgoto (com ou sem tratamento) em relação à população
urbana residente dos prestadores, para o mesmo ano, indica valores baixos,
sendo o maior de 38,59% para Paraipaba e, a maioria dos municípios (08) não
repassou sobre a população urbana atendida com esgotamento sanitário. 

Tabela 23. Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho - Variável - Efetivo dos rebanhos
(Cabeças).

Fonte: IBGE- Pesquisa da Pecuária Municipal, 2019

Município - CE
Tipo de rebanho

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do
Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

4.840
21.880
5.298
3.510

15.780
8.270
6.348
3.900
5.740
3.048
16.510
6.180

 
2.230
6.730
7.332

Bovino Bubalino

-
-
-
-
6
-
-

440
-
-

218
9
 
-

50
-

CodornasGalináceos OvinoCaprinoSuínoEquino

355
2.009
434
175
915
420
482
224
254
245

1.030
815

 
112
516
167

5.068
35.181
16.792
3.660
3.970
2.610
7.674
1.940
1.401
2.456
12.800
11.530

 
1.425
3.420
2.564

6.550
21.836
5.994
3.230

10.780
2.345
10.562

342
354

2.797
18.640
2.796

 
755

4.205
1.523

10.650
57.898
13.218
4.800
23.435
3.145

15.048
2.625
1.685
4.508
24.250
5.066

 
885

11.135
2.500

41.972
140.708
187.737
26.200
38.760
112.120
45.700

1.299.979
350.625
17.345
69.110

1.025.629
 

17.870
32.400
25.545

-
2
10
-
-
-
-

2400
-
-
-
-
 
-
-
-

Tabela 24. Produção na Aquicultura para o ano de 2016

Unidade Geográfica
Produção de Alevinos

(Milheiro)

Caridade
Paracuru
Paraipaba
Pentecoste

Produção de Tilápia
(kg)

Produção de Camarão
(kg)

2016 2016 2016
  

1.492

234.000
1.376.000

2.100
 
 

1.064
Fonte: IPECE, 2016

Outra atividade que é desenvolvida na região é a aquicultura, atividade de alto
valor agregado, especialmente nos municípios de Paraipaba e Paracuru,
conforme dados de 2016, apresentados na Tabela 24.



5 8

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

No âmbito do Programa Água para Todos a área conta com sistema de
abastecimento de água que beneficia 1759 famílias da área rural e conta com
13 Chafarizes instalados, além disso encontra-se em execução projeto que
beneficia mais 855 famílias. Já o Programa Água Doce, por meio de
dessanilizadores, beneficia 3.511 famílias (Pacto pelo Saneamento Básico, 2020).
Segundo dados do Pacto 10.996 dessalinizadores estão distribuídos nos
municípios da Bacia e 183 barragens subterrâneas sendo 41 em Apuiarés, 18 em
General Sampaio, 34 em Canindé, 38 em Irauçuba, 20 em Itatira, 21 em
Tejuçuoca e 11 em Umirim.

Outro aspecto relevante no que diz respeito aos dados socioeconômicos da
Bacia é a ausência de aterros sanitários nos municípios que a compõem,
existindo somente lixões e adotando-se a prática de queima do lixo em 9 dos 15
municípios, segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) -
Planos Regionais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Litoral,
constantes no Pacto pelo Saneamento Básico (2020).

Tabela 25. Atendimento de água e esgoto.

Na Tabela 25, além dos dados do SNIS (2019) constam também dados de Censo
de 2010 e as informações da CAGECE de 2020, para os municípios de sua
cobertura. Os dados de Itapajé, segundo o Pacto pelo Saneamento Básico,
indica um índice de atendimento urbano de água de 62,78%, porém não
consta informação sobre esgotamento sanitário.

Municípios
% de Cobertura de

Água (CAGECE)

Apuiarés 
Canindé 
Caridade 
General Sampaio 
Irauçuba 
Itapagé 
Itatira 
Paracuru 
Paraipaba 
Paramoti 
Pentecoste 
São Gonçalo do
Amarante 
São Luís do Curu 
Tejuçuoca 
Umirim 

Índice de atendimento urbano
de esgoto referido aos

municípios atendidos com água
(SNIS)

Índice de atendimento
urbano de água (SNIS)

2020 2019 2019
99,39

-
97,75
99,4

99,45
-

99,38
87,57
99,51
98,91
99,62
99,61

 
98,67
97,97
98,49

71,91
98,42
62,13
83,28
51,53

-
14,83
38,85
65,23
74,19
77,00
40,34

 
64,06
56,38
71,28

-
24,17

-
-
-
-
-

19,83
38,59
16,75

-
15,87

 
7,78

-
-

Fonte: SNIS, 2019; CAGECE 2020
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Segundo as classes de IMA para 2020, verifica-se um total de dois municípios
com Alta Vulnerabilidade (valores acima de 0,7074), Irauçuba e Itatira; nove
municípios com Média-Alta Vulnerabilidade (valores entre 0,6391 e 0,7074), são
eles: Paramoti, Pentecoste, São Luís do Curu, Canindé, Caridade, Apuiarés,
General Sampaio, Itapajé e Tejuçuoca; três com Média Vulnerabilidade ( 0,5709
a 0,6391), Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Umirim e apenas um com
Baixa Vulnerabilidade, o município de Paracuru. 

Além dessas informações o Índice Municipal de Alerta (IMA) é apresentado na
Tabela 26, para os municípios integrantes da Bacia. O IMA é considerada
importante ferramenta de identificação dos municípios que potencialmente
podem ser mais afetados pelas intempéries climáticas e pela falta de recursos
hídricos adequados para atender às necessidades da população local (IPECE,
2020), visto que possibilita a avaliação da vulnerabilidade no que diz respeito às
questões climatológicas, agrícolas e de assistência social, de forma integrada. 

Município

39,00
72,00
68,00
35,00
12,00
27,00
9,00

174,00
139,00
95,00
91,00

130,00
83,00
26,00
121,00

Apuiarés
Canindé
Caridade
General Sampaio
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Paracuru
Paraipaba
Paramoti
Pentecoste
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Tejuçuoca
Umirim

IMA 2020 Ranking IMA 2020 no Estado

0,6894
0,6636
0,6668
0,6936
0,7210
0,7031
0,7285
0,5276
0,6065
0,6477
0,6509
0,6143
0,6573
0,7037
0,6223

Tabela 26. Índice Municipal de Alerta.

Fonte: IPECE, 2020



6 0

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

A compreensão dos usos da água e das relações entre
esses usos é fator-chave para o alcance da segurança
hídrica. Os usos das águas podem ser classificados
como consuntivo e não consuntivo. Segundo a ANA
(2019), o primeiro ocorre quando a água retirada é
consumida, parcial ou totalmente, no processo a que se
destina, não retornando diretamente ao corpo d'água.
Enquanto que, os usos não consuntivos não afetam
diretamente a quantidade de água local, embora dela
dependam. 

O cadastro de Outorga de Direito de Uso tem sido
comumente utilizado para avaliar (i) o perfil desses usos
nas bacias hidrográficas e (ii) o nível de
comprometimento dos mananciais para os próximos
anos. A outorga é um ato administrativo, mediante o
qual o poder público outorgante (União, Estados e
Distrito Federal) faculta ao outorgado (usuário da água)
o direito ao uso dos recursos hídricos, por um prazo
determinado, nas condições expressas no referido ato. É
um dos instrumentos utilizados para implementar o
gerenciamento dos recursos hídricos e objetiva
assegurar: i) o controle quantitativo e qualitativo dos
usos da água; e, ii) o efetivo exercício dos direitos de
acesso à água (BRASIL, 1997). 

Ela não representa diretamente a demanda hídrica da
Região Hidrográfica, pois corresponde apenas ao
volume de água passível de uso. Dessa forma, o capítulo
apresenta duas seções. Na primeira é discorrido sobre a
análise da demanda hídrica com base no cadastro de
outorga vigente e na segunda é realizado uma avaliação
da demanda hídrica instalada. O confrontamento
dessas informações é importante para a compreensão
da escassez hídrica e para o aprimoramento dos
instrumentos e políticas de gestão da demanda.

3 DEMANDA ATUAL
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Tabela 27. Vazão outorgada anualmente (m³/s) na Região Hidrográfica do Curu por tipo
de uso.

A vazão total outorgada na região do Curu soma 0,608m³/s destacando como
principais usos o abastecimento humano e a irrigação que consomem 48,35%
e 33,23% desse total, respectivamente (Tabela 27). Essa vazão é registrada em
205 outorgadas que possuem vigência em 2021 e que foram concedidas entre
os anos de 2015 a 2021. Desse total, 39,51% tornaram-se vigentes no ano de 2019
(Figura 28). 
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3.1 Demanda hídrica outorgada

Figura 28. Percentual do número de outorgas vigentes em 2021. 

Tipo de uso

Abastecimento humano
Dessedentação de animal

Irrigação
Industrial

Serviço e comercio
Aquicultura
Demais usos

Diluição de efluentes

0,294
0,003
0,202
0,010
0,002
0,016
0,003
0,078

Vazão outorgada (m³/s) 

2019
39.5%

2020
22.9%

2018
15.6%

2017
12.7%

2021
8.8%

2015
0.5%
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A irrigação não apresentou volume outorgado com ano de vigência inicial em
2015. Neste ano, diante do quadro de estiagem que o estado atravessava desde
2012, a SRH declarou situação crítica de escassez hídrica no Ceará através do
Ato Declaratório Nº 01 de 2015. Em 2020, a SRH emitiu o ato declaratório Nº 01
de 24 de agosto de 2020, alterando o ato Nº 01/2015 e declarando situação de
escassez hídrica também nas regiões hidrográficas: (i) Bacia Hidrográfica do
Rio Curu; (ii) Bacia Hidrográfica dos Sertões de Crateús; (iii) Bacia Hidrográfica
do Rio Salgado; (iv) Bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú; (v) Sub-bacias
Hidrográficas do Alto, Médio e Baixo Jaguaribe e (vi) Sistema Hídrico Integrado
Jaguaribe-Região Metropolitana de Fortaleza. Todavia, apesar dos Atos
Declaratórios, a SRH continua a aprovar outorgas, analisando caso a caso,
observando além dos aspectos hídricos, as repercussões sociais e econômicas.

0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125

2021 

2020 

2019 

2018 

2017 

2015 

As maiores demandas do abastecimento humano tiveram vigência inicial nos
anos de 2021 (0,121 m³/s) e 2019 (0,1003 m³/s). A irrigação possui seus maiores
volumes outorgados iniciando nos anos de 2018 (0,0830 m³/s) e 2015 (0,0573
m³/s) conforme na Figura 29. Vale ressaltar que o Decreto nº 33.559, de 29 de
abril de 2020 manifesta a vigência mínima de dez (10) anos para a concessão
de outorga de direito de uso no estado (CEARÁ, 2020). A vigência máxima é
expressa pela Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 e corresponde a trinta e cinco
(35) anos (BRASIL, 1997).
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Figura 29. Vazão outorgada do abastecimento humano, irrigação, aquicultura e
diluição de efluentes segundo o ano de vigência inicial.
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Tabela 28. Outorgas vigentes (m³/s) por tipo de uso e manancial.

6 3

Manancial Abastecimento
humano

Açude Desterro
Açude Frios

Açude General Sampaio
Açude Pentecoste

Açude São domingos
Açudes Não monitorados

Água subterrânea
Lago ou lagoa
Rio ou riacho

 

0,0016
0,0029
0,1180
0,0509
0,0134
0,0225
0,0379
0,0140
0,0328

Dessedentação
de animal

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0031
0,0000
0,0000

Irrigação

0,0000
0,0000
0,0000
0,0028
0,0000
0,0828
0,0180
0,0240
0,0745

Industrial

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0045
0,0052
0,0000

Serviço e
comercio

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0016
0,0000
0,0000

Demais
usos

Diluição de
efluentesAquicultura

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0023
0,0000
0,0141

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0021
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0784
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Também se observa na Figura 29 que as vazões outorgadas demandados para
a diluição de efluentes teve vigência inicial nos anos de 2017 (0,0148 m³/s) e
2018 (0,0636 m³/s). E para a aquicultura temos concessões iniciando nos anos
de 2017 (0,0004 m³/s), 2018 (0,0016 m³/s), 2019 (0,0041 m³/s) e 2020 (0,0103
m³/s). O uso industrial e serviços e comércio registaram a sua maior demanda
em 2021 (0,0055 m³/s) e 2018 (0,0008 m³/s) conforme exposto na Figura 30.

Figura 30. Vazão outorgada dos usos industrial, serviço e comércio e demais usos
segundo o ano de vigência inicial.

O atendimento das vazões outorgadas tem sido realizado por açudes
monitorados, não monitorados, água subterrânea, lago ou lagoa e rios ou
riacho. O abastecimento humano tem recebido água principalmente dos
açudes General Sampaio e Pereira de Miranda (Pentecoste). Enquanto que, a
irrigação possui outorgas para usar a água de açudes não monitorados e do
açude Pentecoste. Ela também tem sido atendida por águas subterrâneas,
lago ou lagoa e rio ou riacho. O uso industrial está concentrado nas águas
subterrâneas e lagos ou lagoas. A aquicultura tem suas outorgas concedidas
para usar as águas subterrâneas e os rios ou riachos. E a diluição de efluentes
tem sido realizada em rios e riachos (Tabela 28). 
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A vazão faturada na região hidrográfica do Curu pode ser visualizada na Figura
32. Observa-se que o maior e menor faturamento ocorreu nos anos de 2013 e
2016, respectivamente. Ressalta-se que até o ano de 2016, a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos era decorrente da outorga do direito de seu uso,
conforme o Decreto nº 31.898, de 09 de março de 2016. A partir de 2017, a SRH
estabeleceu que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos seria aplicada aos usos sujeitos à outorga, independente do
mesmo ter formalizado a outorga ou não (ver Decreto nº 32.159, de 24 de
fevereiro de 2017). Ou seja, se a atividade se enquadrar nos termos do Art. 7º da
Lei Estadual nº 14.844/2010, que define os usos outorgáveis dos recursos
hídricos, então, o usuário é passível de cobrança. Essa alteração permaneceu
em todos os decretos de regulação da cobrança pelo uso da água publicados a
partir de 2017.

A Figura 31 expõe os tipos de requerentes das outorgas. A CAGECE tem
solicitado outorgas para usar água para fins de abastecimento humano
(16,32%) e diluição de efluentes (3,15%). Pessoas jurídicas e física tem requerido
água principalmente para fins de abastecimento humano (10,14%) e irrigação
(12,94%), respectivamente. O SAAE tem outorga vigente apenas para a diluição
de efluentes (4,69%) e o poder público para o abastecimento humano (1,49%).
E, as associações possuem para fins de abastecimento humano (1,45%) e
irrigação (7,26%).

Figura 31. Tipos de requerentes das outorgas. 
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A outorga ao conferir direito de uso, torna-se o instrumento por excelência
para o controle da entrada e saída de usuários de água em um hidrossistema.
Contudo, a avaliação da demanda instalada é útil para sinalizar a severidade da
escassez hídrica. Esta avaliação foi realizada para os dois principais usos:
abastecimento humano e irrigação. 

A demanda instalada do abastecimento humano foi obtida pelo produto do
número de habitantes (ver Capítulo 2) pelo consumo per capita médio do
Ceará (Figura 33). Segundo o SNIS (2019), no Brasil, a média de consumo per
capita é de 153,87 litros diários por habitante, já para a região Nordeste e Ceará
é registrado 120,58 L/hab.dia e 137,35 L/hab.dia respectivamente. 

A demanda hídrica humana da região do Curu possui o valor de 0,643 m³/s e
0,701 m³/s para o ano de 2010 e 2020. Observa-se que esses dois valores são
superiores a vazão outorgada (0,608 m³/s). O município de Canindé possui o
maior número de habitantes e, por consequência a maior demanda hídrica. 

Figura 32. Vazão faturada na Região Hidrográfica do Curu no período de 2007 a 2020. 
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3.2 Demanda Instalada
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A irrigação possui demanda hídrica média de 4,24 m³/s (Tabela 29). Desse total,
86,2% é referente a irrigação pública e 14,8% a irrigação privada. Esta demanda
foi estimada a partir da equação 1. Foi considerada a área total de 538 ha para a
irrigação privada (CEARÁ, 2009) e a área irrigável de 3.357 ha para a irrigação
pública (Tabela 30).

6 7

Em que n é a eficiência média de aplicação, A é a área, ETP é a
evapotranspiração (ver Capítulo 2) e Kc é o coeficiente de cultura. 

A eficiência de aplicação é um indicador de perdas e da quantidade
efetivamente disponibilizadas às plantas. Ela depende do método de irrigação
e, por isso, foi utilizado um valor médio de 0,65. 
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Figura 33. Demanda hídrica instalada na Região Hidrográfica do Curu nos anos de 2010
e 2020.
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O coeficiente de cultura (Kc) é adimensional e representa a razão entre a
evapotranspiração máxima da cultura e a evapotranspiração de referência. Ele
representa a integração dos efeitos de três características: a) a altura da cultura
que afeta a rugosidade e a resistência aerodinâmica; b) a resistência da
superfície relativa ao binômio solo-planta, que é afetado pela área foliar, pela
fração de cobertura do solo com vegetação, pela idade e condições das folhas,
e pela umidade no perfil do solo; c) o albedo da superfície, que é a principal
fonte de energia para trocas de calor e de massa no processo de
evapotranspiração (SEDIYAMA et al., 1998). Devido a inexistência de informação
sobre esses fatores foi utilizado um valor médio de 1,2. 
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Tabela 30. Informações da irrigação pública na Região Hidrográfica do Curu.

Fonte: Agência Nacional das Águas (2017) e Ceará (2009).

Perímetro

Início da Operação
Área total (ha)

Área irrigável implantada (ha)
Área em produção (ha)

Área em recuperação (ha)
Responsável

1974
6.913
3.357
2.953
1.068

DNOCS

Curu-Paraipaba

Tabela 29. Demanda hídrica da irrigação (m³/s).

Reservatório
Demanda hídrica (m³/s)

Irrigação Privada Irrigação Pública

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Média anual

0,643
0,607
0,515
0,505
0,501
0,499
0,511
0,581
0,643
0,655
0,680
0,683
0,585

4,010
3,789
3,216
3,149
3,124
3,116
3,189
3,624
4,015
4,089
4,242
4,262
3,652
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Dessa forma, estima-se que a demanda instalada na
Região Hidrográfica do Curu equivale a 4,94 m³/s
tomando como base a população do ano de 2020. Esta
demanda é 8,12 vezes superior a vazão outorgada. Vale
evidenciar que a demanda instalada foi estimada para
dois usos e a demanda outorgada foi obtida para oito
usos. 

É importante que essa demanda instalada seja legalizada
por meio da outorga para uma efetiva gestão da
demanda. A SRH e COGERH tem avançado no sentido de
incentivar a formalização da outorga. A implementação
da plataforma Outorga Online, onde grande parte das
etapas são automatizadas é um ótimo exemplo. A
alteração da cobrança sobre os usos passíveis de outorga,
associada à agilização do processo de outorga online, à
diminuição da burocracia, à diminuição da frequência de
renovação da outorga e aos instrumentos modernos de
fiscalização de usos de água irregular também vão ao
encontro desta busca por cadastramento e regularização
do maior número de usuários. 
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Neste capítulo é abordado sobre aspectos quantitativos e qualitativos
relacionados a oferta hídrica superficial e subterrânea.

4 OFERTA HÍDRICA

4.1 Águas superficiais

O aproveitamento das águas superficiais no estado do Ceará está quase
sempre condicionado à existência de infraestruturas de armazenamento, os
açudes. Sem esses reservatórios, a maior parte do volume hídrico afluente no
período úmido seria perdido, já que o regime de vazões dos rios cearenses
possui alta variabilidade, com um pico de vazões no primeiro semestre,
decaindo rapidamente a vazão zero no período seco, revelando o cárter
intermitente da hidrologia local. 

Diversos fatores climáticos e fisiográficos culminam na intermitência dos rios
cearenses, dentre eles: 

• a alta variabilidade das precipitações. 
• as elevadas taxas de evapotranspiração que fazem com que cerca de 90% do
total precipitado volte para a atmosfera na forma de vapor, deixando apenas os
10% restantes como volume aproveitável na forma de escoamento superficial. 
• o solo pouco profundo sobre embasamento cristalino, limitando a formação
de aquíferos, que poderiam alimentar os cursos d’água no período seco. 

A avaliação da oferta hídrica superficial é realizada com base na avaliação das
vazões afluentes aos reservatórios. Como, no entanto, a maioria dos
reservatórios não conta com registro de vazões afluente, adotou-se uma
estratégia de regionalização para o cálculo das afluências. Para isso, foi
aplicado o modelo chuva-vazão SMAP (LOPES, BRAGA E CONEJO, 1981) para as
bacias afluentes as estações fluviométricas. A escolha dessas estações levou
em consideração fatores como:

a) um mínimo de 10 anos de dados de vazão (contínuos ou não).
b) disponibilidade de informação georreferenciada do contorno da área de
drenagem da estação fluviométrica no momento do estudo.
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Os indicadores hidrológicos vinculados a oferta hídrica estão apresentados na
Tabela 31, são eles: precipitação média, deflúvio médio e coeficiente de
escoamento. O coeficiente de escoamento representa a relação entre o
deflúvio superficial e a precipitação. O deflúvio médio corresponde ao volume
de água médio que passa em determinado tempo na seção transversal de um
curso d’água. Os maiores deflúvios foram registrados para os reservatórios São
Domingos, Caxitoré e Frios. Esses indicadores foram obtidos tomando como
base as características fisiográficas das áreas controladas pelos reservatórios.
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A afluência total a cada reservatório (Tabela 32) foi computada como a soma da
afluência produzida na bacia incremental do reservatório com os vertimentos
dos reservatórios imediatamente a montante. Por hipótese, a vazão
regularizada é totalmente consumida ao longo do trecho de jusante, não
alcançando o reservatório subsequente. Nessa abordagem, o efeito de
reservatórios menores, além dos monitorados, é considerado, implicitamente
nos parâmetros do modelo chuva-vazão.

O reservatório Pentecoste possui uma vazão afluente de 238,77 hm³/ano sendo
o maior valor para a bacia. Desse total, 41% é proveniente dos vertimentos de
montante, 24% é evaporado e 36% é regularizado (Tabela 32).

Tabela 31. Indicadores hidrológicos da Região Hidrográfica do Curu.

Reservatório
Estação Fluviométrica

Nome Código
Precipitação
média (mm)

Deflúvio
Médio (mm)

Coeficiente de
Escoamento (%)

Caxitoré
Desterro
Escuridão
Frios
General Sampaio
Itapagé
Jerimum
Pentecoste
Salão
São Domingos
São Mateus
Sousa
Tejuçuoca

Groaíras
Amontada
Senador Pompeu
Chorozinho
Groaíras
Barra nova
Groaíras
Groaíras
Groaíras
Amontada
Quixeramobim
Amontada
Groaíras

35260000
35370000
36470000
35880000
35260000
35740000
35260000
35260000
35260000
35370000
36520000
35370000
35260000

813,57
855,41
780,38
893,89
776,94
860,81
769,05
846,88
745,25
763,00
757,43
780,33
779,16

115,43
108,89
71,98
114,76
86,74
66,82
98,38
82,60
66,75
129,06
97,02
113,91
109,71

14
13
9
13
11
8
13
10
9
17
13
15
14
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Tabela 32. Vazões afluentes aos reservatórios da Região Hidrográfica do Curu.

Reservatórios
Afluência
(hm³/ano)

Regularizado
(hm³/ano) %

Caxitoré
Desterro
Escuridão
Frios
General Sampaio
Itapajé
Jerimum
Pentecoste
Salão
São Domingos
São Mateus
Sousa
Tejuçuoca

121,07
4,87
0,47
31,80
138,12
1,65

39,08
238,77

5,13
1,37

13,32
11,97
25,67

47,29
1,27
0,19
7,37

70,47
0,35
10,94
85,22
1,27
0,40
2,94
3,82
7,83

0,19
0,35
0,50
0,20
0,24
0,61
0,09
0,24
0,31
0,44
0,18
0,41
0,19

Vertimento
(hm³/ano) %

Evaporado
(hm³/ano) %

22,54
1,72
0,23
6,49
32,67
1,01
3,42

56,36
1,57
0,60
2,44
4,96
4,82

0,42
0,39
0,11
0,56
0,25
0,17
0,63
0,41
0,44
0,27
0,60
0,27
0,51

51,25
1,88
0,05
17,94
34,98
0,28
24,71
97,20
2,28
0,37
7,94
3,19
13,01

0,39
0,26
0,39
0,23
0,51
0,21
0,28
0,36
0,25
0,29
0,22
0,32
0,31

A Região Hidrográfica do Curu possui 94,2% da sua área no embasamento
cristalino (Capítulo 2). Essas rochas possuem baixa capacidade de recarga e
não possuem uma porosidade primária e, por isso, a ocorrência da água
subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária, advinda de
fraturas e fendas. A recarga se dá através dos rios e riachos que estão
encaixados nestas estruturas, o que ocorre somente no período chuvoso.

As vazões dessa região são produzidas por poços perfurados em aquíferos
fissurais e porosos (rochas sedimentares). Segundo o MMA (2007), no primeiro
a água circula pelas fissuras resultantes do faturamento das rochas
relativamente impermeáveis (ígneas ou metamórficas). O aquífero poroso
possui água armazenada nos espaços entre os grãos criados durante a
formação da rocha.
 
A região possui 1.755 poços representando 5,52% do total de poços do estado
do Ceará cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas
(SIAGAS). A maioria das captações é realizada em poços tubulares (98,58%)
conforme exposto na Tabela 33. Segundo Silveira (2020), a construção de poços
tubulares profundos é a medida emergencial mais adotada pela sociedade
civil, poder público e usuários de água em geral. No entanto, os resultados da
construção dessas obras no meio cristalino, geralmente não atendem a
critérios técnicos, sendo assim pouco satisfatórios, e com pouca garantia de
que o poço terá uma boa vazão ou que a qualidade da água seja adequada
para o uso almejado.

4.2. Águas subterrâneas
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Tabela 33. Tipos de poços da Região Hidrográfica do Curu.

Fonte: SIAGAS.

Tipos de poços

Poço tubular
Poço Amazonas

Fonte natural
Sem especificação

1730
19
1
5

Número de poços

Os poços estão distribuídos por todos os municípios da bacia conforme pode
ser observado na Figura 34. O município de Canindé detém 21% dos poços
seguido por Caridade (10% dos poços), Pentecoste (9% dos poços) e Tejuçuoca
(9% dos poços).
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A Figura 35 expõe o tipo de uso das águas subterrâneas. O principal uso é o
abastecimento múltiplo (480 poços) e o abastecimento doméstico (363 poços).
Observa-se que em 41,48% dos poços não foi especificado o tipo de uso e 0,17%
estão sem utilização. Considerou-se como poços sem usos aqueles
classificados como: fechados, não utilizável, obstruído, parado, abandonado,
secos e não instalados.

Figura 34. Número de poços por munícipio da Região Hidrográfica do Curu.
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As águas são captadas por bombas do tipo catavento, bomba injetora e
bomba submersa. A primeira foi utilizada em 250 poços (14,26%), o segundo
tipo em 209 poços (11,92%) e bomba submersa foi usada em 87 poços (4,96%).
Nota-se a não especificação do tipo de bombas em 1.147 poços (65,43%). 

As vazões estabilizadas nesses poços estão apresentadas na Figura 36. O
intervalo de 0 a 5 m³/h concentra a maior o maior número de poços (714),
seguido pelo intervalo de 5 a 10 m³/h com poços correspondendo a poços com
produtividade baixa ou muito baixa. Observa-se que 47,07% dos poços não
possui especificação de vazão. 

Figura 35. Tipos de usos das águas subterrâneas.
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Fonte: SIAGAS.

Figura 36. Vazões estabilizadas nos poços.
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Vale ressaltar que as águas subterrâneas representam fontes estratégicas, com
forte alcance social nos períodos de seca. De acordo com Silveira (2020), a
explotação desse recurso pelos irrigantes no Perímetro Curu-Pentecoste
aumentou consideravelmente após a suspensão da água para os canais de
irrigação desde 2014. Esta suspensão foi executada devido ao longo período de
seca que fez com que os açudes da região ficassem com um volume de
armazenamento apenas para os usos prioritários, abastecimento humano e
dessedentação de animais. Além disso, a forma de captação mais observada,
apesar da irregularidade, é através de escavações realizadas no leito do rio para
a utilização do aquífero aluvionar.

Dessa forma, o conhecimento das reservas hídricas subterrâneas disponíveis
para explotação é fundamental para a gestão eficiente da oferta hídrica. Nesse
escopo faz-se necessário conhecer as condições hidrogeológicas e
hidroquímicas e entender o funcionamento dos aquíferos. 
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4.3. Aspectos qualitativos

A água possui parâmetros físicos, químicos e biológicos em
sua composição e tais parâmetros são alterados conforme a
ocorrência de ações naturais e antrópicas que possam entrar
em contato com esse recurso. Ações e processos que
ocorram na bacia hidrográfica de um corpo hídrico definem
os valores de tais parâmetros. Portanto, a qualidade da água
não é um valor fixo e pode indicar condições de alteração
pontuais, assim como indicar o estado de conservação de
toda a bacia hidrográfica.

O Estado do Ceará conta com uma rede de monitoramento
da qualidade das águas (RMQA) que é gerida pela COGERH.
Essa rede conta com o apoio da Agência Nacional de Águas
(ANA), por meio do programa Nacional de Avaliação da
Qualidade das Águas (PNQA) – e do Programa de Estímulo à
Divulgação de Dados de Qualidade de Água (QUALIÁGUA). O
objetivo da RMQA é monitorar os principais açudes do
Estado e avaliar se os mesmos se encontram em
conformidade com a Resolução Conama nº 357/2005. O
trabalho de coleta e análise da qualidade das águas do
Estado iniciou em 1998, ainda que de forma centralizada na
sede da companhia.



Os serviços de análises da qualidade incluem análises físico-química,
bacteriológica, nutrientes e hidrobiológicas das amostras de água, abrangendo
os seguintes parâmetros: cloretos, cor, ferro, sólidos dissolvidos totais, sólidos
totais, sulfatos, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, cor, alcalinidade a hidróxidos,
alcalinidade a carbonatos, alcalinidade a bicarbonatos, cálcio, magnésio, sódio,
condutividade elétrica, fósforo total, nitrogênio total, ortofosfato solúvel,
clorofila-a, feofitina, nitratos, nitrito, nitrogênio amoniacal e
contagem/identificação de fitoplâncton. Essas informações são obtidas em
campo por meio de sonda multiparâmetro com coletas realizadas a 0,3m da
superfície da água. Em geral, essas análises são realizadas em campanhas
trimestrais nos açudes geridos pela COGERH. 

Devido ao grande número de parâmetros é utilizado o índice de Estado de
Trofia para caracterizar os reservatórios quanto à qualidade da água. Nesse
índice é utilizado dados de nitrogênio total, fósforo total, clorofila,
cianobactérias e transparência. Os estados de trofia e sua descrição são
apresentados na Tabela 34.
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As análises de qualidade utilizadas nesse capítulo foram registradas no período
de 2008 a 2019. Observa-se que neste período ocorreram 348 medições na
bacia do Curu sendo estas distribuídas por todos os reservatórios. Os
reservatórios com o maior número de monitoramentos foram: Salão (12%),
General Sampaio (12%), Frios (11%) e Caxitoré (11%). Na maioria das medições foi
registrado o estado mesotrófico sendo o reservatório Frios o que mais atingiu o
estado hipereutrófico (Tabela 35).
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Tabela 34. Estados de Trofia

Indica que as águas estão limpas e possuem baixa produtividade. 
Indica produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a

qualidade da água, mas ainda em níveis aceitáveis. 
Indica produtividade alta, apresentando baixa transparência e sendo, em

geral, afetados por atividade antrópicas. 
Indica produtividade muito alta, as águas são significativamente afetadas
pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, podendo

ocorrer florações tóxicas e mortandade de peixes e comprometendo
fortemente seus usos.

Estados de trofia

Oligotrófico

Descrição

Mesotrófico

Eutrófico

Hipereutrófico
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Reservatórios Oligotrófico Eutrófico Mesotrófico Hipereutrófico Quantidade de
Monitoramentos

Caxitóre
Desterro
Escuridão
Frios
General Sampaio
Itapajé
Jerimum
Salão
São Domingos
São Mateus
Sousa
Tejuçuoca

1
2
0
0
7
0
0
2
2
6
3
1

0
1
1
4
12
8
3
2
9
6
3
4

35
15
11
20
24
15
15
31
16
12
15
19

4
0
1

14
0
1
8
8
0
3
1
3

40
18
13
38
43
24
26
43
27
27
22
27

Também se observou um aumento significativo do percentual de reservatórios
na classe não informado a partir de 2015 na bacia do Curu (Figura 37). Esse
incremento foi devido ao colapso de vários reservatórios por causa do
prolongamento da seca. Como muitos reservatórios secaram completamente,
não houve a possibilidade de coletar água para realizar a análise de sua
qualidade nesse período. Esse cenário revela que a escassez qualitativa da
água é fortemente influenciada pela escassez quantitativa.
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Tabela 35. Frequência absoluta dos estados tróficos dos reservatórios da Região
Hidrográfica do Curu registrados no período de 2008 a 2019.

Figura 37. Série temporal dos estados tróficos e volume armazenado na Região
Hidrográfica do Curu.
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Ressalta-se que os estados tróficos dependem da
dinâmica dos processos relacionados à qualidade da
água nos reservatórios. Essa dinâmica é função da sua
morfologia, da ação das variáveis meteorológicas e das
afluências e defluências, em maior grau (RANGEL-
PERAZA et al., 2012). Mudanças provocadas por
variabilidades climáticas na temperatura dos lagos
também influenciam os estados tróficos, pois impactam
na intensidade da estratificação e regime de mistura
(BUECHE; VETTER, 2014). 

Dado esses fatores, o Estado do Ceará vem realizando um
contínuo esforço para melhorar a gestão integrada dos
recursos hídricos através do monitoramento da
qualidade das águas acumuladas nos reservatórios.
Desde 2008, a COGERH vem coletando, analisando e
divulgando a qualidade das águas através do Portal
HidroWeb. 

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //



7 9

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

O balanço hídrico permite avaliar o superávit ou déficit de disponibilidade
hídrica que é representada pela vazão regularizada com garantia de 90%. 

Na Região Hidrográfica do Curu verifica-se a vazão regularizada total de 9,247
m³/s. Deste valor, 42,5% está relacionado ao reservatório Pentecoste, 26,3% ao
açude General Sampaio e 17,3% ao Caxitóre (Tabela 36).

5 BALANÇO HÍDRICO

Aponta-se que a demanda total instalada é da ordem de 4,938 m³/s (Capítulo
3) e sendo a vazão regularizada de 9,247 m³/s, tem-se um superávit da ordem
de 4,309 m³/s, considerando-se somente a oferta hídrica superficial. 

Reservatórios

Caxitoré
Desterro

Escuridão
Frios

General Sampaio
Itapajé

Jerimum
Pentecoste

Salão
São Domingos

São Mateus
Sousa

Tejuçuoca
Total

1,629
0,044
0,006
0,256
2,433
0,012
0,377
3,925
0,044
0,014
0,101
0,132
0,271
9,247

Vazão regularizada (m³/s)

Tabela 36. Vazão regularizada com garantia de 90% (m³/s).
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Eventos hidrológicos de secas e cheias provocam impactos tanto naturais
como sociais, especialmente nos locais onde vivem as populações mais
vulneráveis. Segundo Marengo (2009, 2016) estes eventos representam, em
termos meteorológicos ou climatológicos, grandes desvios de um estado
climático moderado.

6 EVENTOS EXTREMOS DE SECAS E CHEIAS

6.1 Eventos extremos de seca

A seca é um fenômeno climático extremo capaz de produzir graves danos ao
meio ambiente e a sociedade. Devido à dificuldade de estabelecer o seu início
e o seu fim e das suas diferentes facetas, como secas hidrológicas,
meteorológicas e agrícolas, uma definição universal desse evento é difícil de
ser estabelecida. Ainda assim, uma grande quantidade de autores delimita a
seca pela ocorrência de uma precipitação significativamente abaixo da média,
o que tipifica uma seca meteorológica. 

A base de dados para avaliação das secas foi a série de precipitações de 1911 a
2018 disponibilizada pela Agência Nacional de Águas. Essa avaliação teve como
base o cálculo do Índice de Precipitação Padronizado com uma escala de
tempo de 12 meses (SPI12). A escala é diretamente relacionada com o tempo
necessário para que os efeitos da seca sejam sentidos em diferentes setores e
recursos hídricos da região.

Rosa (2011) aponta que os índices de seca surgem da necessidade de existência
de uma medida normalizada que proporcione comparar as secas entre regiões
com diferentes características climáticas, bem como para a comparação de
eventos de seca que numa dada região ou localidade ocorreram em
momentos históricos diferentes. Permitindo, portanto, identificar o começo de
uma seca e o seu término, avaliando ainda a sua evolução em termos de
severidade.
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Dessa forma, as secas são caracterizadas quando a duração e severidade. A
duração é determinada pelo período em que o valor do SPI fica abaixo do
limiar até o momento em ele retorna acima do mesmo (Figura 38). Para esse
cálculo soma-se todos os anos em que o SPI permaneceu abaixo do limiar. A
severidade das secas é obtida através da soma dos valores de SPI abaixo do
limiar durante este evento. O SPI igual a zero foi utilizado como limiar
conforme indicado por Shiau (2006). A vantagem da escolha desse limiar é a
capacidade de evitar a divisão de pequenas secas dentro de uma seca mais
longa.

A região hidrográfica do Curu apresentou um total de 26 eventos de seca no
período de 1912 a 2018. O intervalo entre uma seca e outra foi de 4,15 anos. A
duração média de uma seca nesta bacia é de 2 anos com um coeficiente de
variação de 0,82. A severidade máxima das secas foi de 5,11 com média de 1,64 e
coeficiente de variação de 0,91 (Tabela 37). Esta região apresenta uma menor
tendência a secas prolongadas e severas por estar localizada ao norte do
estado do Ceará. Há uma maior variabilidade intra-anual causada pelas
condições oceânicas, além de sofrer uma menor dependência da posição da
ZCIT.
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Figura 38. Ilustração da duração e severidade da seca. 

Fonte: Pontes Filho et al, 2020.
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Números de eventos de seca
Intervalo entre os eventos de seca (anos)
Duração máxima (anos)
Duração média (anos)
Coeficiente de variação da duração
Severidade máxima
Severidade média
Coeficiente de variação da severidade

26
4,15

6
2

0,82
5,11
1,64
0,91

A Figura 39 mostra a dispersão da gravidade da seca e a sua duração. A seca de
2012-2018 (duração de 5 anos e severidade de 5,11 anos) é um dos
acontecimentos mais adversos já registrado para a maioria das regiões
hidrográficas e pode ser comparada com as secas de 1951-1956 (duração de 6
anos e severidade de 4,04 anos) e 1978-1983 (duração de 6 anos e severidade
de 4,74 anos). A duração e severidade dos eventos ocorridos na bacia estão
expostos na Tabela 38.
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Tabela 37. Estatística descritiva dos eventos de seca e das variáveis de duração e
severidade para a Região Hidrográfica do Curu no período de 1911 a 2018.

Características Estatísticas

Figura 39. Dispersão da duração e severidade das secas registadas por região
hidrográfica. Em vermelho sólido, a seca com início em 2012.
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Tabela 38. Duração e severidade dos eventos de seca ocorridos na Região Hidrográfica
do Curu no período de 1911 a 2018.

Ano inicial Ano final Duração (anos) Severidade (anos)

1911
2018
1923
1960
1987
1976
1948
1972
2007
1970
2005
2001
1928
1966
2010
1915
1958
1936
1918
1997
1930
1941
1990
2012
1951
1978

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6

1911
2018
1923
1960
1987
1976
1948
1972
2007
1970
2005
2001
1928
1966
2010
1915
1958
1937
1919
1999
1932
1944
1993
2016
1956
1983

0,041
0,229
0,250
0,253
0,336
0,383
0,386
0,457
0,610
0,752
0,788
0,796
0,857
0,888
1,428
2,345
2,528
1,420
2,801
2,440
2,687
2,661
3,486
5,113

4,040
4,743

O período de retorno é frequentemente utilizado como critério de projeto de
estruturas hidráulicas e pode servir como informação relevante no processo de
tomada de decisão para os gestores dos recursos hídricos. Este período é
estimado em função da duração e severidade conforme Shiau (2006). A
duração da seca conjunta e os períodos de retorno da severidade podem ser
definidos em dois casos: o período de retorno alternado para D≥d ou S≥s e o
período de retorno para D≥d e S≥s. 

A Figura 40 aponta os períodos de retornos de secas para os casos “e” e “ou”.
Analisando o período de retorno alternado entre duração e severidade (TDorS)
percebe-se que apenas 2 secas demorariam 64 anos para voltar a ocorrer.
Cinco eventos obtiveram períodos de retorno entre 15 e 64 anos e os outros
eventos apontaram períodos de retorno abaixo de 15 anos.
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A Figura 40 aponta os períodos de retornos de secas para os casos “e” e “ou”.
Analisando o período de retorno alternado entre duração e severidade (TDorS)
percebe-se que apenas 2 secas demorariam 64 anos para voltar a ocorrer.
Cinco eventos obtiveram períodos de retorno entre 15 e 64 anos e os outros
eventos apontaram períodos de retorno abaixo de 15 anos.

Em relação ao período de retorno “e” (TD&S), 5 eventos de seca ocorreriam
novamente no intervalo de 64 a 256 anos, 6 eventos possuem período de
retorno entre 15 e 64 e as outras observações possuem períodos de retorno
abaixo de 15 anos. Dessa análise percebe-se que os eventos de seca conjunta
com grande duração e severidade tendem a apresentar um maior período de
retorno.
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Figura 40. Período de retorno (em anos) das secas na Região Hidrográfica do Curu. As
linhas de contorno correspondem ao período de retorno; os pontos azuis são os

eventos de seca que ocorreram ao longo da série temporal, e em vermelho, a seca
iniciada em 2012.

6.2 Eventos extremos de cheia

No estado do Ceará as chuvas apresentam um comportamento irregular,
espacial, interanual e intra-anual. Os meses mais chuvosos compreendem o
quadrimestre fevereiro-maio, na maioria dos municípios, com destaque para
os meses de março e abril, período em que geralmente verificam-se os
acumulados mais expressivos em virtude da máxima atuação da Zona de
Convergência Intertropical - ZCIT, o principal sistema atmosférico que ocasiona
chuvas na porção setentrional do Nordeste brasileiro.
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As chuvas extremas no Ceará podem estar relacionadas a
atuação conjunta dos sistemas atmosféricos na porção
setentrional do Nordeste brasileiro, quais sejam: Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis (VCAN) e frentes frias, com sua formação original no
Polo Sul, proporcionando um cenário favorável à ocorrência
desses eventos de grande magnitude caracterizados como
extremos.

A configuração espacial da Bacia do rio Curu não favorece a
formação de cheias, tendo um índice de compacidade
relativamente alto (1,59) e fator de forma baixo (0,23),
entretanto, há problemas de inundações em áreas urbanas e
nos baixos vales dos grandes rios intermitentes. 

As cheias nas cidades estão relacionadas principalmente a
problemas de sustentabilidade versus drenagem urbana,
devido à inobservância ou ao desconhecimento das relações
entre os ecossistemas naturais, o sistema urbano artificial e a
sociedade. Alguns fatores que contribuem para essa situação
são a ausência da coleta e disposição adequada do lixo, a
impermeabilização do solo, a infraestrutura hidráulica
inadequada, o desmatamento, dentre outros.

Nas margens dos rios, as enchentes são um reflexo
principalmente dos desmatamentos das matas ciliares, que
desnudam o solo à margem dos rios e contribuem para os
processos de erosão e assoreamento, carreando sedimentos e
diminuindo a sua calha e da invasão de sua área de inundação.

Segundo a COGERH (2016), a população muitas vezes despreza
o risco e ocupa em maior ou menor grau as áreas ribeirinhas
(áreas de risco), o que pode ter impactos bastante
devastadores. Isso se deve, principalmente, à permissividade
quanto a loteamentos, realizados pelo setor imobiliário, de
áreas sujeitas à inundação; a invasão de áreas ribeirinhas,
pertencentes ao poder público, pela população de baixa renda;
e ocupação das áreas de risco médio, atingidas com uma
frequência menor, mas quando o são, sofrem prejuízos
significativos. (CEARÁ, 2010).
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Para o Ceará, a Defesa Civil minutou entre os anos de 1991
a 2012, um número de 273 inundações excepcionais,
caracterizadas como desastre. Entre esses registros a
Bacia do Curu apresentou 10 dos seus municípios, com
ocorrências de 1 a 3 eventos/município, no período dos 13
anos, os quais ocorreram nos anos de 2003 (01 evento),
2004 (06 eventos), 2008 (02 eventos) e 2009 (10 eventos).
Segundo Xavier (2004) o ano de 2004 foi considerado
atípico, visto que a atividade das frentes frias foi muito
intensa, chegando a provocar chuvas em todo o Estado
do Ceará.

Em 2008 a atuação conjunta de vários sistemas
meteorológicos contribuiu para a ocorrência de chuvas
acima da média histórica em grande parte da Região
Nordeste do Brasil, especialmente no sul do Estado do
Ceará, em que o mês de março foi considerado um dos
mais chuvosos, conforme boletim de informações
climáticas do CPTEC/INPE (CHUVAS, 2008).

No ano de 2009, as anomalias foram causadas pelas
condições sinóticas favoráveis à chuva na região, Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) se manteve na sua
posição mais ao sul, e as Ondas de Leste ou Distúrbios
Ondulatórios de Leste (OL/DOL) incrementaram o
cenário, garantindo umidade para a região.
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No processo de povoamento, o homem explora os mais
diversos recursos disponíveis, muitas vezes de forma
inapropriada, devido ao seu baixo nível de entendimento e/ou
de desenvolvimento da sociedade em que vive, utilizando
técnicas inadequadas que podem, inclusive, gerar ou
aumentar processos de degradação e impactar o
desenvolvimento da região.

Um desenvolvimento sustentável pressupõe o uso dos
recursos para atendimento às necessidades de forma
adequada e equilibrada. A inexistência dessa premissa se
reflete na quebra da harmonia, acarretando riscos à
sobrevivência da fauna, da flora e do próprio homem.

7 QUESTÕES AMBIENTAIS NA BACIA



O impacto antrópico como resultado de um povoamento sem planejamento
adequado tem provocado desequilíbrios ambientais de forma distinta, em
maior ou menor grau nas diferentes unidades geossistêmicas (CGEE, 2016).
Esses impactos podem ser descritos, segundo o CGEE (2016), para a Planície
Litorânea, Planícies fluviais e Fluviolacustres, Maciços Residuais e Depressão
Sertaneja como se segue:
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Planície Litorânea – ocorre a degradação extensiva de manguezais e
consequente comprometimento da produtividade biológica; eliminação e
diminuição progressiva de espécies piscícolas; despejo de efluentes; desmonte
de dunas; erosão costeira intensificada; perda de atrativos turísticos e
paisagísticos;

Planícies Fluviais e Fluviolacustres - acontece a degradação das matas ciliares;
desencadeamento de processos erosivos; assoreamento do leito dos rios e dos
lagos e agravamento de inundações; dificuldade de recuperação de matas
ciliares; 

Maciços Residuais - observam-se superfícies degradadas com poucos
remanescentes de recobrimento vegetal primário; exploração agrícola em
áreas incompatíveis com esse tipo de uso; processos erosivos ativos;
empobrecimento da biodiversidade; nascentes fluviais comprometidas e
matas ciliares degradadas; paisagens serranas descaracterizadas;

Depressão Sertaneja - ocorre a exploração e degradação da biodiversidade
devido ao desmatamento e às queimadas e, portanto, uma alta
vulnerabilidade à expansão da desertificação em função de processos erosivos
muito ativos e regime pluviométrico muito irregular e com secas recorrentes;
das taxas elevadas de evaporação e de evapotranspiração com balanço hídrico
deficitário; do baixo potencial de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e
dos solos rasos e pedregosos.

Avaliações realizadas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PDTR) do Vale do Curu e dos Sertões de Canindé, bem como no
Pacto das Águas, no Pacto pelo Saneamento Básico e no Inventário Ambiental
da COGERH, corroboram que os principais problemas ambientais encontrados
na Bacia são os apontados pelo trabalho do CGEE (2016).



Destaca-se como questões ambientais: i) o desmatamento que podem ser
apontadas como causa da destruição da biodiversidade; ii) a erosão e o
empobrecimento dos solos; iii) as mudanças paisagísticas; iv) as enchentes e o
assoreamento; iv) a poluição dos mananciais; v) a diminuição dos índices
pluviométricos; a elevação das temperaturas; vi) a proliferação de pragas e
doenças; vii) a salinização (irrigação inadequada) e o processo de criação ou
ampliação das áreas desérticas, as quais podem ser agravadas por práticas
inadequadas no manejo de ovinos e caprinos que levam ao sobrepastoreio; e,
viii) a diminuição da quantidade e qualidade da cobertura vegetal.

Outro problema que ocorre na Bacia é o desmatamento da vegetação original
em áreas de proteção natural (APP) - especialmente das matas ciliares, das
faixas de proteção dos açudes, das faixas de Serras - o desmatamento
indiscriminado para uso do carvão, e a queima indiscriminada para o cultivo de
lavouras tradicionais, comprometendo o solo e os recursos hídricos, além da
ocupação pelas populações.

Segundo o Pacto para o Saneamento Básico (2020), nenhum dos municípios
da Bacia possui uma destinação final adequada dos resíduos sólidos, fator que
compromete os recursos naturais, especialmente a qualidade do solo e água.
Além disso, parte da população não possui rede de tratamento de esgoto ou,
quando existe a cobertura, nem todos estão ligados a ela, fazendo o
lançamento dos dejetos diretamente nos corpos hídricos levando a
eutrofização dos mesmos.

Outra causa de eutrofização dos rios e corpos hídricos pode ser a aquicultura
ou o uso de adubos orgânicos e minerais na agricultura, colocados no solo e
que podem apresentar um excesso de importantes nutrientes que, por
processos como lixiviação e escoamento superficial, podem chegar aos cursos
d’água.

Torna-se importante considerar que a proteção dos recursos naturais é objeto
de legislações específicas, sendo uma delas o Código Florestal, o qual discorre
sobre as Áreas de Preservação Permanente (APPs), sendo elas as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas às margens de lagos ou rios
(perenes ou não); nos altos de morros; nas restingas e manguezais; nas
encostas com declividade acentuada e nas bordas de tabuleiros ou chapadas
com inclinação maior que 45º; e nas áreas em altitude superior a 1.800 metros,
com qualquer cobertura vegetal.
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No que se refere a APA de Baturité, esta possui uma área de cerca de 19% no
território da Bacia, tendo em vista ser a serra um divisor de águas.

Desta forma há que se falar na observância à Legislação e na conscientização e
capacitação das pessoas, de forma que as restrições de uso com vistas à
proteção ambiental sejam concretizadas e as boas práticas de preservação e
proteção ambiental sejam adotadas, por meio da recuperação de nascentes,
plantio de mata ciliar, uso de tecnologias adequadas nos setores de
agropecuária, adequações das questões de saneamento, uso e ocupação do
solo, dentre outras.

Os municípios também não atendem à Legislação de Saneamento,
apresentando problemas no lançamento de dejetos nos corpos hídricos,
disposição dos resíduos sólidos, sejam eles perigosos ou não, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas, dentre outros.

A Bacia do rio Curu possui as Unidades de Conservação (UC) constantes na
Tabela 39, conforme a SEMA (2017).
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Tabela 39. Unidades de Conservação na Bacia

Fonte: SEMACE, 2017.

APA da Serra de Baturité 
APA das Dunas de Paracuru 
Estação Ecológica do Pecém 

Canindé, Caridade
Paracuru

São Gonçalo do Amarante

Serra úmida
Dunas
Dunas

Unidades de conservação estaduais
Município da bacia na UC EcossistemaNome

Unidades de conservação municipais
Município Área (ha)Nome

Jardim Botânico de São Gonçalo São Gonçalo do Amarante 19,80

Unidades de conservação particulares
Município Área (ha)Nome

RPPN Cícero Almeida 
RPPN Elias Andrade 

RPPN Ambientalista Francy Nunes
RPPN Mãe da Lua 

RPPN Luizinho Alencar

Apuiarés
General Sampaio 
General Sampaio 

Itapajé 
Itatira

36,00
207,92
200,00
764,08
200,00
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Este item busca realizar uma análise inicial sobre o quadro político-
institucional e legal da gestão de recursos hídricos, enfatizando seus marcos
institucionais e legais no decorrer do desenvolvimento das políticas
direcionadas a estes recursos, no cenário nacional, estadual e local, no âmbito
da Bacia Hidrográfica do Rio Curu. Por se tratar de uma análise inicial, algumas
informações sobre o funcionamento do arcabouço institucional serão inseridas
após a realização de pesquisas com os membros de instituições que atuam no
contexto da Bacia do Curu.

8 FUNCIONAMENTO DO ARCABOUÇO
INSTITUCIONAL

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), principal marco legal da
gestão de recursos hídricos no âmbito federal, foi promulgada por meio da Lei
nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, a Lei das Águas. Essa norma também criou o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A PNRH
tem entre seus principais fundamentos: i) a consolidação da água enquanto
um bem de domínio público; ii) a água enquanto um recurso natural limitado
e dotado de valor econômico; iii) a priorização, dos recursos hídricos, quando
escassos, para o consumo humano e a dessedentação de animais; iv) o uso
múltiplo das águas; v) a bacia hidrográfica como unidade territorial para a
implementação da Política e para a atuação do SINGREH; e, vi) a
descentralização da gestão dos recursos hídricos, com a participação de
usuários, comunidades e do Poder Público. É interessante observar que a
PNRH foi promulgada cinco anos depois da Política Estadual de Recursos
Hídricos no Ceará, servindo esta última de inspiração para aquela, o que
mostra o caráter vanguardista do gerenciamento de recursos hídricos no
Ceará.

8.1 A Política Nacional de Recursos Hídricos



A Lei em questão possibilitou um grande avanço no modelo nacional de
gerenciamento de recursos hídricos. A água, agora, é caracterizada como um
bem comum público e limitado, dotado de valor econômico e voltada para
múltiplos usos, que, quando escassa, deve ser prioritariamente voltada para o
consumo humano. Dessa forma, passou-se a ter maior atenção à questão do
uso consciente da água e do desenvolvimento sustentável. Isso fica explícito
em alguns dos objetivos da PNRH: assegurar água em adequada qualidade e
quantidade para os seus diversos usos às gerações futuras; utilização racional e
integrada dos recursos hídricos; prevenção e defesa contra possíveis eventos
hidrológicos críticos; captação, preservação e aproveitamento de águas
pluviais.

É necessário ressaltar a importância do SINGREH, visto que foi criado com o
objetivo principal de gerir as águas de forma participativa e democrática. O
sistema é formado por um conjunto de órgãos e colegiados que têm como
objetivos coordenar a gestão de águas; arbitrar de forma administrativa
conflitos no âmbito dos recursos hídricos; implementar a Política Nacional de
Recursos Hídricos; realizar o planejamento, regulação e controle do uso de
recursos hídricos, além de buscar sua preservação e recuperação; e promover a
cobrança pelo uso das águas. As instituições que fazem parte do SINGREH são:
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o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA);
os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
os Comitês de Bacia Hidrográfica;
os órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que tenham
competências relacionadas com a gestão de recursos hídricos;
as Agências de Água.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Com a criação do SINGREH, o Governo
Federal abre mão de parte do seu
poder de decisão visando uma forma
de gestão dos recursos hídricos de
modelo mais democrático, com a
participação não apenas de
representantes das unidades da
federação, como também de usuários
e sociedade civil organizada, por meio
dos comitês e dos conselhos.
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Com a introdução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e dos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, foi possível a implementação de um
canal de participação que atua de forma descentralizada, possuindo caráter
consultivo e deliberativo. O CNRH é composto por 37 membros, com
representações do Governo Federal, Conselhos Estaduais e Distrital de
Recursos Hídricos, setores dos usuários de recursos hídricos e sociedade civil
organizada. Entre as atribuições dos conselhos de recursos hídricos estão:
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a formulação da legislação acerca dos recursos hídricos;
atuação como instância de recursos nas decisões dos comitês de bacia;
aprovação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos;
aprovação de critérios para outorga e para a cobrança dos recursos
hídricos;
estabelecimento de diretrizes e princípios para o planejamento dos
recursos hídricos;
aprovação da criação de comitês de bacias hidrográficas;
aprovação das propostas anual e plurianual de investimentos referentes
aos recursos hídricos.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) foi criada em 2000
por meio da Lei 9.984/2000, é uma autarquia federal responsável por
implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e é vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Regional. A ANA segue os fundamentos,
objetivos, instrumentos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. A
ANA tem entre suas competências: supervisionar, controlar e avaliar ações e
atividades relacionadas à legislação federal sobre os recursos hídricos;
Disciplinar, em caráter normativo, a implementação, controle e avaliação dos
instrumentos da PNRH; Outorgar, por meio de autorização, o direito de uso de
recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União; Fiscalizar os diversos
usos de recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União; Elaborar
estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos
de domínio da União.
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A Lei 9.433/1997 ainda dispõe, em seu Capítulo III, sobre os Comitês de Bacia
Hidrográfica. Estes são definidos como grupos de gestão compostos por
representantes tanto do Poder Público federal (no caso de bacias que
envolvam mais de um estado ou outro país), estadual e municipal, sociedade
civil e usuários de água. Os comitês devem: 1. promover o debate das questões
relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades
intervenientes; 2. arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos
relacionados aos recursos hídricos; 3. aprovar o Plano de Recursos Hídricos da
bacia; 4. acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Os
comitês têm grande importância para a implantação das Políticas Nacional e
Estaduais de Recursos Hídricos, visto que funcionam como importante espaço
público para a deliberação entre os atores, a fim de solucionar conflitos
gerados pelos diversos interesses que estão relacionados aos recursos hídricos.
A utilização da água, enquanto um bem comum e que pode ser escasso, pode
proporcionar diversos conflitos por conta da sua variedade de usos. Além disso,
a existência das recorrentes secas, no contexto do nordeste brasileiro,
proporciona uma acentuação dos conflitos e, com isso, traz à tona, com
bastante destaque, a necessidade de instrumentos de negociação para a
distribuição dos recursos hídricos.
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A Lei das Águas também prevê os instrumentos de gestão que fazem parte do
PNRH, são eles: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos
de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos
direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Estes instrumentos
serão descritos no item 9.4, visto que também são instrumentos dispostos na
Política Estadual de Recursos Hídricos. Entretanto, é importante, já neste
momento inicial, conceituar os planos de recursos hídricos.

As Agências de Água servem como secretaria executiva para um respectivo ou
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e terão atuação na mesma área que
um ou mais Comitês. Entre as atribuições destas agências estão: 1. atualização
do balanço da disponibilidade hídrica em sua área de atuação; 2. manutenção
do cadastro de usuários de recursos hídricos; 3. efetuar, por meio de delegação
do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 4. gerir o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos de sua área; 5. promover os estudos
necessários para a gestão de recursos hídricos de sua área; 6. elaborar o Plano
de Recursos Hídricos para a apreciação do respectivo Comitê de Bacia.
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Os recursos hídricos no estado do Ceará e no Brasil passaram por diversas
evoluções ao longo das últimas décadas, principalmente a partir do século
passado. Por mais que ainda em 1906 tenham sido feitas medidas no âmbito
da regulação da água, com a elaboração de um projeto de Código de Águas da
República, o marco legal da gestão de recursos hídricos no Brasil se deu
apenas em 1934, com a promulgação do Código das Águas. O Código buscava
obter maior controle sobre as águas nacionais, delimitando as águas públicas,
comuns e privadas, entretanto, havia ainda um grande enfoque em fazer o
incentivo ao uso industrial das águas. Contudo, com o crescimento das
problemáticas que afetam os recursos hídricos, como o grande crescimento
populacional, crescimento da industrialização e uma ausência de
planejamento, foram precisas novas medidas para uma melhor utilização e
gestão das águas, agora em conjunto com uma ideia de desenvolvimento
mais sustentável (MORAES e SOUZA, 2016). 

Outro importante marco político-institucional relacionado aos recursos
hídricos no contexto brasileiro, que teve grandes consequências
principalmente no Ceará, foi a criação do Departamento de Obras Contra as
Secas (DNOCS), inicialmente denominado Inspetoria de Obras Contra as Secas.
O DNOCS é, hoje, autarquia federal e tem por finalidade executar as políticas
do governo federal referentes ao beneficiamento de áreas e obras de proteção
contra secas e inundações; irrigação; radicação de população em comunidades
de irrigantes ou em áreas especiais, abrangidas por seus projetos; e outros
assuntos que lhe sejam cometidos pelo Governo Federal, nos campos do
saneamento básico, assistência às populações atingidas por calamidades
públicas e cooperação com os Municípios. Além disso, também contribui para
a elaboração e implementação dos planos nacional e estaduais de recursos
hídricos. O órgão tem grande importância no Ceará pois a maioria de seus
açudes se encontram dentro do território cearense, que, por sua vez, está
quase totalmente inserido em região de clima semi-árido.

Como anteriormente citado, a Lei das Águas de 1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos, é o principal marco político-institucional e legal
da gestão de recursos hídricos no âmbito nacional. Com isso, a partir da
Política Nacional de Recursos Hídricos, disposta na Lei das Águas, o Estado
passa a considerar maior participação social na formulação das políticas
públicas sobre recursos hídricos. Essa mudança na formulação das políticas no
Brasil se deu, principalmente, a partir das mudanças que a Constituição
Federal de 1988 possibilitou, na busca do desenvolvimento da democracia
semidireta brasileira.

8.2 Marcos político-institucionais e legais dos recursos hídricos no Brasil
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O modelo cearense de gestão de recursos hídricos foi
elaborado ainda no começo da década de 90, sendo
implementado por meio da Política Estadual de Recursos
Hídricos, com a Lei nº 11.996 de 24 de julho de 1992, ou seja,
antes mesmo da elaboração da Política Nacional. Assim, o
Estado do Ceará e de São Paulo  foram vanguardistas no
gerenciamento de recursos hídricos, implementando
formalmente suas políticas de recursos hídricos ainda no
início da década de 90. 

O Ceará tem seu modelo de gestão de recursos hídricos
considerado exemplar, visto a longa trajetória, a estrutura
institucional que o estado tem e sua localização geográfica,
caracterizada por secas periódicas. A política de recursos
hídricos cearense começou a ser discutida em 1983 e foi
promulgada em 1992, cinco anos antes da Lei das Águas e
14 anos antes da promulgação da Política Nacional de
Recursos Hídricos. Cerca de 86,8% do território cearense
está localizado no semiárido (RIBEIRO e SILVA, 2010). A
escassez hídrica e as secas são recorrentes no estado. Esse
fator ambiental é capaz de interferir de forma significativa
na realidade social e econômica do estado.

O Ceará acompanhou as mudanças que ocorriam no Brasil
durante o período da redemocratização. Desde 1988 houve
a implicação de ajuste fiscal, estabilização monetária,
descentralização de funções administrativas e
responsabilidade fiscal. Esse cenário propiciou políticas de
descentralização e o crescimento da esfera deliberativa e
da participação dos cidadãos nas políticas. A partir de uma
maior descentralização municipal, com formalização de
conselhos populares que ocorre nesse período, tem-se a
formulação de experiências de políticas que puderam
servir de modelo para outros cenários.

8.3 O modelo cearense de gestão dos recursos hídricos

1

 A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo foi
promulgada em dezembro de 1991.
1
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No fim da década de 1970, a partir de um seminário realizado pela Assessoria
de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Ceará, houve o planejamento
para a elaboração de um plano estadual de recursos hídricos no Ceará e a
criação de um conselho de recursos hídricos. Em 1983, com a Lei Estadual
10.840 de 10 de outubro de 19833, ocorreu a instituição do Conselho de
Recursos Hídricos do Ceará e a realização do I Plano Diretor dos Recursos
Hídricos do Ceará. Este primeiro conselho de recursos hídricos não
possibilitava uma proporção equilibrada entre seus membros representantes;
a grande maioria eram representantes de instituições dos governos estadual e
federal. O Plano Diretor foi resultado de um esforço do Governo do Ceará após
um período de seca no início da década de 80. Foi criado um grupo de
trabalho com representantes de instituições que atuam na área de recursos
hídricos, a fim de elaborar estratégias de ação conjuntas que fossem
duradouras, a curto, médio e longo prazo.

Nas décadas de 1970 e 1980 houveram marcos importantes para as políticas
sobre os recursos hídricos no estado do Ceará. Na década de 1970 houve a
criação de importantes instituições, que ainda hoje estão inseridas no
ambiente político-institucional dos recursos hídricos, como a Companhia de
Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e a Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos (FUNCEME), antes denominada Fundação Cearense de
Meteorologia e Chuvas Artificiais.
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Em 1987 ocorreu a criação da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH)
e da Superintendência de Obras Hídricas (SOHIDRA), além de uma
reestruturação da FUNCEME. Com isso é possível explicar o pioneirismo
cearense, visto que o Governo do Estado construiu um sistema institucional
para a área de recursos hídricos, principalmente com após a criação da
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, que considerava as fases aérea,
superficial e subterrânea do ciclo hidrológico (CEARÁ, 2009). Entretanto, ainda
não havia uma visão de gestão integrada da água. As ações ficavam restritas à
ampliação de ações de “oferta de água, através de açudes, poços, adutoras e,
principalmente, na implantação de perímetros públicos estaduais de irrigação,
tendo quase nenhuma ação de gestão integrada de água propriamente dita”
(Relatório Diagnóstico Aloca, 2021, p. 165).
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  Art. 326 - A administração manterá atualizado o plano estadual de recursos
hídricos e instituirá, por lei, seu sistema de gestão, congregando organismos
estaduais e municipais e a sociedade civil e assegurará recursos financeiros e
mecanismos institucionais necessários [...] (CEARÁ, 2020).

2

Após esse desenvolvimento institucional na
área de recursos hídricos, o Governo do Estado
elaborou o Plano Estadual de Recursos
Hídricos (PLANERH), que implantou a Política
Estadual de Recursos Hídricos, através da Lei
Estadual 11.996, de 24 de julho de 1992. Esse
Plano foi atualizado através da Lei 14.844, de
28 de dezembro de 2010. A elaboração do
Plano está prevista no Artigo 326 da
Constituição do Estado do Ceará . O grande
marco do PLANERH, além da Política Estadual
de Recursos Hídricos, foi a instituição do
Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Hídricos (SIGERH).

2
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promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários;
aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e determinar as
providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
arbitrar como instância administrativa última e superior das bacias
hidrográficas, quando ocorrer algum conflito ou quando projetos de
recursos hídricos extrapolem o âmbito da bacia hidrográfica em que serão
implantados.
analisar propostas de alteração da legislação relacionada aos recursos
hídricos e à Política Estadual de Recursos Hídricos.
estabelecer os critérios para a outorga de direito de uso de água, para a
execução de obras que interfiram nos recursos hídricos e para cobrar e fixar
o valor da tarifa ou preço público sobre o uso dos recursos hídricos

1.

2.

3.

4.

5.
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8.3.1 SIGERH

O SIGERH tem como objetivo a implementação da Política Estadual de
Recursos Hídricos, assim como regular, planejar e controlar o uso, a
recuperação e a preservação desses recursos. O SIGERH é composto pelo
Conselho de Recursos Hídricos do Ceará; pelo órgão gestor da Política Estadual
de Recursos Hídricos, a SRH-CE; pelos Comitês de Bacia Hidrográficas; pela
instituição de gerenciamento de recursos hídricos, a COGERH; e pelas
instituições setoriais que realizem atividades relacionadas aos recursos hídricos
e estejam envolvidas com a gestão do clima e dos recursos hídricos.

O Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (CONERH), criado em 1992, é um
órgão de caráter normativo, vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos, de
coordenação, fiscalização e deliberação coletiva. Entre suas competências
estão:



O CONERH é composto por representantes das secretarias e de outras
instituições estatais que atuam sobre os recursos hídricos; dos comitês de
bacias hidrográficas; das instituições públicas federais atuantes nos recursos
hídricos; das organizações civis de recursos hídricos; de entidade que congrega
os municípios; de instituições de ensino superior que atuem sobre os recursos
hídricos e das entidades dos usuários de recursos hídricos. Esse Conselho é
essencial para que as premissas de descentralização, integração e participação
dos usuários de recursos hídricos, presentes na Política Estadual de Recursos
Hídricos, sejam plenamente seguidas. A presença dos diversos atores
envolvidos na temática relacionada a uma política pública é essencial para que
ela possa se desenvolver no decorrer do tempo. Não somente no momento de
elaboração da política, como na execução, acompanhamento e avaliação.

1 0 0
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Para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, a SRH tem
entre seus deveres tomar as devidas providências para a implementação e
para o funcionamento do SIGERH; implantar e gerir o Sistema de Informações
de Recursos Hídricos do Estado; formular políticas e diretrizes relacionadas à
gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos do estado; coordenar,
supervisionar e planejar as atividades relacionadas aos recursos hídricos;
expedir outorgas de direito de uso de recursos hídricos e outorgas para
execução de obras e serviços que interfiram nestes recursos. Além disso, a SRH
funciona como Secretaria Executiva do CONERH, dando-lhe apoio
administrativo, financeiro e técnico.

A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), órgão da administração direta do
Estado do Ceará, criada pela Lei nº 11.306 de 1º de abril de 1987, foi pensada
após amplas discussões entre diversas instituições para possibilitar a
formulação da Política Estadual de Recursos Hídricos. A Secretaria busca
realizar a oferta, gestão e preservação dos recursos hídricos estaduais de
maneira participativa e descentralizada, a fim de contribuir para o
desenvolvimento sustentável do Ceará. A ela compete: 1. Promover um
aperfeiçoamento racional e integrado dos recursos hídricos do Estado; 2.
Coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas,
projetos, serviços e obras relacionados aos recursos hídricos; 3. Promover a
articulação dos órgãos e entidades estaduais da área de recursos hídricos com
as instituições federais e municipais da mesma área; 4. Realização de outras
atribuições que sejam precisas para o cumprimento de suas finalidades.



A SRH é também o meio pelo qual o Poder Executivo Estadual realiza a gestão
compartilhada dos recursos hídricos em conjunto com a Agência Nacional das
Águas e com o DNOCS. Com a primeira, a SRH busca estabelecer convênios
visando a gestão compartilhada dos recursos hídricos pertencentes à União e a
delegação para o Poder Público Estadual do poder de outorgar o uso destes
recursos hídricos que estiverem presentes no território cearense. Já com o
DNOCS, a SRH estabelece os convênios de cooperação técnica para a gestão
compartilhada dos recursos hídricos da União e realiza a operação dos
reservatórios federais presentes no Ceará de forma conjunta.

Além das entidades componentes do SIGERH citadas, são também
importantes para a gestão de recursos hídricos no Ceará a Superintendência
de Obras Hídricas (SOHIDRA), responsável pelo planejamento, execução e
fiscalização de obras e serviços que tenham interferência hídrica. Além da
SOHIDRA, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(FUNCEME), também exerce importante papel, sendo responsável pelos
estudos e pesquisas sobre o clima e os recursos hídricos no Estado do Ceará.

1 0 1
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8.3.2 COGERH

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), criada pela Lei nº
12.217 de 1993, é a instituição responsável pelo gerenciamento dos recursos
hídricos no estado do Ceará. É a partir de sua criação que os instrumentos da
Política Estadual de Recursos Hídricos começam a entrar em operação. A
finalidade da COGERH é gerenciar a oferta dos recursos hídricos presentes nos
corpos d’água de domínio estadual, buscando resolver as questões que
estejam relacionadas ao seu controle e aproveitamento.
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A COGERH tem como objetivos:

Desenvolver estudos visando a quantificar as disponibilidades e demandas
das águas para múltiplos fins;
Implantar um sistema de informações sobre recursos hídricos, por meio da
coleta de dados, estatística e cadastro de usos da água, visando a subsidiar
as tomadas de decisões;
Desenvolver ações no sentido de subsidiar o aperfeiçoamento do suporte
legal ao exercício da gestão das águas;
Desenvolver ações que busquem preservar a qualidade das águas, de
acordo com os padrões requeridos para usos múltiplos;
Desenvolver ações para que a gestão dos recursos hídricos seja
descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos
naturais;
Adotar a bacia hidrográfica como base e considerar o ciclo hidrológico, em
todas as suas fases

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Com a criação da COGERH, busca-se uma efetiva
modernização no gerenciamento de recursos hídricos no
Ceará, por meio de uma instituição que buscará novas
metodologias para a gestão destes recursos, além de
proporcionar o apoio técnico necessário para a
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos
de forma efetiva.

A COGERH possui sede em Fortaleza e divide-se em oito
Gerências Regionais no restante do estado. Sendo elas:
Gerência das Bacias Metropolitanas; Gerência das Bacias
da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús; Gerência
da Bacia do Médio e Baixo Jaguaribe; Gerência da Bacia
do Curu e Litoral; Gerência da Bacia do Coreaú e Acaraú;
Gerência da Bacia do Salgado; Gerência da Bacia do
Banabuiú; e Gerência da Bacia do Alto Jaguaribe. As
Gerências Regionais atuam como Secretaria Executiva
para os Comitês de Bacia Hidrográficas. 
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O Plano Estadual de Recursos Hídricos aborda em seu Artigo 5º os
instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos, são eles:

8.4 Principais instrumentos legais para o gerenciamento dos recursos hídricos
do Ceará

a outorga de direito de uso de recursos hídricos e de execução de obras
e/ou serviços de interferência hídrica;
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
os planos de recursos hídricos;
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH);
o Sistema de Informações de Recursos Hídricos;
o enquadramento dos corpos de água em classes de usos preponderantes;
a fiscalização de recursos hídricos. (CEARÁ, 2017).

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é definida no Artigo 6º:

[...] é um ato administrativo de competência do Secretário dos
Recursos Hídricos do Estado do Ceará, no qual será outorgado o uso
e determinado recurso hídrico nos termos e condições expressas no
ato respectivo, sem prejuízo das demais formas de licenciamento
ambiental a cargo de instituições competentes. (Ibidem).

Essa outorga tem como objetivo controlar o uso e assegurar aos demais
usuários o direito de acesso à água, estando condicionada às prioridades
estabelecidas pelo PLANERH e pelos Planos de Bacias Hidrográficas. O
PLANERH de 1994 já havia instituído a outorga de direito de uso de recursos
hídricos. Esta foi regulamentada pelo Decreto 23.067, de 11 de fevereiro de 1994,
que também criou o Sistema de Outorga para Uso da Água. A regulamentação
foi atualizada pelo Decreto 31.076, de 17 de dezembro de 2012.

Outro instrumento de gestão presente no Política Estadual de Recursos
Hídricos é a outorga de execução de obras e serviços de interferência hídrica.
Essa outorga é também um ato administrativo de competência do Secretário
de Recursos Hídricos. Nesse caso, “[...]será outorgada execução de obras ou
serviços que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade dos recursos
hídricos, nos termos e condições expressas no ato respectivo [...].” (CEARÁ,
2012). Essa outorga é regulamentada pelo Decreto 31.076 de 17 de dezembro
de 2012.
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Quanto ao instrumento de fiscalização de recursos hídricos, o Artigo 14 da Lei
14.844/2010 determina:

A fiscalização do uso dos recursos hídricos será exercida nas águas superficiais
e subterrâneas de domínio do Estado do Ceará e realizar-se-á com base nos
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos por esta Lei e tendo como
enfoques a orientação aos usuários, a fim de assegurar o cumprimento da
legislação de recursos hídricos e ambientais. (CEARÁ, 2017).

A fiscalização do cumprimento de normas de uma política pública, como a
Legislação Estadual de Recursos Hídricos, pode ser algo difícil de ser feito,
devido a impossibilidade de fiscalização em todos os locais, visto que a área de
abrangência da política em questão possui enorme extensão. A SRH dispõe de
alguns procedimentos administrativos que são aplicados à fiscalização e à
autuação por infrações à legislação citada. A Instrução Normativa nº 2, de 02 de
junho de 2004, da SRH, define os instrumentos de fiscalização, são eles:

Relatório de Vistoria: Tem efeito educativo e aplica uma advertência com
um prazo para a correção das irregularidades
Auto de Infração: Tem efeito educativo e punitivo. Aponta as infrações
cometidas, as penalidades que serão aplicadas e estabelece um prazo para
correções.
Termo de Embargo: Pode ser provisório ou definitivo. Tem efeito educativo
e punitivo, pode ter caráter provisório ou permanente, caso haja perigo
iminente à saúde pública. Em caso de ocorrência de ação continuada,
poderá ocorrer a revogação da outorga.
Termo de Compromisso: Um acordo entre o usuário e a Coordenadoria de
Recursos Hídricos da Secretaria dos Recursos Hídricos, no qual constam
todas as medidas que devem ser tomadas com seus respectivos prazos.
(COGERH, 2019).

1.

2.

3.

4.

A cobrança pelo uso de recursos hídricos tem como objetivos o
reconhecimento da água como um bem comum de valor econômico; indicar
aos usuários a real importância deste recurso; incentivar a racionalização da
utilização da água; a obtenção de recursos para a gestão dos recursos hídricos
e para o apoio de estudos, programas e projetos presentes no Plano de
Recursos Hídricos.



Importantes instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos são os
Planos de Recursos Hídricos. O plano estadual deve conter diretrizes para
fundamentar e orientar a forma como a Política Estadual de Recursos Hídricos
é aplicada, tomando em consideração as bacias e sub-bacias hidrográficas, por
meio de gestão equitativa e coerente dos recursos, apresentando o conteúdo
mínimo que está disposto no Artigo 17 da Lei Estadual 14.844. Ainda mais, o
plano estadual deve ser atualizado a cada quatro anos, garantindo os recursos
financeiros e mecanismos necessários para sua implementação. Já os planos
de recursos hídricos das bacias e sub-bacias hidrográficas devem abranger
ações para serem executadas em suas respectivas áreas de abrangência. Os
planos de bacia serão discutidos e aprovados pelos próprios Comitês de Bacias
Hidrográficas ou Comitês de Sub-Bacias Hidrográficas, sendo realizadas
audiências públicas na área de atuação dos comitês antes da aprovação.

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH) foi extinto pela Lei 16.852, de
20 de março de 2019. O fundo era vinculado à SRH e buscava dar o aporte
financeiro necessário para a execução da Política Estadual de Recursos
Hídricos.

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, instrumento de gestão que
organiza a coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disponibilização
das informações sobre os recursos hídricos e fatores que fazem parte do seu
gerenciamento. A Lei 14.844 ainda dispõe sobre o enquadramento dos corpos
d’água em classes de usos preponderantes como um instrumento de gestão,
tal qual a Lei das Águas. O enquadramento busca propiciar água com
qualidade compatível aos usos que a forem destinados e uma diminuição dos
custos no combate à poluição das águas.
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8.5.1 Participação pública e o quadro institucional da Bacia Hidrográfica

É preciso enfatizar o caráter participativo da gestão dos recursos hídricos no
estado do Ceará. O estado é pioneiro na busca por uma forma de gestão
descentralizada e participativa entre os diversos atores que estão presentes no
contexto dos recursos hídricos, com a participação dos usuários, sociedade civil
organizada, poder público federal, estadual e municipal. Assim, esse modelo
participativo possibilita a construção de políticas públicas que proporcionam
um fortalecimento da democracia. O Brasil configura-se como uma
democracia semidireta, ou seja, um modelo democrático que proporciona a
participação dos cidadãos na política não apenas por meio de seus
representantes eleitos, mas também diretamente. Desse modo, a gestão e a
discussão acerca de um bem comum, como a água, de maneira participativa,
proporcionam um ambiente democrático mais desenvolvido e políticas
públicas mais consistentes.



Ademais, o sistema de governo brasileiro, caracterizado como um
“presidencialismo de coalizão”, também é capaz de proporcionar um ambiente
para políticas públicas mais consistentes (LIJPHART, 2019). Isso pois os cenários
de deliberação, que também caracterizam o arranjo político-institucional do
país, possibilitam diálogos e consensos que conduzem essas políticas a uma
trajetória perene com maiores possibilidades de serem aperfeiçoadas ao longo
das mudanças de gestão dos governos. Isso é possível porque, mesmo com o
fim de mandatos dos representantes dos poderes Executivo e Legislativo, ou
sua renovação, as políticas públicas deliberadas são capazes de continuar
tendo destaque na agenda política pois são levadas à frente pelos outros
participantes presentes na elaboração delas.

Além dessas características políticas, a gestão dos recursos hídricos no Ceará
possui grande complexidade por conta dos problemas que as usuais secas
trazem. Historicamente, diversas secas castigaram o território cearense entre
os séculos, tendo a mais recente se iniciado em 2010. Desde o período de 1849-
1877, as secas passaram a ser vistas como um problema e políticas foram
elaboradas buscando amenizar a vulnerabilidade da região do semiárido
brasileiro. Essa característica acarreta na necessidade da elaboração de
políticas públicas que possam amenizar o impacto que as secas causam na
sociedade e na economia, visto que estas têm a capacidade de causar grandes
desequilíbrios no tecido social e econômico.

Com isso, faz-se necessária a elaboração de planos, instrumentos de gestão,
metodologias inovadoras de formulação de políticas públicas que possam
atender às demandas locais de forma eficaz e evitar os conflitos que surgem
entre aqueles que usufruem da água, enquanto um bem comum, mas
escasso.

Em 1994 ocorreu o I Seminário de Planejamento da Operação dos Vales do
Jaguaribe e Banabuiú. O Seminário de Planejamento da Operação tem como
objetivo a alocação negociada da água dos sistemas integrados (grandes vales
perenizados por um agrupamento de reservatórios). É o que ocorre nos casos
dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú, Curu e Acaraú. O I Seminário de
Planejamento da Operação dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú foi a primeira
experiência de alocação negociada no estado do Ceará. Essa experiência
demonstrou sucesso e passou a ser reproduzida em outros sistemas hídricos. A
alocação negociada da água ocorre em dois níveis. O primeiro nível está
situado nos açudes e sistemas hídricos isolados, que não se integram com
outro açude ou sistema hídrico. Nesses casos, foram formadas as comissões de
operação (ou comissões de usuários de água, ou ainda conselhos gestores de
sistemas hídricos). O segundo nível é o dos grandes vales perenizados (quando
se tem um conjunto de açudes e sistemas hídricos que se integram e
perenizam o vale de um grande rio, tendo uma repercussão regional.
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A alocação negociada busca resolver conflitos e ajuda na gestão dos recursos
hídricos. Por conta da escassez e dos presentes conflitos que ocorrem, tem-se
os questionamentos de como usar a água, para quem, onde e em que
quantidade. As informações sobre a situação do açude são repassadas pela
COGERH para os usuários. Com isso, é possível fazer cálculos de possíveis
cenários, acompanhar a situação do recurso hídrico e como realizar melhor a
distribuição dele. 

A partir dessas experiências para a descentralização das decisões acerca da
gestão dos recursos hídricos, foi possível o desenvolvimento de um modelo de
política que proporciona maior participação pública nas ações, planejamentos
e obras que são implementadas pelo Poder Público.

A seguir estão relacionadas as instituições representantes que fazem parte do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu:
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Poder Público Estadual/Federal:

1.    5ª Coordenadoria Regional de Saúde/CE;
2.    Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
3.    Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE);
4.    Fundação Nacional da Saúde (FUNASA);
5.    Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE);
6.    Secretaria do Desenvolvimento Agrário/CE;
7.    Secretaria do Meio Ambiente/CE;
8.    Secretaria dos Recursos Hídricos/CE;
9.    Superintendência Estadual do Meio Ambiente/CE;
10.  Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS);

Poder Público Municipal:

1.    Câmara Municipal de Apuiarés;
2.    Câmara Municipal de Pentecoste.
3.    Prefeitura Municipal de Canindé;
4.    Prefeitura Municipal de General Sampaio;
5.    Prefeitura Municipal de Pentecoste;
6.    Secretaria de Agropecuária, Pesca e Recursos Hídricos (Paracuru);
7.    Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente (Tejuçuoca);
8.    Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Apuiarés;
9.    Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente (São Luís do
Curu);
10. Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Itapajé);
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Usuários:

1.    Associação Comunitária de Moradores da Fazenda São José;
2.    Associação dos Trabalhadores Rurais de Lages do Olho D’água (Paramoti);
3.    Associação dos Usuários do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado Curu
Pentecoste (AUDIPECUPE);
4.    Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE);
5.    Fazenda Grangeiro;
6.    Ypióca Industrial de Bebidas S.A.;
7.    Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canindé - SAAE;
8.    Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Hidrográfica do Curu e
Litoral (SISAR);
9.    Associação do Distrito de Irrigação Curu-Paraipaba - ADICP;
10.  Colônia de Pescadores Z-16 de Pentecoste;
11.  Associação Comunitária dos Apicultores de Riacho do Paulo;
12.  Associação Comunitária das Famílias Rurais de Melancia dos Ferreiras (São
Luís do Curu);
13.  Associação Comunitária dos Produtores de Torrões e Limoeiro (Umirim);
14.  Colônia de Pescadores Z-48 (Umirim);
15.  Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Ceará - AEP (CE);

Sociedade Civil:

1.    Agência de Desenvolvimento Econômico Local - ADEL (Pentecoste);
2.    Associação Beneficente Frei Diogo (Paramoti);
3.    Associação Comunitária Boa Esperança dos Moradores da Lagoa do
Desterro e Adjacências (São Gonçalo do Amarante);
4.    Associação De Preservação Da Natureza e Cultura Popular do Sertão
Central - APRENAC (Canindé);
5.    Associação dos Agentes de Saúde de Canindé - AASCAN;
6.    Instituto Federal de Educação - IFCE (Paracuru);
7.    Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
8.    Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras de
Pentecoste - Ceará;
9.    Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
de Apuiarés - STTR;
10.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
de Canindé - Straaf Canindé;
11.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de
Itapajé.
12.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
de Paramoti;
13. Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de
Tejuçuoca;
14. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracuru;
15. Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares.



I. incentivo à deliberação sobre questões
relacionadas aos recursos hídricos e
articular a atuação com entidades
interessadas;
II. propor a elaboração e aprovar o Plano
de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica;
III. arbitrar, em primeira instância
administrativa, os conflitos relacionados.
Caso os conflitos não sejam resolvidos
nessa primeira instância, passam para a
instância superior, ou seja, o CONERH.
Em casos extremos, os conflitos podem
ser encaminhados ao Ministério Público;
IV. acompanhar a implementação do
Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica e sugerir as providências
necessárias ao cumprimento de suas
metas;
V. construir comissões específicas e
câmaras técnicas definindo, no ato de
criação, sua composição, atribuições e
duração;
 VI. constituir e homologar Comissões
Gestoras de Sistemas Hídricos.
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8.5.2 Histórico e atribuições do CBH

A legislação estadual sobre os Comitês de
Bacias Hidrográficas (CBH) no estado do
Ceará é regulamentada pelo Decreto 32.470,
de 22 de dezembro de 2017. Os CBHs são
entes regionais de gerenciamento de
recursos hídricos. Eles possuem função
consultiva e deliberativa, com área de
atuação nas bacias, sub-bacias ou regiões
hidrográficas que estejam sob sua
jurisdição. Os CBHs têm entre suas
atribuições:
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O Estado do Ceará divide-se em 11 regiões hidrográficas e possui 12 Comitês de
Bacias Hidrográficas conforme o quadro abaixo.

Tabela 40 - Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado do Ceará
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A composição dos CBHs se dá de forma que, assim como na legislação
nacional sobre recursos hídricos, busca uma maior participação dos usuários
das águas no espaço de deliberação das decisões e ações de gestão que
ocorrem sob jurisdição de uma bacia em questão. A composição dos Comitês
se dá da seguinte forma:
 

representação de entidades dos usuários de águas da bacia, em percentual
de 30%;
representação das organizações civis de recursos hídricos, em percentual
de 30%;
representação de órgãos estaduais e federais, em percentual de 20%;
representação dos Poderes Públicos Municipais localizados na bacia
respectiva, em percentual de 20%.

1.

2.

3.
4.

Bacia Ano de instalação Nº de membros Nº de Municípios que
compõem a bacia

Curu
Baixo Jaguaribe
Médio Jaguaribe

Alto Jaguaribe
Banabuiú
Salgado

Metropolitanas
Acaraú
Coreaú
Litoral

Serra da Ibiapaba
Sertão de Crateús

50
46
30
40
48
50
58
40
30
40
30
30

1997
1999
1999
2002
2002
2002
2003
2004
2006
2006
2011
2011

15
9
13
24
12
23
31
27
21
11
10
9

 

Os comitês de bacia se configuram como espaços propícios para a deliberação
acerca da Política Estadual de Recursos Hídricos, assim como para a execução
de uma forma de gestão participativa, proporcionando aos diversos usuários
dos recursos hídricos um poder de participação na formulação das ações e
políticas relacionadas à Bacia Hidrográfica à qual utiliza.
 

Fonte: COGERH, 2013.
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A implementação de um modelo de gerenciamento participativo de recursos
hídricos na Bacia Hidrográfica do Curu teve que levar em conta diversas
dimensões locais, como a sociocultural, econômica e tecnológica, que de várias
formas interferiam nas definições e orientações do trabalho.

          

Em setembro de 1994 houve o I Seminário Institucional dos Recursos Hídricos
da Bacia do Curu, na cidade de Pentecoste. Os objetivos do seminário eram a
apresentação o Plano de Recursos Hídricos do Ceará, instituído em 1992;
apresentação o diagnóstico que havia sido feito sobre as instituições locais e
sobre os recursos hídricos da bacia; definição dos rumos das ações que iriam
nortear a gestão de recursos hídricos na Bacia do Curu. Como resultado do
seminário, algumas propostas foram apresentadas pelas instituições, entre
elas: a criação de associações de usuários nos açudes da bacia; a criação do
Comitê do Baixo Curu; a criação de subcomitês em toda a bacia do Curu; a
realização de seminários municipais com os usuários de bacia e a divulgação
de campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

A COGERH passou a trabalhar de forma mais intensa com os usuários de água.
No entendimento da Companhia, a deliberação acerca das vazões de água a
serem liberadas pelos açudes poderia motivar a continuidade ao movimento
de constituição do comitê.
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O Comitê de Bacia do Curu foi o primeiro a ser criado no estado do Ceará, em
1997, mesmo que o comitê já tenha tido sua criação definida no Plano Estadual
de Recursos Hídricos em 1992. O início da constituição do comitê começou
após a COGERH iniciar trabalhos de diagnóstico institucional na Bacia
Hidrográfica do Curu. De acordo com o diagnóstico institucional realizado, na
localidade foram contatadas 82 instituições presentes em nos municípios da
região (Capitulo 2).
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Em 1996 foi realizado o I Seminário dos Usuários da Bacia do Curu, em que o
convite para a participação foi ampliado para toda a bacia, buscando alcançar
um reforço para a formação do CBH. O Seminário objetivou um avanço na
democratização do uso das águas no Ceará; o fortalecimento da Comissão de
Usuários de Água da Bacia; a divulgação da Política Estadual de Recursos
Hídricos; a preparação de um plano de operação do sistema do Vale do Curu; a
apresentação de um histórico e uma avaliação da gestão integrada e
participativa dos recursos hídricos no Vale do Curu; a apresentação da
condição hídrica da bacia; e a escolha de representantes dos municípios para
integrar a Comissão dos Usuários.

O I Seminário dos Usuários das Águas do Vale do Curu, realizado em julho de
1995, em Pentecoste, objetivou a discussão com os diversos usuários de água
sobre as quantidades de água que seriam liberadas pelos açudes que
perenizavam o Rio Curu. Neste seminário, a participação de representantes foi
maior frente ao citado anteriormente. Na situação foi formada a Comissão dos
Usuários de Água do Vale do Curu, que seria o embrião para a formação do
Comitê de Bacia. Essa comissão possuía representantes de 43 instituições,
entre órgãos públicos estaduais e federais, prefeituras, sindicatos de
trabalhadores rurais, sindicatos patronais rurais, associações, cooperativas,
agroindústrias e distritos de irrigação. Essa Comissão deixou de existir a partir
da constituição do CBH do Curu em 1997. Todavia, os trabalhos que foram
realizados com a Comissão foram de grande importância para a formação do
Comitê de Bacia, visto que nos espaços das reuniões os usuários podiam se
capacitar sobre os assuntos, além de deliberar sobre a gestão das águas no
Vale do Curu. Esses fatores contribuíram para uma maior organização dos
usuários e uma maior interação institucional entre os municípios presentes.
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Os Encontros Municipais sobre Gerenciamento dos Recursos Hídricos foram de
grande importância para a formação do CBH. Estes encontros serviram para
divulgar a Política Estadual de Recursos Hídricos; para que um maior número
de pessoas pudesse participar da gestão dos recursos hídricos e das discussões
acerca dela; para a integração de mais representantes dos governos
municipais; e para proporcionar maior representação às instituições que
participavam da construção do Comitê. Os encontros municipais ocorreram
em todos os municípios da Bacia do Curu. Esses encontros puderam ampliar
as deliberações sobre o gerenciamento da água na bacia.
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Um grupo de trabalho com representantes da COGERH, SRH, EMATERCE,
DNOCS e de usuários de água foi formado na Comissão dos Usuários de Água
do Vale do Curu, a fim de elaborar uma proposta de estatuto para que fosse
apresentado no Congresso da Bacia do Curu.
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Após essa série de encontros municipais, houve a realização
do Congresso de Constituição do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Curu, em julho de 1997. Delegados municipais
que foram escolhidos durante os Encontros Municipais e
representantes do governo estadual e federal discutiram e
aprovaram o Estatuto do Comitê de Bacia do Curu. Além
disso, na ocasião também foi eleita a primeira composição do
comitê, contendo 60 membros, com mandato de dois anos. A
quantidade de 60 membros, diferente da quantidade atual de
50, é explicada por conta da importância que havia sido
apontada para que houvesse representantes do Poder
Público Municipal de todas as cidades da bacia no comitê.
Inicialmente, a composição do Comitê se dava em igual
proporção para todos os setores presentes (Usuários,
Sociedade Civil, Poder Público Municipal e Poder Público
Estadual/Federal), ou seja, 15 integrantes de cada setor.

 

Em 1999, durante reunião ordinária do Comitê de Bacia do Curu, ocorrida em
20 de outubro, o Regimento Interno do comitê foi aprovado. Houve mudança
no estatuto e o CBH do Curu então passou a contar com 50 membros. A
proporção entre os membros se deu da seguinte forma: 30% das vagas para
representantes dos usuários, 30% para representantes da sociedade civil
organizada, 20% para representantes do Poder Público Municipal e 20% para
representantes do Poder Público Estadual e Federal. Essa proporção foi
adotada para todos os demais comitês do Ceará e, em 2001, foi incorporada
pelo Decreto 26.462, que regulamentou os artigos da Lei 11.996/1992 que
abordavam acerca dos Comitês de Bacias Hidrográficas. O Decreto 32.997, de
27 de fevereiro de 2019, dispõe sobre o regimento interno do CBH do Curu. O
Comitê é constituído por um Plenário, uma Diretoria e uma Secretaria
Executiva, que têm mandatos de duração de quatro anos, sendo permitida a
reeleição e/ou recondução. As Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias
são ocupadas pelas gerências regionais da COGERH. No caso da CBH do Curu,
sua Secretaria Executiva é a Gerência da Bacia do Curu e Litoral, com sede em
Pentecoste. Além disso, no CBH do Curu há três Comissões específicas: 1.
Monitoramento e operação; 2. Meio ambiente; e 3. Estudos e projetos.
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8.5.3 As Comissões Gestoras

As Comissões Gestoras são entidades auxiliares dos Comitês de Bacias
Hidrográficas na gestão dos recursos hídricos. Estas comissões funcionam
como organismos locais de gerenciamento e são criadas e mantidas pelos
comitês para atuarem em sua área de abrangência. A formalização das
Comissões Gestoras foi feita por meio de resolução do CONERH, tendo
validade tanto para reservatórios estaduais como federais.

Na Resolução 02, de 20 de novembro de 2007, do CONERH ficou definido que
as Comissões Gestoras deveriam ser formadas em sistemas que operam
isolados, ou seja, que não fazem parte de vale perenizado, podendo ser
sistemas hídricos naturais, como lagos e lagoas, ou artificiais, como açudes e
adutoras.

Os membros das Comissões Gestoras são os usuários de água, representantes
da sociedade civil e do Poder Público. Essas comissões buscam a promoção da
gestão participativa dos sistemas hídricos que são gerenciados pela COGERH,
visando o uso racional, a conservação, recuperação e preservação da água.

Entre as tarefas das Comissões Gestoras estão: Apoio à gestão dos sistemas
hídricos e do seu entorno; Promoção, junto com o CBH e os órgãos gestores de
recursos hídricos, a Assembleia de Alocação, buscando realizar a alocação
negociada de água; Apoiar órgãos gestores de recursos hídricos na atualização
do cadastro dos usuários da bacia em que está inserido e no monitoramento
das decisões tomadas na alocação negociada de água.

As Comissões Gestoras instaladas na Região Hidrográfica do Rio Curu estão
dispostas na tabela abaixo.

Tabela 41 - Comissões Gestoras instaladas na Região Hidrográfica do Rio Curu

Fonte: COGERH, 2013.

Sistema Hídrico Município Domínio Ano de Formação

Jerimum
Souza
Salão

São Mateus

Estadual
Estadual
DNOCS
DNOCS

Irauçuba
Canindé
Canindé
Canindé

2009
2011
2011
2011
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8.5.5 Câmaras Técnicas

8.5.4 Comissões de Acompanhamento da Operação

As Comissões de Acompanhamento de Operação surgem pela necessidade de
organizar a deliberação acerca do uso dos recursos hídricos que estejam
dentro da área de abrangência dos Comitês de Bacias Hidrográficas, como os
açudes e sistemas hídricos isolados. Isso se dava pela necessidade de
contemplar as complexidades e questões envolvendo a região de influência
destes açudes e sistemas isolados, como suas especificidades físicas,
econômicas, sociais e culturais, que podem ser diversas na área de atuação do
CBH. Com isso, foi possível fazer uma definição de níveis de atuação que se
articulariam até o nível da constituição dos comitês de bacias, assim
possibilitando flexibilidade para as diferentes necessidades e realidades de
cada bacia. A unidade básica do gerenciamento de recursos hídricos é a bacia
hidrográfica, entretanto, esta possui unidades ainda menores que são o vale
perenizado e, abaixo deste, o açude.

A Comissão de Acompanhamento da Operação dos açudes localizados na
Bacia do Rio Curu é formada por membros do CBH do Curu e técnicos da
COGERH.

As Câmaras Técnicas fazem parte da estrutura dos Comitês de Bacia. Os
critérios para sua constituição estão dispostos nos regimentos internos dos
CBH. Elas podem ser permanentes ou temporárias e têm as tarefas de
examinar e relatar ao plenário do comitê os assuntos que sejam de sua
competência, conforme disposto na resolução que a promulgar.

As Câmaras Técnicas do CBH do Curu serão melhor descritas e analisadas após
pesquisa com os membros do comitê.

8.6 Desafios ao funcionamento do arranjo institucional

As informações acerca dos desafios do arranjo institucional de recursos
hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica do Curu serão posteriormente
analisadas, após realizadas pesquisas com membros das instituições atuantes
na gestão de recursos hídricos da localidade. Entre as questões que serão
melhor exploradas estão: a representatividade e rotatividade dos membros;
quórum e participação das instituições; a relação entre os colegiados, as
Gerências Regionais e a Sede da COGERH; as relações institucionais com o
SIGERH, com a ANA e as instituições que não fazem parte do SIGERH; além dos
conflitos presentes na bacia.



1 1 6

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //

A participação social é uma dimensão basilar no planejamento dos recursos
hídricos. Dessa forma, a COGERH realizou uma pesquisa quali-quantitativa,
visando diagnosticar o perfil dos usuários, a análise dos usos da água, bem
como sua interação e percepção a respeito do plano de Bacia e dos conflitos
ambientais e sociais em torno dos usos. A pesquisa foi realizada por meio da
aplicação de questionários semiestruturados com membros do Comitê de
Bacia Hidrográfica (CBH), aplicados de maneira virtual, em virtude do
distanciamento social associado a pandemia da COVID-19. Sendo assim, estes
ficaram à disposição de todos os participantes do comitê e as respostas foram
obtidas dos atores que se dispuseram a participar da pesquisa.

9 SÍNTESE DOS QUESTIONÁRIOS

Os segmentos que participaram da
pesquisa foram poder público (40%),
usuários (16%) e sociedade civil (44%),
conforme a Figura 41. Os entrevistados
foram questionados em relação ao
tempo de participação da entidade da
qual representa no CBH, bem como o
tempo da sua participação como
representante desta entidade. As
respostas divergiram bastante em
relação aos entrevistados, pois estão
associadas ao conhecimento destes
em relação ao grupo a qual pertence.
Além disso, para um mesmo segmento
existem várias instituições, entidades
ou órgãos, que possuem admissões
como representantes no CBH em
diferentes escalas temporais. 

Figura 41 - Porcentagem dos segmentos
que participaram dos questionários.



Na Figura 42 pode-se observar que o segmento usuário sofre uma variação
entre três categorias – 1 a 4 anos, 9 a 12 anos e mais que 16 anos -, onde 38% dos
entrevistados afirmaram que sua entidade possui representação no CBH entre
9 e 12 anos e em mais de 16 anos, contra 25% dos que se dizem recém
ingressos, na categoria de 1 a 4 anos. A categoria sociedade civil sofre maior
variação, enquadrando-se entre as escalas 1 a 4 anos (45%), 5 a 8 anos (38%), 9 a
12 anos (18%) e maior que 16 anos (5%). Por fim, as entidades representantes do
poder público afirmam grandes variação em seus tempos de ingressos, desde 1
a 4 anos (15%), 5 a 8 anos (15%), 9 a 12 anos (20%), 13 a 16 anos (10%) e maior que
16 anos (40%), prevalecendo a escala de tempo de maior dimensão, visto que a
grande maioria dos órgãos públicos estão no contexto das decisões na maior
parte do tempo histórico. De forma geral, temos 24% das entidades com mais
de 16 anos no CBH, 4% de 13 a 16 anos, 22% de 9 a 12 anos, 20% de 5 a 8 anos e
30% de 1 a 4 anos.
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Figura 42 - Tempo de ingresso da entidade no Comitê de Bacia Hidrográfica.
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Em relação ao tempo de participação do entrevistado no CBH (Figura 43) os
valores variaram em torno dos segmentos e das escalas temporais. Nota-se
que a maioria do segmento usuário se concentra entre 5 a 8 anos (50%) e 9 a 12
anos (38%), contra 13% dos recém ingressos, de 1 a 4 anos. A sociedade civil tem
sua maior representatividade entre 1 a 4 anos de participação (64%), sendo o
restante dividido entre as classes de 5 a 8 anos (23%) e 9 a 12 anos (9%). Os
representantes do poder público, por sua vez, variaram em torno das seis
classes temporais, tendo sua maior concentração entre 1 a 4 anos (30%) e 5 a 8
anos (30%), sendo os demais 40% distribuídos nas demais escalas, conforme
Gráfico 3. De forma geral, temos 2% dos membros com mais de 16 anos no
CBH, 4% de 13 a 16 anos, 14% de 9 a 12 anos, 30% de 5 a 8 anos, 42% de 1 a 4 anos
e 8% a menos de 1 ano.
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Figura 43 - Tempo de participação do representante no Comitê de Bacia Hidrográfica.
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Entender, aprender, acompanhar e tomar decisões sobre processo de
discussão dos recursos hídricos;
Pela instituição se localizar na nascente e na maior barragem do rio Curu; 
Garantir a representação do município e construir conjuntamente com os
demais municípios e entidades a melhor estratégia de acompanhamento,
monitoramento e gestão dos Recursos Hídricos; 
Defender as questões ambientais;
A necessidade de políticas públicas voltada ao abastecimento d'água em
nosso município;
Busca de parceiros para alavancar o desenvolvimento do município;
A Legislação, por serem membros natos;
Por ser um grande usuário. 

Em relação a motivação da participação da instituição/órgão no Comitê
persistiu as seguintes respostas:

A elaboração de um Plano de Bacia Hidrográfica deve levar em consideração
os múltiplos usos e as necessidades dos usuários desta. É importante
esclarecer a diferença entre identificação de usos da água e usuários. A
identificação de usos da água aponta para as diversas atividades e
interferências sem necessariamente, identificar os usuários que constituem
em pessoa física ou jurídica, detentores de licenças ambientais, outorga ou
concessão para usos consuntivos ou não consuntivos.

1 1 9

MAIO DE 2021INICIANDO O DIÁLOGO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CURU //



Assim, os principais usos (Figura 44) apontados pelos entrevistados para a área
da bacia hidrográfica do Curu podem ser sintetizados nas seguintes categorias:
a) Sistema de abastecimento humano (96%); b) Dessedentação animal (60%);
c) Irrigação (84%); d) Indústria (20%); e) Uso para lazer e turismo (16%), e f) Uso
econômico para Aquicultura (30%). Vale salientar que a escolha entre os usos
está associada a participação da entidade com um dos múltiplos usos
apontados, portanto, a importância dos usos econômicos pode divergir
bastante em acordo com a entidade, órgão ou instituição representada pelo
entrevistado.
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Figura 44 - Diagnóstico dos principais Usos da Água na Bacia pela percepção das
entidades do CBH.
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Na busca por compreender o envolvimento dos representantes e suas
respectivas entidades com o Plano Diretor da Bacia do Curu em vigor, datado
de 1996, que mais recentemente, passou por novas análises e atualizações no
âmbito do Planerh 2005, os entrevistados foram questionados a respeito da
existência do plano e seu nível de conhecimento em relação a este. 
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Quando questionados sobre a existência de um Plano de Bacia, 90% dos
entrevistados apontaram ter ciência da existência de um plano em detrimento
a 10% que não sabiam de sua existência. Destes 90%, todos os usuários
conheciam o plano, sendo o poder público a categoria de menor
conhecimento sobre tal existência (85%), conforme a Figura 45.

Figura 45 - Porcentagem do conhecimento acerca da existência de um Plano de Bacia
pelas entidades integrantes do Comitê.
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A respeito do aprofundamento em conhecimento sobre o Plano de Bacia
existente (Figura 46), as respostas foram, majoritariamente, conhecimento
“moderado” entre todas as entidades entrevistadas (46% do total).
Individualmente, o poder público apresentou apenas 20% dos entrevistados
considerando deter “alto” ou “muito alto” conhecimento sobre o plano, sendo a
maioria (55%) dita de conhecimento “moderado”. No geral, 22% dos
entrevistados disseram ter pouco conhecimento, sendo a maioria da
sociedade civil (27%). Finalmente, esses dados remetem que apesar de
saberem da existência do plano, o conhecimento aprofundado sobre este
ainda é escasso entre os integrantes do comitê, quer por falta de acesso à
informação, quer por falta de interesse dos envolvidos.
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A fim de mapear e analisar as questões econômicas, políticas e sociais em
torno da Bacia do Curu, a pesquisa se atentou a três vertentes, a saber a análise
ambiental – contemplando o mapeamento dos problemas ambientais, de
quantidade e qualidade da água -, a análise dos conflitos – sintetizando a
análise dos conflitos por usos, por alocação, dentre outros -, e a análise das
questões institucionais e gerenciais. A visualização dessas problemáticas é
imprescindível no que tange a adoção de ações de mitigação e incorporação
de decisões pertinentes a realidade hídrica nos seus múltiplos usos, bem como
na priorização de uma gestão participativa e equalitária.

A percepção dos grupos envolvidos na partilha e uso do recurso é
indispensável, posto serem estes os mais afetados pelas decisões incorridas no
plano. No que tange os problemas de ordem ambiental, foram pontuados às
entidades três categorias e suas respectivas subcategorias: Questões
ambientais (abordando urbanização e exploração predatória), Qualidade da
água (englobando psicultura, saneamento, agropecuária, mineração, dentre
outros) e Quantidade da água (considerando eventos extremos, água
subterrânea, reservatórios e gestão).

Figura 46- Porcentagem do aprofundamento das entidades do CBH em relação ao
Plano de Bacia.
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Os resultados individuais desse diagnóstico são apresentados na Figura 47 (a,
b, c, d). A Figura 47 (a) apresenta o panorama do somatório da percepção de
todos os entrevistados em relação as três categorias em análise.
Desmatamento, ocupações irregulares e queimadas são apontadas como os
problemas mais recorrentes na escala apresentada para as questões
ambientais. No que se refere a problemática da qualidade da água, a extração
mineral (areia, argila e outros) nas margens de rios, destinação inadequada dos
resíduos sólidos e o lançamento inadequado de efluentes urbanos são
classificados com os mais recorrentes e maiores influenciadores na redução da
qualidade da água da Bacia. No tangente a quantidade de água, o fenômeno
das secas é apontado como o principal. Além delas, o assoreamento dos
reservatórios e as incertezas hidrológicas quanto à disponibilidade hídrica nos
anos seguintes são preocupações recorrentes entre as entidades.

Uma análise das Figuras 47b, 47c e 47d permite a construção da percepção na
visão individual das entidades e órgãos de representação do CBH: sociedade
civil, poder público e usuários.

Em relação aos problemas ambientais, a maior preocupação registrada pelas
instituições do poder público foram as ocupações irregulares e
desmatamentos nas Áreas de Preservação Permanente (APP). Na bacia do
Curu, além da pecuária, a ocupação deu-se, principalmente, pela expansão das
divisas agrícolas e mais recentemente, na década de 1960, pela implantação da
usina de açúcar Agrovale. Essa ocupação foi intensificada pela
operacionalização de obras de infraestrutura hídrica, como açudes e projetos
de irrigação.

Tanto poder público quanto sociedade civil registram uma alta preocupação
em relação aos desmatamentos e queimadas recorrentes no entorno da
região. Esse problema na bacia do Curu está relacionado ao histórico do
extrativismo vegetal, à expansão das fronteiras agropecuárias e, de forma mais
recente, às atividades de aquicultura, das quais destaca-se a carcinicultura, que
no período de 3 anos (2001-2004) devastou pelo menos 11% das áreas de
manguezal do rio Curu (GORAYEB, et al., 2005).
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(a)

Figura 47 - Percepção de Ocorrência de Problemas Hídricos e Ambientais pelas
entidades do CBH. (a) Total; (b) Sociedade Civil; (c) Políticas Públicas; (d) Usuários.
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(c)
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O assoreamento dos reservatórios foi apontado como uma das preocupações
mais recorrentes, em especial, pela sociedade civil (65%), uma vez que o
desmatamento da mata ciliar, ao longo de todo o curso do rio Curu e de seus
principais tributários, causa problemas referentes à sedimentação e
consequente assoreamento do leito dos rios. Em estudos realizados em
microbacias, Machado et al. (2003) demonstram que em uma área onde foi
substituída a pastagem por vegetação nativa, ocorreu redução de 94% da
produção de sedimentos, comprovando que o desmatamento tem relação
direta com os processos erosivos.

Em relação aos poços, os Usuários apontam a recorrência de construção de
poços fora das Normas Técnicas exigidas e barramentos irregulares nos
trechos perenizados como itens preocupantes no que tange a quantidade de
água. 

Os problemas hídricos relacionados a qualidade da água são uniformemente
escolhidos entre as três entidades. O item mais pontuado entre estas foi a
extração mineral (areia e argila, por exemplo) nas margens dos rios. Na Bacia
do Curu, as extrações de areia grossa ocorrem tanto nos canais ativos quanto
nas planícies de inundação. Os principais efeitos das extrações nos canais
nesta área se dão com a interferência no leito, nas APPs e nas vazões dos
cursos de água, de forma inadequada e não planejada. Dessa forma, essa
extração, em especial em períodos de estiagem causam alterações na
morfologia dos canais e na topografia do fundo, ocasionando erosão,
consequente assoreamento e elevada turbidez da água em períodos chuvosos.
No mais a qualidade dos corpos hídricos ainda é afetada pela interferência
dessa atividade no lençol freático, bem como emissão de gases e
derramamento de óleos e graças. A escassa fiscalização dificulta o controle
dessa problemática.
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No quesito quantidade de água, o destaque principal entre as três entidades
continua sendo a questão do fenômeno das secas e incertezas hídricas
decorrentes desse histórico de estiagem. Também tratado como uma questão
histórica em todo Ceará, as secas assolam a muitas comunidades, em especial
as que, como a Bacia do Curu, tem forte dependência da agricultura irrigada.
Após a década de 1990, com a ocorrência de secas sucessivas, o governo
ampliou a política de combate as secas. 
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O mapeamento dos impactos ambientais e hídricos é apresentado na Figura
48, em um panorama de gráfico radar, uma forma de apresentar vários dados
que possuem mais de 1 eixo em um único lugar, usado para avaliar diferentes
escolhas com base em diversas variáveis. Esse gráfico permite a visualização de
todos os problemas diagnosticados e pontuados pelos entrevistados de forma
clara. A percepção dessas entidades é fundamental na tomada de decisões e
ações no que se refere a políticas públicas de resolução e mitigação de
impactos. Nesse contexto, alguns entrevistados citaram outros problemas
identificados na bacia e que não foram listados no questionário, são eles: i.
Criações de bovinos na área montante do açude; ii. A ausência de análise
periódica das águas dos poços profundos; e, iii. Ausência de áreas de proteção
permanente.

Outra questão pertinente a discussão no âmbito de decisões acerca da Bacia
Hidrográfica é a questão da gestão de conflitos. Posto isso, os entrevistados
foram convidados a pontuar a ocorrência de conflitos entre usos, entre
usuários, no que se refere a alocação, além de outros possíveis (Ver Figura 49).

Vale salientar que os principais usos consuntivos, de acordo com a ANA (2013),
são para o abastecimento de água para consumo humano, dessedentação
animal, uso industrial e irrigação, havendo ainda os usos não consuntivos
sendo estes a geração hidrelétrica, navegação, pesca/aquicultura, proteção de
vida aquática e lazer/turismo.

Figura 48 - Mapeamento da percepção de Problemas hídricos e ambientais pelas
entidades do CBH.
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Na Bacia do Curu os principais usos da água se dão para Abastecimento
Humano, Irrigação, Industria, algumas variações de Pesca e Pecuária. A fim de
diagnosticar os conflitos gerados pelos usos comuns a Bacia em questão, os
entrevistados analisaram individualmente os conflitos entre dois usos. Numa
percepção geral, os conflitos de usos foram tradados, em sua maioria, como
moderados pelas entidades do CBH. O grupo de usuários apontaram maior
incidência de conflitos entre Abastecimento Humano e Pecuária (criação de
animais nas margens dos corpos hídricos, embora com menor incidência, esse
problema também foi retomado pelo poder público. 

Outras questões comuns, apontadas por todas as entidades entrevistadas, foi
uma razoável concentração de conflitos entre os usos de Abastecimento
Humano e Irrigação, além de Abastecimento Humano e Lazer. 

 
Os Conflitos entre Usuários não são uma grande preocupação entre as
entidades do comitê, diagnosticando uma convivência harmoniosa entre
estes. A sociedade civil (Figura 49b), bem como os Usuários (Figura 49d),
pontuam que, embora não tão frequentes, existem alguns conflitos em torno
dos usuários da Agricultura Irrigada.

Em relação aos Conflitos por Alocação, sob a percepção local e das entidades
governamentais, o processo locatório tem sido satisfatório as necessidades dos
múltiplos usos locais, uma vez que são diagnosticadas porcentagens muito
pequenas de conflitos nesse aspecto, conforme observado na Figura 49. A
sociedade civil registra a existência, apesar de não tão preocupante, em
relação a quebras de acordo de alocação por parte do poder público e dos
usuários locais. Enquanto que a preocupação de uma pequena parcela dos
usuários (em torno de 12%), gira em torno de transferências de água entre
açudes ou entre bacias. 
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Os conflitos entre Abastecimento Humano e Irrigação são comuns entre as
regiões hidrográficas que possuem a agricultura irrigada como uma das
principais atividades econômicas, visto que a referida atividade é detentora de
uma das maiores demandas hídricas durante todo decorrer do ano, fazendo-se
necessário um planejamento e uma gestão efetiva e coerente para garantir a
manutenção da atividade sem grandes impactos para o Abastecimento
Humano. 
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Figura 49 - Percepção de Ocorrência de Conflitos pelas entidades do CBH. (a) Total; (b)
Sociedade Civil; (c) Políticas Públicas; (d) Usuários.
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No mais, outros conflitos são apontados, em especial pelo poder público, são
estes os conflitos entre comunidades tradicionais e especulação imobiliária,
decorrentes do crescimento populacional desordenado e as necessidades
econômicas de instalação de indústrias. Já a sociedade civil e a classe usuária
demonstram preocupação sobre os conflitos entre conservação de nascentes e
interesse de propriedades particulares, o que ocasiona uma série de problemas
hídricos e ambientais. 

Por fim, um panorama é apresentado na Figura 50, onde pode ser visualizado
com maior precisão todos os conflitos registrados e a percepção dos
entrevistados sobre estes. De maneira geral, as maiores incidências e
preocupação em relação a recorrência de conflitos se dá na categoria de
conflitos entre usos, isso por que as necessidades econômicas dos usuários, em
sua maioria, se dão em atividades de grande demanda hídrica, o que emerge a
necessidade de uma gestão participativa, mas também organizada, de forma a
atender as necessidades locais dos múltiplos usos e promover a preservação
dos recursos hídricos. 
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Figura 50 - Mapeamento da percepção de Ocorrência de Conflitos pelas entidades do
CBH.



A última análise realizada por esta pesquisa concerne a gestão atual da Bacia
do Curu, bem como as questões institucionais e gerenciais em torno dessa
gestão.

Em relação a gestão de recursos hídricos, a Bacia conta com um Pano Diretor,
datado de dezembro de 1996, formulado com o objetivo de estabelecer
diretrizes para orientar a aplicação dos instrumentos de gestão. O Plano
incorpora o aspecto multissetorial da gestão de recursos hídricos, identifica
alternativas e soluções para a segurança hídrica e estabelece compromissos
institucionais para implementação das ações propostas, porém com o
desenvolvimento das comunidades em torno da bacia e o consequente
aumento na exploração dos recursos ambientais, faz-se necessário que o Plano
da Bacia se adeque as novas necessidades locais, promovendo a convivência
entre os múltiplos usos e gestão eficiente dos recursos hídricos.
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Nesse sentido, os entrevistados foram questionados
sobre a efetividade dos instrumentos de gestão, acerca
dos órgãos e fóruns de decisões, a gestão na
regularização dos múltiplos usos e risco de privatização,
bem como a existência de capacitações e educação
ambiental e sobre a ações para garantir segurança das
barragens, assim como as deficiências encontradas.



A Figura 51 apresenta uma visão individual da percepção das entidades
entrevistadas acerca dos assuntos mencionados. Analisando de maneira geral
as respostas obtidas (Figura 51a), pode-se inferir que em relação a efetividade
dos instrumentos de gestão, a implementação da outorga e da cobrança pelo
uso da água na bacia são apontados como tendo alta funcionalidade, assim
como o impacto do plano de bacia na implementação da Política de Recursos
Hídricos. Além disso, os dados de monitoramento de quantidade de água são
vistos como muito acessíveis por mais de 50% dos entrevistados. Enquanto
que a efetividade dos mecanismos de fiscalização é pontuada como pouca ou
moderada por quase 70% dos entrevistados.
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Em relação a incorporação das decisões dos fóruns, aproximadamente 60%
dos entrevistados consideraram alta ou muito alta a incorporação de decisões
e recomendações dos Comitês de Bacia pelos órgãos de gestão dos recursos
hídricos, o que é de fato importante no que tange a tomada de decisões.
Destes, 50% julgaram o impacto das resoluções do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CONERH) na sua bacia hidrográfica como alto ou muito
alto. E embora a importância das Comissões Gestoras no processo de alocação
de água seja dada por mais que 50% dos entrevistados, esses entrevistados
diagnosticaram que o cumprimento dos acordos da alocação negociada de
água é pouco ou moderado em sua maioria. 

Figura 51 - Percepção das Questões Institucionais e Gerenciais pelas entidades do CBH.
(a) Total; (b) Sociedade Civil; (c) Políticas Públicas; (d) Usuários.
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Para o panorama de gestão da água, 70% dos entrevistados aponta como
pouco ou moderado as ações de regularização de uso na bacia hidrográfica do
Curu, em detrimento a apenas 10% que consideraram muito alta essas ações. 

Em relação a capacitação, um pouco mais de 50% dos entrevistados registrou
como satisfatória a realização de capacitações para os Comitês de Bacias e
Comissões Gestora, porém aproximadamente 70% julgou como pouco ou
moderado a implementação da educação ambiental na bacia hidrográfica. O
que respalda a necessidade da implementação de recursos acessíveis de
conscientização e educação ambiental a comunidade. 

No que se refere a segurança de barragens, o poder público e os usuários
consideraram como alta ou muito alta a deficiência de manutenção e
segurança de barragens, embora tenham afirmado pouca deficiência na
manutenção de equipamento hidromecânicos.

O mapeamento geral apresentado na Figura 52 permite a visualização de
todas as questões apontadas, de forma que se reconhece como mais
preocupantes a questão da ineficiência na fiscalização local e as deficiências
em educação ambiental na bacia. Apesar disso, é visto um feedback positivo
em relação a efetivação dos instrumentos de gestão, sejam eles outorga ou
cobrança, bem como é dada importância a incorporação e decisões tomadas. 
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Além dessas questões a percepção dos indivíduos entrevistados foi analisada
por meio de questões abertas expressivas que diagnosticaram a perspectiva
destes indivíduos em relação a importância do Plano de Bacia na
implementação da Política de Recursos Hídricos na Bacia do Curu, assim como
as ações esperadas por este. 

O diagnóstico das respostas reconhece a importância do plano, bem como de
sua atualização, para a adequação da gestão dos recursos hídricos, devendo
ser esta eficiente, participativa e equalitária. Em relação as expectativas dos
membros do CBH em relação as novas diretrizes a serem adotadas, pontua-se
com frequência a questão das ações de fiscalização, bem como a preocupação
recorrente com a proteção dos recursos, como as matas ciliares, nascentes e
demais problemas ambientais. Formações, capacitações e educação
ambiental são temáticas recorrentes nas falas dos entrevistados em relação as
expectativas de implementação do plano de bacia.  Por conseguinte, é citado a
importância da implementação dos Planos de Ocupação de Uso de Solo dos
municípios e do manejo de resíduos sólidos, como forma de prevenção dos
corpos hídricos amplamente afetados, em quantidade e qualidade, pela
ocupação desordenada e o uso indevido do solo. 

Figura 52 - Mapeamento da percepção das Questões Institucionais e Gerenciais pelas
entidades do CBH.
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Sendo assim, compreendendo a necessidade de se
adequar o plano de bacia a realidade atual, bem como
atender as necessidades dos múltiplos usos, e sabendo
que a gestão dos Recursos Hídricos deve ser participativa,
inserir a percepção dos participantes do CBH, sejam eles
membros representantes do poder público, da sociedade
civil ou da calasse usuária, como parte do processo de
tomadas de decisões é fundamental no planejamento de
medidas que busquem o desenvolvimento de um
sistema holístico e eficiente de gestão de recursos
hídricos adaptados à realidade local.
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