
    

 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A 

GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ANTÔNIO ANICETO VERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E A QUESTÃO 

HIDROAMBIENTAL: UM OLHAR SOBRE A ÓTICA DOS CONFLITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2016 



 
 

GUSTAVO ANTÔNIO ANICETO VERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E A QUESTÃO 

HIDROAMBIENTAL: UM OLHAR SOBRE A ÓTICA DOS CONFLITOS  

 

 

 

 

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Especialização em 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a 

Gestão Municipal de Recursos Hídricos do 

Instituto Federal do Ceará como requisito para 

obtenção do título de Especialista em Elaboração 

e Gerenciamento de Projetos para a Gestão 

Municipal de Recursos Hídricos.  

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Gonzaga Pinheiro 

Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA 

2016 

 



GUSTAVO ANTÔNIO ANICETO VERAS 
 

 

 

 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E A QUESTÃO 

HIDROAMBIENTAL: UM OLHAR SOBRE A ÓTICA DOS CONFLITOS  
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Coordenação do Curso de Especialização em 

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a 

Gestão Municipal de Recursos Hídricos do 

Instituto Federal do Ceará como requisito para 

obtenção do título de Especialista em Elaboração 

e Gerenciamento de Projetos para a Gestão 

Municipal de Recursos Hídricos.  

 

 

 

Aprovada em: _______ de _______________ de 2016. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Luis Gonzaga Pinheiro Neto 

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Profa. Ms.C. Maria do Socorro Hortegal Filha (Membro) 

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Ms.C João Paulo Felix  

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus. Sem Ele, nada somos. Meu refúgio, minha Fortaleza, meu tudo. 

A meus pais Josefa e Francisco, pelo esforço de uma vida toda para que eu pudesse chegar até 

aqui. Por nunca questionarem minhas escolhas. Pelo apoio, incentivo e por sempre acreditarem em 

mim. 

Aos poucos, mas verdadeiros amigos. Pelo apoio nos momentos difíceis e, sobretudo, por 

alegrarem-se com minhas conquistas. 

À minha esposa, Jaqueline, pelo incentivo de sempre. Por acreditar em meu potencial. Pelas 

vivências, experiências e companheirismo. Por todo amor dedicado. Pelo nosso presente, Maria Clara. 

À turma do curso de pós-graduação em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão 

Municipal de Recursos Hídricos do Instituto Federal do Ceará, pela convivência, aprendizado, nível 

das discussões, pelo compartilhar de experiências, pelos trabalhos em equipe, pelo companheirismo.  

À SEMACE, COGERH e Ministério Público do Estado do Ceará, pela abertura e contribuição 

para a realização da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A Bacia do Curu localiza-se na região norte do estado do Ceará e atravessa áreas produtivas 

o que contribui ainda mais para a disputa e o acirramento dos conflitos relacionados ao uso e demanda 

por água. No baixo curso da bacia, existem áreas de extração mineral no leito do canal ativo do rio 

que afetam a dinâmica fluvial com o barramento e intervenções no rio, causando retenção temporária 

dos recursos hídricos, modificação das condições hidrodinâmicas pelo rebaixamento da calha fluvial 

e ainda total descaracterização das áreas de preservação permanente e do leito do canal. Cabe aos 

órgãos de controle intervir à correta extração e minimização dos impactos ambientais adversos, além 

de exigir a execução do plano de recuperação de áreas degradadas. Cabe também, à sociedade civil 

organizada intervir e discutir nos fóruns de discussão, saídas e soluções para os problemas que afetam 

a comunidade. Nesse sentido surge a figura do comitê de bacia, ente legalmente instituído como 

instância administrativa primária de resolução e arbitragem de conflitos. É no comitê que são 

levantadas as diferentes visões do problema, com discussões baseadas em conhecimentos técnicos, 

empíricos, institucional e científico. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu (CBH-CURU) 

constitui-se como um fórum com diferentes atores sociais, com visões distintas e atuações diversas. 

Os diferentes atores possuem papéis diferentes, mas complementares. Dessa forma, os conflitos 

devem ser enfrentados em suas causas reais com o envolvimento efetivo de todos os agentes e atores 

sociais. Este trabalho se propõe a avaliar se as discussões e debates em nível do comitê da bacia do 

Curu tem obtido êxito nas demandas, haja vista a mobilização atingir os órgãos de controle e 

fiscalização e demandar a intervenção mais incisiva destes órgãos inclusive com mudanças de 

procedimentos. Como resultados foram identificadas ações por parte dos órgãos de controle e 

fiscalização na aplicação do poder de polícia administrativo, causando melhoria nas atividades 

efetivamente degradadoras da qualidade ambiental. É preciso reforço no controle das atividades 

minerárias. Assim, são propostas soluções quanto às questões minerais, tais como ampliar a expertise 

pericial e fiscalizatória na atividade mineral; estabelecer sanções para abandonos não notificados, 

além da obrigação de reparação de eventuais danos ambientais; melhorar a integração dos 

procedimentos minerários com os de licenciamento ambiental, ampliando a importância do Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e fomentar a criação de forças-tarefas para reforçar o 

poder de polícia na atividade de mineração com eficácia e eficiência no controle administrativo. 

 

Palavras-chaves: Extração mineral; Comitê de bacia, Impactos ambientais; Fiscalização; Rio Curu.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The Curu Basin is located in the northern region of the state of Ceará and crosses productive 

areas that contribute even more to a conflict and conflicts related to the use and demand for water. In 

the low basin course, there are mineral extraction areas in the bed of the active channel of the river 

that affects the fluvial dynamics with the riverbeds and interventions in the river, causing temporary 

retention of water resources, modification of the hydrodynamic conditions by lowering the river chan-

nel and still Total Discharacterization of the permanent conservation areas and the channel bed. It is 

up to the control bodies to intervene in the correction of extraction and minimization of adverse en-

vironmental impacts, in addition to the execution of the recovery plan for degraded areas. It is also 

up to the organized civil society to intervene and discuss forums of discussion, solutions and solutions 

to the problems that affect the community. In this sense, a figure of the basin committee, legally 

established as the primary administrative body for resolution and arbitration of conflicts, emerges. It 

is not committee that are raised as different views of the problem, with discussions based on technical, 

empirical, institutional and scientific knowledge. The Curu Basin Committee (CBH-CURU) is con-

stituted as a forum with different social actors, with diverse visions and diverse actions. Different 

actors have different but complementary roles. In this way, conflicts will be faced in their real causes 

with the effective involvement of all agents and social actors. This paper proposes to evaluate the 

discussions and debates at committee level of the Curva basin has been successful in the demands, 

due to the mobilization of control and inspection bodies and require a more incisive intervention. As 

results, actions were identified by the control and enforcement agencies in the application of political 

power, causing improvement in effectively degraded activities of environmental quality. Control of 

mining activities must be strengthened. Thus, solutions are proposed for mineral issues, such as ex-

panding an expert and inspection expertise in mineral activity; Establish sanctions for non-notified 

abandonments, in addition to the obligation to repair environmental damage events; Improve the in-

tegration of procedures with environmental licensing, expanding the Plan of Recovery of Degraded 

Areas (PRAD) and foster the creation of task forces to reinforce police power in mining activity 

efficiently and efficiently without administrative control. 

Key Words: Mineral extraction; Basin Committee, Environmental Impacts; Oversight; Curu River. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 Conflitos Hidro-Ambientais na bacia hidrográfica do rio curu 

 

A bacia hidrográfica apresenta‐se como objeto de planejamento, e deve ser compreendida 

como um sistema aberto, que recebe energia por atuação dos agentes climáticos e tectônicos, e perde 

através da saída de água, sedimento e nutrientes (COELHO NETTO, 1998). Daí tratar a bacia 

hidrográfica como um sistema, com entradas e saídas, equilíbrios e desequilíbrios que influenciam os 

processos fluviais e que possuem os seus diversos processos: erosão, transporte e deposição 

condicionados por fatores climáticos e geológicos, responsáveis pelo suprimento de sedimentos e 

água no sistema fluvial, sendo assim agente modificador do sistema. 

No baixo curso da bacia do rio curu, situado na região norte do estado do Ceará, existem áreas 

de extração mineral no leito do canal ativo do rio que afetam a dinâmica fluvial com o barramento e 

intervenções no rio, causando retenção temporária dos recursos hídricos, modificação das condições 

hidrodinâmicas pelo rebaixamento da calha fluvial e ainda total descaracterização das áreas de 

preservação permanente e do leito do canal.  

A mineração é então, uma atividade indispensável à sobrevivência da sociedade atual, uma 

vez que os bens minerais são base para as mais diversas atividades ações, como implantação de 

infraestrutura urbana e moradia, por exemplo.  Importante notar que, como o preço do frete possui 

grande influência sobre o preço final dessas substâncias, a localização da mina perto do mercado 

consumidor é de grande importância para a viabilidade econômica na comercialização dessas 

substâncias minerais (BRASIL, 2014). 

Cabe aos órgãos de controle intervir à correta extração e minimização dos impactos ambientais 

adversos, além de exigir a execução do plano de recuperação de áreas degradadas. Cabe também à 

sociedade civil organizada intervir e discutir nos fóruns de discussão, saídas e soluções para os 

problemas que afetam a comunidade. 

Considerando que a bacia hidrográfica e a unidade de planejamento, torna-se essencial tratar 

sobre sua gestão a partir de suas características naturais. De acordo com Vilaça et al. (2009), deve-se 

considerar que o comportamento de uma bacia hidrográfica ao longo do tempo ocorre por dois fatores: 

primeiro pela ordem natural, que são responsáveis pela predisposição do meio à degradação ambiental 

e segundo pelos fatores antrópicos, onde as atividades humanas interferem de forma direta ou indireta 

no funcionamento da bacia. 

Toda atividade econômica, dentre as quais a mineração, causa modificações ao meio ambiente, 

que são os impactos ambientais, definidos legalmente, de acordo com a Resolução do Conselho Na-

cional de Meio Ambiente- CONAMA 001/1986 como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
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das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

A mineração é também uma atividade geradora de conflitos. Segundo ANA (2006), abrange 

desde empreendimentos complexos com impactos maiores, mas ao mesmo tempo com modernos e 

eficientes controles ambientais sobre tais impactos, incluindo medidas de mitigação e compensação, 

até pequenos oleiros, garimpeiros ou extratores de areia ou cascalho, sem nenhum planejamento e 

controle ambiental e, muitas vezes, com indulgência da comunidade local. Quanto às características 

naturais e humanas, o impacto ambiental da mineração está diretamente relacionado ao número de 

pessoas por ela afetadas (BORATTO, 2015). 

No que tange aos aspectos socioeconômicos, a maior ou menor aceitação da atividade mine-

radora decorre da situação econômica da região, de sua tradição mineral, do perfil das comunidades 

existentes no entorno e do grau de dependência delas em relação à mineração. Destacam-se, nesse 

quesito, a criação de empregos para moradores locais e, em menor grau, a circulação de riquezas, o 

incremento do comércio e serviços e o fortalecimento do setor público mediante a arrecadação de 

impostos, entre outros fatores, bem como as alternativas econômicas – ou, mais comumente, a falta 

delas – geradas para a etapa de pós-exaustão das jazidas (BORATTO, 2005). 

No que diz respeito especificamente à atividade minerária, e em razão de seus impactos am-

bientais, a Constituição Federal deu a ela tratamento especial, estatuindo, no § 2º do art. 225, que 

“aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

Interessante citar a revolução de algumas empresas minerárias com a questão socioambiental. 

A mineração moderna desenvolve ações como ações de engajamento comunitário, projetos de parce-

ria com os atores locais, sistemas de gestão ambiental (SGA), melhorias tecnológicas no processo 

produtivo, certificação ambiental, responsabilidade social e gestão de riscos.  

Interessante citar o impacto que as atividades minerárias causam aos moradores das regiões 

atingidas pela atividade. Seja um morro desmontado, um córrego assoreado ou uma nascente desapa-

recida, essas consequências de destruição e de modificação do status quo causam impactos sobre as 

pessoas que convivem com a paisagem local. Numa sociedade cada vez mais consciente e demanda-

dora dos aspectos sustentáveis, cabe às empresas exploradoras se adaptarem, numa perspectiva mo-

derna e atual, ao desenvolvimento da atividade minerária com os princípios de proteção ambiental. 

De acordo com ANA (2006), deve-se, portanto, selecionar as metodologias de planejamento e con-

trole que assegurem a adoção das melhores alternativas técnico-econômicas e respeitem o quadro 

regulamentar aplicável.             

A população e os representantes sociais criticam e discutem saídas aos problemas em um 
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ambiente propício e de legitimidade democrática que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, que se 

constitui como um fórum com diferentes atores sociais, com visões distintas e atuações diversas. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do curu (CBH-CURU) constitui-se como o primeiro comitê 

de bacia do estado do Ceará, tendo sido instituído no ano de 1997 e possuindo representação dos entes 

públicos, usuários e organizações civis. 

            Com o crescimento da população mundial e sua consequente demanda por mais recursos 

naturais surgem os conflitos socioambientais, que envolvem disputas por bens naturais, como a água. 

Os conflitos socioambientais são revestidos de complexidade, uma vez que englobam diversos atores 

com interesses e estratégias diferentes e ainda leis e regulamentos que, muitas vezes, tendem a ser 

mais favoráveis aos interesses de um ator em detrimento dos demais. 

        Nesse sentido surge a figura do comitê de bacia, ente legalmente instituído como instância 

administrativa primária de resolução e arbitragem de conflitos. É no comitê que são levantadas as 

diferentes visões do problema, com discussões baseadas em conhecimentos técnicos, empíricos, ins-

titucional e científico. Os comitês de bacia possuem legitimidade para discutir os assuntos relaciona-

dos à bacia e possuem composição eclética, sendo composto por representantes dos usuários, de or-

ganismos civis relacionados à temática dos recursos hídricos, dos órgãos federais e estaduais, além 

das prefeituras municipais. 

Como objetivo geral este trabalho se propõe a avaliar se as discussões e debates em nível do 

comitê da bacia do curu tem obtido êxito nas demandas, haja vista a mobilização atingir os órgãos de 

controle e gestão e demandar a intervenção mais incisiva destes órgãos inclusive com mudanças de 

procedimentos. Como objetivos específicos são analisados a legislação dos recursos hídricos e de 

controle ambiental relacionadas a extração mineral, além da institucionalização, por uma perspectiva 

histórica, e o funcionamento do Comitê de bacia hidrográfica do Rio curu, além das questões 

ambientais relacionadas à extração mineral em leito de rio.  Este trabalho apresenta o resultado da 

pesquisa realizada junto ao comitê de bacia do rio curu, órgãos públicos como SEMACE. DNPM, 

COGERH e o Centro operacional de proteção à ecologia, meio ambiente, urbanismo, paisagismo e 

defesa do patrimônio histórico e cultural do Ministério Público do estado do Ceará- 

CAOMACE/MPCE. 

De acordo com ANA (2006), como ente participante dos comitês de bacia hidrográfica, os 

mineradores têm importância singular: do ponto de vista político, significa que o setor mineral, como 

segmento de usuário da água, estaria adotando uma atitude proativa e de liderança, em lugar do 

comportamento reativo ou defensivo mais comum entre todos os usuários de água e do ponto de vista 

social, o setor estaria reconhecendo e exercitando as características mais nobres, mais complexas, 

mais difíceis e mais eficazes da gestão das águas, que são o compartilhamento, a descentralização e 

a efetiva participação de pessoas e de comunidades. Um dos motivos que reforçam a tese acima 
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explicitada é de que a mineração possui peculiaridade por intervir e explorar dois bens de domínio 

público, quais sejam: o minério e a água.  

Assim, este trabalho tem o objetivo de observar a forma de atuação do comitê de bacia 

hidrográfica do rio Curu (CBH Curu) interfere na gestão pública, e também analisar os impactos 

ambientais causados pela extração mineral em leito de canais fluviais ativos. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Legislação Hídrica e Ambiental relacionada à questão ambiental 

 

No Brasil um conjunto de leis, seja nos âmbitos estadual, federal e municipal, se referem à 

proteção do meio ambiente seguindo o princípio do Desenvolvimento Sustentável. Essa leis 

favorecem o desenvolvimento de ações de controle ambiental, responsabilização dos eco poluidores 

diretos ou indiretos e a priorização no processo de educação ambiental. 

Uma importante legislação consolidada se constitui na Lei 6.938/81, que é a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Essa norma, aprovada no início da década de 80, trouxe 

importantes conceitos, princípios e regras jurídicas que regem as relações atuais do homem com o 

meio ambiente.  

A Lei Federal 6938/1981 que dispõe sobre a PNMA prevê, dentre os seus objetivos: à compa-

tibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 

e do equilíbrio ecológico e à imposição, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da 

vida humana (Lei 6.938/81 Art. 2º). 

É na referida lei que estão contidos os conceitos de meio ambiente, poluição, recursos 

ambientais, dentre outros. Tal instrumento legal criou ainda a estrutura do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, que é composto por órgãos e entidades dos três entes federativos. Para a PNMA, em seu 

artigo 3º, inciso I, por meio ambiente entende-se: 

I- Meio Ambiente- o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem fí-

sica, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

Segundo os conceitos propostos pela legislação atinente, há uma diferenciação entre poluição 

e degradação da qualidade ambiental. Por degradação da qualidade ambiental, seu artigo 3º, inciso II, 

estabeleceu-se que: 

II- Degradação da qualidade ambiental- a alteração adversa das características do meio 

ambiente. 

A Política Nacional do Meio Ambiente prevê no art. 9º, dentre os seus instrumentos, a 

Avaliação de Impactos Ambientais, o licenciamento de atividades efetiva e potencialmente poluidoras 

e também as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Segundo Peters & Pires (2000, p 98) 

a Lei 6.938/81 é um verdadeiro código ambiental brasileiro, pois pela primeira vez trata da matéria 
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organicamente, com inteireza e unidade, com metodologia e lógica, servindo de regra para elaboração, 

interpretação a aplicação da legislação ambiental brasileira.  

O licenciamento ambiental obrigatório para qualquer atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do meio ambiente está prevista na referida lei, conforme: 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e ativida-

des utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambi-

ental. 

 A Constituição da República de 1988 dedicou atenção especial ao tema Meio Ambiente, 

quando dedicou um artigo inteiro para tratar do tema. O artigo 225 estabelece em seu caput que: 

Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Observe que não só o estado deve zelar pela proteção do meio ambiente, mas também todos 

os indivíduos. Por ser um bem difuso, o texto constitucional trata o meio ambiente com características 

próprias, desvinculado de posse ou propriedade. O artigo trata ainda da noção de desenvolvimento 

sustentável, ao defender a necessidade de defendê-lo às presentes e futuras gerações. 

O texto constitucional afirma ainda em seu artigo 225, parágrafo VII, nos incisos 2º e 3º que: 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei. 

 § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 

Observa-se que o constituinte trouxe para a carta magna a obrigação daquele que explora os 

recursos minerais de recuperar o meio ambiente degradado e que todas as atividades com potencial 

de lesão ao equilíbrio ambiental deverão sujeitar os infratores as sanções penais e administrativas, 

independentemente da reparação do dano.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei 9.433/1997 inclui dentre as suas 

diretrizes gerais de ação os seguintes princípios: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do 

País; a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; a articulação do 

planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional e a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo.  

De acordo com o artigo 1º da Lei Federal 9.433/1997 a gestão nacional dos recursos hídricos se 

fundamenta nos seguintes princípios: 

I- A agua e um bem de domínio público; 

II- A agua e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III- Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos e o consumo humano e 

a dessedentação de animais; 
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IV- A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V- A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI- A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Em um breve comentário sobre os incisos acima elencados observa-se que a gestão moderna 

dos recursos hídricos, adotada pela legislação pátria, determina que deverá se observar o uso múltiplo 

das águas, observando assim as diversas atividades econômicas que acontecem ao longo de uma ba-

cia, como por exemplo as extrações minerais, os perímetros irrigados, os pescadores, as tomadas de 

água para a irrigação.  

Também, o inciso V afirma que a bacia hidrográfica deverá ser a unidade territorial para a 

implementação das determinações legais, bem como para a atuação do Sistema Nacional de Geren-

ciamento de Recursos Hídricos (SINGRERH), que no estado do Ceará é composto pela COGERH 

que é a agência de Água que possui a atribuição de secretaria executiva dos Comitês de Bacia Hidro-

gráfica. 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decor-

rentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Sem prejuízo do processo de licenciamento ambiental, as atividades de extração mineral no 

leito do rio estão sujeitas a outorga para essa atividade, de acordo com a lei estadual 

14.844/2010: 

Subseção II 

 Da Outorga de Execução de Obras e/ou Serviços de Interferência Hídrica 

 Art. 12. A outorga de execução de obras ou serviços de interferência hídrica é um ato admi-

nistrativo de competência do Secretário dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, no qual 

será outorgada a 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, sem 

prejuízo das demais formas de licenciamento ambiental a cargo de instituições competentes.  

Art. 13. Estão sujeitos à outorga de execução de obras ou serviços de interferência hídrica:  

I - as obras e/ou serviços de interferência hídrica caracterizadas por barramentos, travessias 

de corpos hídricos, aduções, diques de proteção ou recondução de leito, construção de poços 

e desassoreamento de corpos hídricos;  

II - outras interferências que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 

em um sistema hídrico. 
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2.2 A Gestão Hídrica no estado do Ceará 

 

Pode-se definir a gestão hídrica como o conjunto de procedimentos organizados com vistas a 

solucionar os problemas referentes ao uso e controle dos Recursos hídricos. Segundo WORLD 

BANK (2004, p. 22), o objetivo da gestão é atender, dentre os princípios de justiça social e com base 

nas limitações econômicas e ambientais, as necessidades de água da sociedade a partir de uma 

disponibilidade limitada.  Ainda segundo ao autor citado acima, a gestão das águas é feita a partir de 

três sub-funções: planejamento, administração e regulamentação. A regulamentação constitui-se com 

um conjunto das medidas legais ou regulamentares que regem um assunto, que no estado do Ceará, 

possui uma legislação ampla que rege a questão dos recursos hídricos.   

O planejamento, por sua vez, trata-se de um conjunto de ações imprescindíveis à previsão das 

disponibilidades e demandas de águas, com vistas a maximizar os benefícios econômicos e sociais.  

Por fim, a administração refere-se às ações que dão suporte técnico ao planejamento e aos 

mecanismos de avaliação das efetividades dos planos anteriores, visando a regulamentação dos planos 

futuros.  

Aliado a essas três funções, que são cotidianamente discutidas nos comitês de bacia, com 

ações de previsão, suporte técnico, planejamento e aplicação das normas regulamentares; existe outra 

de singular importância, que é a preservação, que abrange ações preventivas e corretivas voltadas 

para evitar as ações erosivas, promover a manutenção da vegetação e ampliação das áreas verdes, 

auxiliando também para a criação de barreiras quem diminuem ou anulam a poluição.  

O estado do Ceará possui legislação própria, em consonância com as determinações da Lei 

Federal de Gestão das Águas, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/1997. A imagem 

abaixo ilustra a divisão do estado por bacia hidrográfica. 
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Figura 1- Mapa das bacias hidrográficas do estado do Ceará. 

 

(Fonte: IPECE, 2016) 

Os princípios e objetivos das legislações relacionadas aos recursos hídricos devem ser postos 

em prática para que a gestão seja implantada sobre a demanda, a oferta e a qualidade dos recursos 

hídricos. Assim, segundo COGERH (2014, p. 34), a política de Recursos Hídricos do Governo do 

Estado criou a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, responsável hoje pelo 

gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das águas acumuladas no Estado, de forma 

descentralizada, integrada e participativa. A gestão é feita em conjunto com os outros órgãos do 

sistema estadual, como a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), a superintendência de obras hídricas 

(SOHIDRA), a Fundação de Meteorologia (FUNCEME) e a Superintendência Estadual de Meio 

Ambiente (SEMACE). Conta-se ainda com o auxílio dos comitês de bacia que discutem, analisam e 

propõem ações para a melhor gestão dos recursos hídricos, principalmente nas épocas de estiagem. A 
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legislação também prevê, embora não seja praticada, a atuação do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH). O sistema conta também com as ações de cobrança pelo uso da água e outorga, 

instrumentos definidos na legislação correlata que foram postos em prática no estado haja vista a 

necessidade de controlar o uso da água. 

Na gestão dos recursos hídricos devem ser observados as diversas demandas, atendendo aos 

usos consultivo e não-consultivos, sendo assim preciso um maior controle das atividades que 

demandam a maior parte das águas do estado, como a irrigação e os estabelecimentos industriais.  A 

atividade da irrigação constitui o principal usuário de recursos hídricos, respondendo por mais de 50 % 

de todos os usos da água.  

O processo de gestão de recursos envolve a análise e compatibilização das demandas às 

disponibilidades dos recursos hídricos. Assim sendo, para um adequado processo de gestão são 

necessárias ações tanto no sentido de melhorar o conhecimento da disponibilidade de recursos 

hídricos como para otimizar o consumo de água pelos diversos setores de usuários. 

 Interessante frisar que a gestão dos recursos hídricos é decisão política, motivada pela 

escassez relativa de tais recursos, bom como pela necessidade de preservação para as gerações futuras. 

As principais características do Polígono das Secas que prejudicam a gestão hídrica no interior 

do Nordeste são a distribuição irregular durante os meses do ano, a estrutura pedológica rasa, os rios 

interrompidos a quantidade insignificativa de recursos hídricos subterrâneos. Tudo isso influem para 

a restrição nas atividades econômicas, como o desenvolvimento da agropecuária. De acordo com 

CGEE (2001, p. 138), com predominância da área localizada sobre formações do tipo cristalino, com 

solos pouco profundos e de baixa capacidade de infiltração e armazenamento, a ocorrência de águas 

subterrâneas nessas regiões está limitada a fraturas e fissuras nas rochas e a zonas de aluviões dos 

rios, formadas pela deposição de sedimentos fluviais. 

Segundo INSA (2012, p. 45), dentre as regiões submetidas a cenários de escassez de água se 

destacam as zonas semiáridas, sujeitas as chuvas de distribuição irregular, no tempo e no espaço, 

produzindo períodos de estiagem aguda. É também nas zonas semiáridas que ocorrem fluxos elevados 

de evapotranspiração, acentuando os déficits hídricos nos períodos sem chuvas. 

Ações como projetos de captação e manejo da água no semiárido foram e são desenvolvidos 

e estimulados por instituições que tratam da temática no Nordeste. O Instituto Nacional do Semiárido 

(INSA) é uma instituição federal de pesquisa, ligado ao ministério da ciência e tecnologia, que articula, 

realiza, promove e divulga ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do semiárido 

brasileiro. A Articulação do semiárido (ASA), ligada à igreja católica, tem desenvolvido o programa 

um milhão de cisternas nas áreas pobres, com ações de construção de reservatórios, mobilização 

social, formação comunitária, educação ambiental e sanitária e técnicas de convivência com a seca. 

Atualmente, no estado do Ceará, o fenômeno da seca é tratado com uma política de 
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convivência com o fenômeno, trazendo o planejamento dos recursos hídricos para o eixo das ações 

do estado. Não se pode mais combater a seca, mas conviver com ela através da adoção de tecnologias 

e estudos que deem suporte para a gestão dos recursos hídricos disponíveis. 

Dessa forma foi posto em prática o Programa de Desenvolvimento Hidro Ambiental 

(Prodham), experiência de práticas de convivência com o semiárido, desenvolvida como Projeto 

Piloto pela SRH, disseminadas na Secretaria do Desenvolvimento Agrário e no Projeto de Práticas 

Agrícolas Conservacionistas para convivência com o Semiárido 

Junta-se a estas ações os programas de combate à desertificação e o Bolsa Família, ambos do 

governo federal que são importantes para tratar, respectivamente, da vulnerabilidade ambiental e 

socioeconômica do nordeste brasileiro.  

O sistema de gestão estadual dos recursos hídricos propõe-se a cuidar das águas no estado, 

mas possui deficiência como, por exemplo, o não enquadramento dos corpos d’água, ação 

determinada na legislação federal, mas que ainda não foi posta em prática no estado do Ceará. A 

ausência do enquadramento causa danos ao gerenciamento, haja vista o desenvolvimento do trabalho 

de gestão sem conhecimento efetivo dos recursos hídricos. Dessa forma, é preciso uma ação das 

instituições relacionadas ao tema para o enquadramento dos corpos d’água. 

Atualmente tem-se observado a implantação emergencial de adutoras em regiões que sofrem 

com a depleção dos recursos hídricos e o desabastecimento. Observa-se também o reforço na política 

de açudagem, com a construção de novos reservatórios a operação dos existentes. 

De acordo com Ceará (2002, p. 17), o comitê de bacia hidrográfica, prevista na Lei Estadual, 

com poder consultivo e deliberativo, é a instância mais importante de participação e integração do 

planejamento e das ações na área dos recursos hídricos.  

O território que abriga uma bacia hidrográfica possui pessoas de variadas classes sociais, com 

interesses diversos que buscam defender os seus interesses no comitê de bacia. A figura abaixo reflete 

esse cenário cada vez mais presente nas instâncias de discussão. Mas os recursos hídricos possuem 

distribuição desigual no espaço e muitas vezes seu uso é inadequado, gerando impactos ambientais 

que comprometem a sustentabilidade desses recursos para as presentes e futuras gerações. 
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Figura 2- Comitê de bacia hidrográfica como ambiente de disputas, conflitos e interesses. 

 

 (Fonte: ANA, 2013) 

De acordo com (ANA, 2011), os usos múltiplos das águas, seja para abastecimento urbano, 

irrigação agrícola, uso industrial, seja para geração de energia elétrica ou outros, podem ser 

conhecidos, quantificados, medidos com exatidão e serem o objeto principal do debate. A própria lei 

da Política Nacional dos Recursos Hídricos prevê que a gestão deve proporcionar o uso múltiplo das 

águas, além da manutenção dos processos ambientais e da vida dos ecossistemas.  

O sistema de gestão ambiental do Estado do Ceará está organizado sobre as seguintes organi-

zações estaduais: a Superintendência Estadual de Meio Ambiente – SEMACE, o Conselho Estadual 

de Meio Ambiente – COEMA, e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA. Também faz parte 

do sistema estadual de gestão ambiental a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – 

CIEA. 

A gestão ambiental do Estado conta com um sólido corpo normativo, construído ao longo das 

três últimas décadas, que adapta às condições estaduais as normas ambientais federais e viabiliza a 

operacionalização das ações de política de defesa ambiental em seu sentido amplo. No período mais 

recente, o sistema de gestão ambiental conseguiu a institucionalização de estratégias políticas impor-

tantes, tendo aprovado na Assembleia legislativa os marcos de regulação das estratégias de educação 

ambiental, reforma do sistema de Unidades de Conservação, incentivos fiscais ambientais, e adapta-

ções dos procedimentos de licenciamento ambiental. A SEMACE, uma autarquia com personalidade 

de direito público criada em 1987 que cumpre a função de órgão executivo do sistema, atualmente 

vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tem como missão a defesa do meio ambiente e a 
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execução da política estadual de controle. A SEMACE cumpre a função de órgão executivo, respon-

sável pelo exercício do poder de polícia ambiental, representante do Ceará entre os órgãos seccionais 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente / SISNAMA. A SEMACE dispõe de duas gerências regionais 

nos municípios de Sobral e Crato. 

Ao COEMA, órgão colegiado com competências deliberativas e consultivas, compete a as-

sessoria do Governador do Estado em assuntos de proteção ambiental, composto por 35 representan-

tes de organizações dos Poderes Executivo e Legislativo do estado, representantes de organizações 

federais - Ministério Público e IBAMA-, associação de prefeitos cearenses, universidades, sociedade 

civil, ambientalistas, sindicatos e representantes de classes profissionais de nível superior. A Secre-

taria Estadual de Meio Ambiente é a instância de direção política, coordenação e articulação do sis-

tema de gestão estadual. 

As competências da SEMA abrangem a elaboração, planejamento, implementação, monitora-

mento e avaliação da política ambiental do Estado; a promoção de articulação institucional nos âm-

bitos federal, estadual e municipal, além de mecanismos de participação da sociedade civil; manter 

sintonia com os sistemas ambientais federal, estadual e municipais; captação de recursos financeiros, 

revisão e atualização da legislação pertinente ao meio ambiente e coordenação do sistema ambiental 

estadual. No estado do Ceará, inexiste relação hierárquica entre os sistemas de gestão ambiental e 

recursos hídricos na moldura institucional estadual. A despeito disto, os dois sistemas cearenses de 

gestão mantêm entre si relações estreitas de cooperação em algumas áreas, tais como a fiscalização 

sobre os recursos hídricos e licenciamento de atividades (o licenciamento ambiental de atividades que 

demandam o uso de recursos hídricos exige a apresentação do documento de outorga e, quando one-

rosa, sua quitação). 

Por sua vez, o sistema estadual de recursos hídricos / SIGERH é composto pelas seguintes 

organizações: a Secretaria de Recursos Hídricos / SRH, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos / 

CONERH, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGERH, a Superintendência das Obras 

Hidráulicas /SOHIDRA, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos / FUNERH e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas / CBHs.  

Além destas organizações, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos /FUN-

CEME, também mantém vínculos com o SIGERH. A SRH é o órgão coordenador da promoção da 

oferta e gestão dos recursos hídricos no Estado.  

Há que se mencionar mais um ator, não pertencente ao sistema estadual de recursos hídricos, 

mas importante para o entendimento das especificidades dos recursos hídricos no Estado. Na ausência 

de rios perenes no Estado, a gestão dos 245 açudes construídos no Estado é crucial para o acesso à 
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água. Entre as agências executoras encontram-se órgãos estaduais – SRH, SOHIDRA, CAGECE – e 

um órgão federal, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas / DNOCS, cuja atuação foi 

responsável, exclusivamente ou em parceria com órgãos estaduais, por 97 destes açudes, que respon-

dem por cerca de 83% da capacidade total dos açudes. 

Mesmo com a disposição constitucional que trata a proteção do meio ambiente e de seus re-

cursos como competência comum dos três entes federativos, o município de Paraipaba não possui 

corpo técnico de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. Segundo pesquisa no site 

da prefeitura, inexiste leis municipais que tratem das questões hídricas e ambientais, embora o muni-

cípio conte com secretarias de meio ambiente de recursos hídricos. Para reforçar essa atribuição cons-

titucional, mais recentemente a Lei Complementar 140/2011 definiu as competências entre os três 

entes federativos, reforçando o papel dos municípios como ente responsável pela gestão ambiental 

local quanto ao controle e ao licenciamento ambiental. 

Efetivamente, a matriz jurídico-institucional de defesa do meio ambiente do Estado do Ceará 

está bem estruturada, permitindo a ação estatal em praticamente todos os temas da ampla agenda 

ambiental, tendo inclusive se antecipado, em algumas oportunidades, à iniciativa regulatória do go-

verno federal – casos da gestão de resíduos sólidos e de recursos hídricos. Há pontos ainda em cons-

trução, já em adiantado processo de elaboração de marcos jurídico. Entre eles, vale destacar o déficit 

no exercício do controle ambiental sobre os corpos d’água, ao qual correspondem numerosas situa-

ções de usos conflitivos com a gestão, qualidade e usos das águas. Esta responsabilidade está a cargo 

tanto do sistema de gestão ambiental (pela SEMACE) como do sistema de gestão de recursos hídricos 

(COGERH e SRH), que deveriam ser suplementados pelos municípios (setores de fiscalização urbana 

e ambiental). A despeito dos importantes avanços feitos pelo governo estadual na ampliação do qua-

dro técnico permanente, os déficits se refletem claramente no perfil dos recursos humanos das orga-

nizações estudadas, entre os quais os setores de fiscalização têm dimensões bem menores do que o 

requerido pela importância e dimensão dos bens e áreas a serem fiscalizadas.   

  Em concordâncias com as diretrizes gerais de ação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

busca-se uma articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo, a adequação da gestão 

de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais 

da região em estudo e também a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

consonância com a legislação federal de recursos hídricos, a política estadual também dedica capítulo  

A Política de Recursos Hídricos do governo do estado criou a Companhia de Gestão dos Re-

cursos Hídricos (COGERH), responsável pelo gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das 
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águas acumuladas no Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa. Estão sob a admi-

nistração da Companhia os mais importantes açudes públicos estaduais e federais, além de reserva-

tórios, canais e adutoras em todas as bacias hidrográficas do estado.  

A COGERH foi criada pela Lei nº 12.217, de 18 de novembro de 1993, com a finalidade de 

implantar um sistema de gerenciamento da oferta de água superficial e subterrânea do Estado, com-

preendendo os aspectos de monitoramento dos reservatórios e poços, manutenção, operação de obras 

hídricas e organização de usuários. Através da informação e divulgação de dados à comunidade, esta 

tem o papel de co-gestora dos recursos hídricos, para que possam tomar decisões coletivas e negoci-

adas, como também avaliar a política de gestão a ser implementada nas bacias. 

A organização e integração dos usuários de água bruta, um dos aspectos fundamentais para o 

sucesso dessa nova política de recursos hídricos, é realizada através da criação dos Comitês de Bacia. 

Pescadores, vazanteiros, irrigantes e indústrias se reúnem em assembleias para deliberarem sobre o 

uso e a distribuição da água, otimizando o uso dos recursos hídricos de acordo com as ofertas dispo-

níveis e tipo de utilização ao longo do ano. Participam também das assembleias, representantes da 

sociedade civil organizada: sindicatos, associações, prefeituras, que são os legítimos moderadores 

dos conflitos inerentes ao processo. 

A missão central do COGERH é gerenciar os recursos hídricos de domínio do Ceará e da 

União, por delegação, envolvendo monitoramento, operação e obras, para promover seu uso racional, 

social e sustentável. Esta responsabilidade abrange a gestão de 146 açudes públicos estaduais e fede-

rais.  

O CONERH é a instância máxima de deliberação da política estadual de recursos hídricos no 

estado, responsável por funções de coordenação, fiscalização, deliberação coletiva e de caráter nor-

mativo do SIGERH. A SOHIDRA, vinculada à Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH é o órgão 

executor de obras hídricas.  

Quanto aos CBHs, eles começaram a ser criados a partir da instituição da política estadual de 

recursos hídricos, em 1992, com o apoio da COGERH. Do total de 12 bacias hidrográficas existentes 

no Estado, já estão instalados 10 Comitês de Bacias Hidrográficas, criados em 1992. Atualmente são 

regidos pela política estadual de recursos hídricos. 

De acordo com os objetivos da Lei Estadual 14.844, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, deve-se planejar e gerenciar a oferta de água, os usos múltiplos, o controle, a 

conservação, a proteção e a preservação dos recursos hídricos de forma integrada, descentralizada e  

participativa. Em especial aos comitês de bacia atribuindo-os importância fundamental no 

gerenciamento das águas.  
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A criação dos comitês de bacia hidrográfica é fruto das exigências legais que estabelece a 

gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos. Desta forma, a construção de colegiados 

múltiplos, com representantes dos usuários, poder público e sociedade civil têm como objetivo iden-

tificar demandas sociais e mediar junto às instâncias superiores. A descentralização e participação 

estabelecida na gestão dos recursos hídricos no Brasil é inclusive recomendado pela Declaração Mun-

dial de Dublin sobre Recursos Hídricos e Desenvolvimento, que afirma que:  

O gerenciamento e o desenvolvimento dos recursos hídricos devem ser baseados no enfoque 

participativo, envolvendo usuários, planejadores e governos de todos os níveis; a abordagem 

participativa implica no fomento à conscientização da importância da água em todos os se-

tores público e privado e sugere que as decisões sejam tomadas na base, com ampla partici-

pação e consulta pública e o envolvimento dos usuários no planejamento e implementação 

dos projetos. 

Outro diploma de âmbito internacional, a Agenda 21, aborda em seu Capítulo 18 a questão do 

manejo e uso dos recursos hídricos tendo como objetivo a promoção de uma abordagem dinâmica, 

interativa, iterativa e multissetorial do manejo dos recursos hídricos, incluindo a identificação e pro-

teção de fontes potenciais de abastecimento de água doce que abarquem considerações tecnológicas, 

socioeconômicas, ambientais e sanitárias. 

A Agenda 21 trata-se de um instrumento de planejamento progressista que procura a melhoria 

do manejo integrado dos recursos e propõe, dentre outras, as seguintes atividades: 

- Integrar medidas de proteção e conservação de fontes potenciais de abastecimento de água 

doce, entre elas o inventário dos recursos hídricos, com planejamento do uso da terra, utili-

zação de recursos florestais, proteção das encostas de montanhas e margens de rios e outras 

atividades pertinentes de desenvolvimento e conservação; 

- Otimizar a alocação de recursos hídricos sob limitações físicas e socioeconômicas; 

- Combater enchentes e secas, utilizando análises de risco e avaliação do impacto social e 

ambiental; 

- Mobilizar os recursos hídricos, particularmente em zonas áridas e semiáridas; 

- Apoiar os grupos de usuários de água para aperfeiçoar o manejo dos recursos hídricos lo-

cais; 

- Desenvolver técnicas de participação do público e implementá-las nas tomadas de decisão, 

fortalecendo em particular o papel da mulher no planejamento e manejo dos recursos hídri-

cos; 

Tais atividades são apropriadas a realidade do semiárido nordestino que sofre com o desabas-

tecimento de água e com a severidade do fenômeno climático da seca, demandando assim melhoria 

na gestão dos recursos hídricos adequado à questões sócio-políticas e inclusive de gênero, quando 

evidencia que o papel da mulher deve ser fortalecido.  
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2.3 A Institucionalização do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio curu 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do curu foi o primeiro comitê de bacia instalado no estado 

do Ceará. Segundo o Artigo 48 da Lei 11.996, de 24 de julho de 1992, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, no seu ato das disposições transitórias foi definida a criação do co-

mitê de forma pioneira: 

Art. 48º - Fica desde já criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio curu, cujo estatuto será 

estabelecido pelo Conselho de Recursos Hídricos do Ceará - CONERH em até 120 (cento e 

vinte) dias da promulgação desta Lei, devendo ser implantado em até 90 (noventa) dias após 

a publicação do seu regulamento no Diário Oficial do Estado.  

Mesmo a Lei Estadual de Recursos Hídricos ter estabelecido a criação do CBH – curu, o 

processo de constituição do referido comitê somente teve início no segundo semestre de 1994, quando 

a equipe técnica da COGERH iniciou os trabalhos para o diagnóstico institucional na bacia do curu. 

O diagnóstico institucional foi realizado nos meses de agosto e setembro de 1994, onde foram 

contatadas 82 instituições em 18 municípios, quais sejam: Irauçuba, Itapajé, Umirim, Pentecoste, 

Paraipaba, São Luiz do curu, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, General Sampaio, Paramoti, Te-

juçuoca, Itatira, Canindé, Caridade, Aratuba, Mulungu, Guaramiranga. 

Os contatos institucionais possibilitaram uma melhor compreensão dos principais problemas 

da Bacia Hidrográfica do curu no tocante a organização dos usuários, a integração institucional, as 

potencialidades hidroagrícolas e a dinâmica sociocultural. 

As primeiras comunicações realizadas tinham o objetivo de: informar sobre a Política Estadual 

dos Recursos Hídricos e sobre a criação da COGERH; identificar o nível de articulação existente 

entre as instituições que atuam na área dos recursos hídricos e também identificar os problemas de 

recursos hídricos em cada município. 

Posteriormente, em 07/09/1994, no município de Pentecoste, foi promovido o I Seminário 

Institucional dos Recursos Hídricos da Bacia do curu que tinha os seguintes objetivos: apresentar a 

Nova Legislação de Recursos Hídricos do Ceará; apresentar o diagnóstico institucional e de recursos 

hídricos da Bacia do curu; definir as linha básicas que nortearão a estratégia de ação para gestão dos 

Recursos Hídricos na Bacia do curu. 

Resultou desse seminário, a partir do diálogo e discussão com as instituições presentes, as 

seguintes propostas: criação de associações de usuários nos açudes da bacia; o estabelecimento do 

comitê do baixo curu; a formação de sub-comitês em toda bacia do curu; a realização de seminários 

municipais com os usuários da bacia, além da realização de campanhas educativas sobre o uso racio-

nal da água em toda bacia. 

A implementação da gestão participativa dos recursos hídricos na bacia do curu teve que levar 

em consideração as especificidades socioculturais, econômicas e tecnológicas próprias da região, que 

interferiram de várias maneiras nas definições e orientações do trabalho. Nos anos de 1995 e 1996 
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aconteceram outros seminários e reuniões com os usuários das Águas do Vale do curu, sendo essas 

reuniões importantes como espaço de capacitação dos usuários e de discussão e deliberação sobre a 

gestão das águas no vale do curu. Contribuiu também para um maior fortalecimento do processo de 

organização dos usuários e uma maior integração institucional entre os municípios participantes. A 

partir de tais reuniões e seminários foi ampliado o convite para toda a bacia, com o intuito de reforçar 

o trabalho em direção a formação do Comitê. 

Em 1997, o trabalho de apoio a organização dos usuários entrou em uma nova fase, a realiza-

ção dos Encontros Municipais sobre Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que serviram como etapa 

importante para a constituição do CBH – curu. 

De acordo com (CURU, 2016): os encontros municipais tinham os seguintes objetivos: apre-

sentar e discutir a Política Estadual de Recursos Hídricos; fortalecer a comissão dos usuários da Bacia 

Hidrográfica do curu; discutir os principais problemas hídricos do município; ampliar a representação 

municipal na comissão dos usuários; organizar o Comitê da Bacia Hidrográfica do curu; escolher os 

delegados municipais que participarão do Congresso. 

Os encontros serviram para ampliar as discussões sobre a gestão da água na bacia como um 

todo, estabelecendo-se como um momento importante para uma maior divulgação da Política Esta-

dual de Recursos Hídricos; a escolha dos representantes municipais para a definição dos componentes 

do Comitê; bem como a realização de um diagnóstico participativo dos principais problemas hídricos 

dos municípios, relacionando os aspectos de gerenciamento, de infraestrutura, meio ambiente, sane-

amento, pesca e estudos e projetos (CURU, 2016). 

A partir dos encontros municipais foi realizado, no município de São Luis do Curu, em 

03/07/1997 o congresso de constituição do comitê da bacia hidrográfica do curu. Nesse evento, os 

delegados escolhidos nos encontros municipais e os representantes das instituições governamentais 

Estadual/Federal, discutiram e aprovaram o Estatuto do CBH-CURU, bem como elegeram a primeira 

composição do comitê, que na época contava com 60 membros, para um mandato de dois anos.  

O Conselho de Recursos Hídricos do Ceará aprovou o estatuto do CBH – curu, através da 

deliberação nº 02/97, de 12 de agosto de 1997, tendo sido publicado no Diário Oficial do estado. O 

Comitê da Bacia Hidrográfica do curu (CBH-Curu) foi então instalado durante a reunião de posse de 

seus membros, na data de 17 de outubro de 1997, no município de Pentecoste – CE, sendo naquela  

data eleita a primeira diretoria do CBH – curu. A partir daí foram realizadas reuniões ordinárias em 

que foram discutidas as modificações do Estatuto e aprovado o Regimento Interno do Comitê. Com 

a mudança do estatuto houve uma alteração da composição do plenário do CBH – curu, ficando apro-

vado a redução do número de membros do CBH – curu para 50 membros, com a seguinte distribuição: 

Usuários – 15 representantes (30%); Sociedade Civil – 15 representantes (30%); Poder Público Mu-

nicipal – 10 representantes (20%) e Poder Público Estadual/Federal – 10 representantes (20%).  
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Mais tarde, essa mudança na composição dos percentuais dos setores componentes do Comitê, 

acabou sendo adotado como composição básica para a constituição dos outros comitês do Ceará, e 

posteriormente incorporada pelo Decreto N° 26.462, de dezembro de 2001, que regulamentou os ar-

tigos da lei Nº 11.996, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, no tocante aos 

comitês de bacias hidrográficas. 

Segundo ANA (2011), o comitê de bacia hidrográfica é, assim, a instância-base dessa nova 

forma de fazer política: descentralizada por bacia hidrográfica e contando com a participação dos 

poderes públicos, dos usuários e das organizações da sociedade civil. 

Assim, entendemos que uma das atribuições mais relevantes dos comitês é estabelecer um 

conjunto de mecanismos e de regras, que são decididas coletivamente, de forma que os diferentes 

interesses sobre os usos da água na bacia sejam discutidos e negociados democraticamente em ambi-

ente público, de forma transparente, buscando prevenir e dirimir conflitos.  

Entretanto, no Nordeste, com um contexto específico de tradição autoritária e paternalista, o 

processo de participação nos processos de gestão deve ser analisado com cuidado. Assim, de acordo 

com CGEE (2012), a estrutura e o fluxo de poder dos colegiados de gestão, a representatividade dos 

atores sociais e uma nítida definição das decisões a serem tomadas pelos colegiados devem ser ana-

lisadas para evitar captura pela lógica tradicional ou que esses colegiados não sejam espaços povoa-

dos por setores sem legitimidade social que o usam para interesses menores, burocratizando-os.  

Assim, ainda de acordo com CGEE (2012, p. 78), os colegiados só merecem existir se tiverem 

que decidir ou influenciar sobre temas relevantes e se seus componentes tiverem legitimidade e re-

presentatividade. Entendemos que em uma nova agenda para a política de águas no Semiárido desse 

buscar o aprimoramento dos mecanismos de participação pública e gerenciamento de conflitos pelo 

uso da água 

De acordo com a Lei Estadual 14.844/10 que dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos 

Hídricos em seu Art. 46, compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas: 

I – promover o debate de questões relacionadas a 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 aos recursos 

hídricos; 

 IV – fornecer subsídios para a elaboração do relatório anual sobre a situação dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica; 

 V – acompanhar a implementação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica e su-

gerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

 VI – propor ao Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH, critérios e mecanismos 

a serem utilizados na cobrança pelo uso de recursos hídricos, e sugerir os valores a serem 

cobrados; 

 VII – estabelecer os critérios para o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 

comum ou coletivo; 

 VIII – propor ao CONERH programas e projetos a serem executados com recursos oriundos 

do FUNERH; 
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 IX – constituir comissões específicas e câmaras técnicas definindo, no ato de criação, sua 

composição, atribuições e duração; 

 X – acompanhar a aplicação dos recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídri-

cos; 

XI – aprovar a proposta de enquadramento de corpos d’água em classes de uso preponderante 

das Bacias Hidrográficas. 

Assim, de acordo com (ANA, 2006), o conjunto de atribuições legais do comitê deixa claro 

que não se trata de um órgão executivo, mas um espaço colegiado para o debate sobre o destino das 

águas, entre os representantes do poder público, dos usuários e das organizações civis: o parlamento 

das águas. 

Para CGEE (2012), deve se contar o planejamento dos recursos hídricos, de forma a aprimorar 

o planejamento participativo nos comitês de bacia para a elaboração dos planos de bacia e demais 

documentos de planejamento é instrumento a ser utilizado na construção de consenso e na arbitragem 

de conflitos. 

De acordo com o seu regimento interno, o comitê de bacia hidrográfica do curu é um órgão 

colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador e possui dentre outras finalidades as de 

promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídricos, sem dis-

sociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, em sua área de atuação e de compatibilizar o ge-

renciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambi-

ente; 

De acordo com o regimento, o comitê se reunirá com os membros ativos e possíveis convida-

dos a partir das reuniões ordinárias e extraordinárias, que são sessões públicas e que necessitam para 

o início das atividades de, no mínimo, 1/3 (um terço) do total de seus membros. 

A lei estadual que regula a atividades do comitê estabelece como principais atribuições do 

Comitê a de aprovar o plano de utilização, conservação e proteção dos recursos hídricos, a de proceder 

estudos, divulgar e debater, na realização, os programas prioritários de serviços e obras a serem rea-

lizados no interesse da coletividade, definindo objetivos, metas, benefícios e também promover en-

tendimentos, cooperação e eventual conciliação entre os usuários. 

Assim, além das atribuições legais, o regimento interno define que são atribuições do plenário, 

dentre outras: solicitar vistas de documentos aos órgãos de recursos hídricos e meio ambiente de obras 

hídricas na bacia; fazer articulação das instituições públicas e privadas para o trabalho integrado de 

gestão de recursos hídricos e participar nos projetos de educação ambiental dos municípios da bacia 

do curu.  

Desta forma, sobressai-se a importância do comitê de bacia como órgão articulador, delibera-

tivo e fiscalizador das questões relacionadas a melhoria da qualidade ambiental da bacia, funcionando 

sobretudo como árbitro em primeira instância administrativa. Para ANA (2011), essa arbitragem se 
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dá de forma participativa. Quem decide sobre o conflito é o “coletivo”, conforme as regras definidas 

no regimento interno do comitê. De forma pública, transparente e democrática. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Bacia do curu localiza-se na região norte do estado do Ceará e atravessa áreas produtivas o 

que contribui ainda mais para a disputa e o acirramento dos conflitos relacionados ao uso e demanda 

por água. O principal rio da bacia é perenizado a partir do açude General Sampaio, o que beneficia 

as populações à jusante e regulariza a vazão da água. A bacia do Curu tem como principal afluente o 

rio Canindé, possuindo uma extensão total de 195 km, drenando o território do estado em um sentido 

sudoeste-nordeste.  

Essa bacia caracteriza-se pela grande quantidade de açudes, tendo um total de 818 

reservatórios, que são responsáveis pela acumulação da bacia. A maior parte da demanda provém dos 

perímetros públicos de irrigação localizados no baixo curso da bacia, que são responsáveis por 83% 

da demanda total (COGERH, 2009). 

Com o objetivo de analisar o problema da pesquisa, adotou-se uma análise qualitativa, 

entendendo que esta complementa o processo, e permite ao pesquisador se aproximar da realidade, 

da subjetividade dos sujeitos envolvidos, pois: 

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001.p. 22) 

A bacia hidrográfica do rio curu possui relevante importância econômica devido à proximi-

dade de Fortaleza (Capital do Estado), ao seu potencial para atividades de irrigação, mineração e aos 

grandes investimentos associados aos novos empreendimentos em atividade e em implantação na 

região. Daí também destaca-se o pioneirismo da bacia hidrográfica do rio curu no estado em termos 

de ações de gerenciamento de recursos hídricos, por ser a primeira a instituir o Comitê de Bacia 

Hidrográfica, no ano de 1996. Todas essas características causam pressões pelos bens ambientais, 

causando depleção dos estoques naturais bem como impactos sobre a qualidade desses recursos. 

A análise dos conflitos socioambientais exige que se leve em consideração vários segmentos 

da sociedade. Para tanto, tornou-se necessário o levantamento da legislação correlata voltadas para a 

questão, as ações planejadas e executadas nas diversas etapas e as formas de participação dos atores 

sociais. 

Para a avaliação dos conflitos socioambientais deve-se identificar os interesses econômicos 

em um conflito que se diz socioambiental, sendo esse o primeiro passo para análise da dinâmica. 

Assim todo conflito socioambiental é também um conflito econômico, pelo menos para uma das 

partes envolvidas.  

 Partindo desse pressuposto e para atender ao objetivo, elegeu-se o estudo de caso, que “É uma 
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categoria de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente” (TRIVIÑOS, 1987, 

p. 134). De acordo com Yin (2001), os dados no estudo de caso podem ser oriundos de várias fontes 

de evidência tais como documentos, registros em arquivos, entrevistas individuais, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. 

 

Assim, procurou-se observar, através de visita, participação das reuniões do comitê e análise 

das atas de que forma a atuação do comitê de bacia hidrográfica do rio curu (CBH curu) interfere na 

gestão pública, e também analisar os impactos ambientais causados pela extração mineral em leito de 

canais fluviais ativos. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 A Problemática da extração mineral no rio curu 

 

A análise documental das atas do CBH-CURU evidenciou que a problemática passou a ser 

discutida ainda no ano de 2010. De acordo a ata da 38º Reunião, ocorrida em 07 de dezembro de 

2010, surge a denúncia da retirada irregular da areia no leito do rio curu.  

Segundo as atas analisadas, nesse encontro os participantes expuseram sua indignação com a 

falta de fiscalização, com a dificuldade de coibir as ações irregulares, afirmando que o problema é 

recorrente. Dessa reunião definiu-se pelo convite, para participar da reunião posterior, dos prefeitos 

e secretários de meio ambiente da bacia para discutir o problema da retirada de areia no leito e as 

questões relacionadas a esse problema ambiental, como fiscalização, licenciamento e educação am-

biental, além do convite dos órgãos executores e fiscalizadores como IBAMA, SEMACE e DNPM.  

Pela análise das atas das reuniões posteriores, observou-se que o problema não foi discutido 

e levado ao plenário durante um período de tempo considerável. 

Somente em 2013, na reunião da comissão de monitoramento da operação do comitê da bacia, 

a questão foi novamente discutida, dessa vez com resultados práticos de demandas levadas às autori-

dades e discussões mais amplas sobre a questão. Foi então declarado sobre reunião ocorrida entre o 

superintendente estadual de meio ambiente do estado, tendo a reunião contado com a participação de 

um representante do órgão ambiental. Dessa reunião os encaminhamentos administrativos que esta-

vam sendo tomados e as próximas etapas. 

Foram também trazidas outras questões à discussão, como mostra o trecho extraído abaixo: 

 “...a Sra. Michele Mourão disse ter conhecimento sobre a retirada de areia no leito do rio, 

inclusive com uma draga, além da quantidade de óleo que saem das máquinas prejudicando o 

meio ambiente e a qualidade da água. Informou ainda não ter nenhum engenheiro fazendo o 

acompanhamento dessa operação, fato que contribui para uma operação fora dos critérios exi-

gidos pelo órgão ambiental. ” 

 

Foi também discutido o papel que o comitê de bacia tem de intervir nas questões relacionadas 

aos problemas encontrados na bacia. Um participante assim declarou: 

“nós no comitê devemos buscar alguma solução para essas questões em nossa bacia, seja 

encaminhando ofício, fazendo visita, denunciando enfim. Informou ainda, acha de acordo 

que a maioria dos problemas levantados deveriam ser levadas ao plenário em reunião ordi-

nária do comitê e não somente na Comissão de Monitoramento e em outra Comissão. ” 

Essa é, em sua essência, uma das atribuições do comitê de bacia, definidas no regimento in-

terno do colegiado. As reuniões são abertas à participação da sociedade civil, devendo abranger as 

manifestações da comunidade diretamente ou por meio de seus representantes formais. 

Ainda durante esta reunião foi proposta a formação de uma câmara técnica, de forma a acom-

panhar esses assuntos específicos e ainda, fazer um relatório em conjunto com as informações técni-

cas e fotos provando a degradação ambiental causada pelas retiradas de areia. 
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De acordo com ANA(2011), as câmaras técnicas (CTs) têm por atribuição subsidiar a tomada 

de decisões do comitê. Devem desenvolver e aprofundar as discussões temáticas necessárias antes de 

sua submissão ao plenário.  

Durante a reunião foi também trazida a questão da necessidade da elaboração de pareceres e 

relatórios técnicos bem fundamentados de forma a subsidiar o acionamento dos órgãos essenciais à 

justiça, como os ministérios públicos estadual e federal. 

Outros participantes tiveram outra visão da questão, defendendo as questões econômicas-fi-

nanceiras relacionadas a extração mineral, declarando a importância da atividade para a economia da 

região e da geração de renda para trabalhadores que dependem desta atividade.  

Outro representante se manifestou quanto a retirada de areia, informou que somente a proibi-

ção não é suficiente, pois, essa atividade é uma alternativa de emprego seja para construtoras ou 

caminhoneiros fazendo frete. Informou ainda que o mercado de areia é uma esperança de crescimento 

da região, seja para encaminhar para Fortaleza ou Pecém essa é uma atividade que gera renda. 

O comitê é espaço de difusão das informações, sejam elas técnicas ou cotidianas, que são de 

extrema importância para dar subsídio às tomadas das informações. A informação é por si libertadora, 

uma vez que é uma ferramenta que dá maior liberdade no processo decisório. Numa visão democrá-

tica, além das questões econômico-financeiras, é preciso incluir outras dimensões, quais sejam, polí-

ticas, ambientais, organizacionais e sociais de forma a abranger os múltiplos interesses e haver asser-

tividade. 

De acordo com Barbanti (2013), a questão ambiental envolve políticas públicas e iniciativas 

privadas, ou seja, os conflitos ambientais não são apenas conflitos entre movimentos sociais ou entre 

grupos sociais estanques. As dinâmicas sociais, políticas e econômicas das relações que envolvem 

sociedade e natureza implicam num enfoque interdisciplinar. Uma única disciplina do conhecimento 

pode não ser suficiente para se analisar os conflitos relacionados à promoção de formas mais 

sustentáveis de desenvolvimento.  

  As atas analisadas mostram que a problemática voltou a ser discutida na comissão de moni-

toramento e operação, ocorrida em 12 de março de 2013. Nesse encontro foi informado por parte da 

representante do órgão ambiental sobre a sinalização de uma operação e de um sobrevoo de fiscali-

zação por parte da SEMACE. Foi informado também da dificuldade em atender a demanda devido 

as restrições de pessoal e da necessidade da ajuda dos membros do comitê com informações que 

subsidiem as ações posteriores. Uma série de reclamações foram explicitadas, atestando o fato de que 

a questão vem perdurando durante o tempo e as ações das autoridades não acompanham o ritmo de 

degradação ocasionado na bacia.  

Nessa reunião o problema foi amplamente debatido. O trecho abaixo trás o depoimento de um 

membro do comitê, que critica ainda as datas de execução das ações: 
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“As escavações deixam enormes valas, barramentos e alterações no leito do rio, que precisam 

ser fiscalizadas urgentes; porém, considerando o momento de seca atual, esse início previsto 

pela SEMACE está distante. “ 

Dessa reunião, foi então sugerida à criação de uma força-tarefa entre o Ministério Público e 

as prefeituras locais. Também foi sugerido reunião com os mineradores, além da elaboração de Ter-

mos de Ajustamento de Conduta (TACs) entre o órgão ministerial e os mineradores. Também foi 

cobrada a execução, por parte das empresas de mineração devidamente licenciada, dos planos de 

recuperação das áreas degradadas. 

Desta reunião foi sugerida e aprovada uma moção de repúdio à atividade no leito dos rios da 

bacia que mais tarde seria divulgada. A moção é uma espécie de carta aberta no sentido de repudiar 

atos ou omissão, sendo inclusive prevista no Regimento Interno do comitê. Por ser uma manifestação 

que expressa o sentimento do colegiado, é preciso que seja aprovada no plenário. A moção serve 

também para ser amplamente divulgadas e publicadas na página eletrônica do comitê. 

A moção esclarece que apesar da autorização dada pelos órgãos responsáveis, em especial o 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e a Superintendência Estadual do Meio Am-

biente – SEMACE o leito dos rios encontram-se esgotados para retirada de areia, uma vez que as 

retiradas de areia comprometem o percurso natural das águas, sendo muitas vezes barradas, impe-

dindo-as que cheguem à jusante do rio. A moção solicita ainda que a extração mineral em leitos 

fluviais seja revista pelos órgãos responsáveis apresentando uma série de motivos e os múltiplos usos 

que o rio possui a região. 

Interessante frisar que a extração mineral em leito de rio é uma questão recorrente em outros 

rios da bacia. Na 50º reunião ordinária do CBH-CURU, ocorrida em 11 de junho de 2014, um membro 

integrante do comitê manifestou-se denunciando a prática em outro rio importante da bacia, o rio 

Canindé. Outros membros questionaram a denúncia, sendo intervindo pelo presidente do comitê, que 

afirmou que o comitê tem buscado, através de suas reuniões, o encaminhamento de ofício, a convo-

cação de técnicos de outras instituições e a participação em audiências referentes à questão. 

Pela análise das atas de todas as reuniões, observa-se uma falta de continuidade nas discussões 

e no acompanhamento das demandas levadas a outros órgãos e no acompanhamento por parte do 

próprio comitê. Outras questões foram sendo discutidas num espaço tão plural e complexo como é o 

comitê de bacia. A estiagem prolongada e seus problemas de abastecimento, a alocação e a gestão 

das águas ocupou a pauta e demandaram novos esforços dos representantes e convidados das reuniões 

ordinárias e das comissões da bacia.  

Questões como o uso indevido das águas, poluição dos açudes, racionamento e perenizarão 

dos rios ocuparam a agenda de discussões em diversas reuniões do comitê. Por exemplo, em 14 de 

junho de 2014, o comitê reuniu-se na 49º reunião Ordinária, e uma, dentre as múltiplas questões 
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exaustivamente discutidas, foi a qualidade da água no açude Pereira de Miranda, importante manan-

cial de abastecimento humano da bacia, em que foram apresentados os principais agentes poluidores 

que contribuem para a depleção da qualidade das águas.  

Em outra reunião, convocada em caráter extraordinário, ocorrida em 26 de agosto de 2014, 

foram discutidas as ações emergenciais para a estiagem no Vale do rio curu, além da problemática de 

abastecimento humano e de irrigação no vale.  

Depois de um largo período sem trazer a problemática e seus resultados à discussão, em 26 

de abril de 2016, na 56º reunião ordinária do CBH-CURU a questão foi novamente debatida. Foi mais 

uma vez lançado críticas à atuação do órgão estadual de meio ambiente e sobre a lentidão das puni-

ções. Foi então sugerida a criação de uma comissão para marcar audiência com o superintendente 

estadual do meio ambiente. Essa foi a última reunião analisada e mostra a atuação no comitê de bacia 

quanto a tentativa de equacionar a questão. 

Das reuniões convocadas em que o tema foi debatido surgiram os ofícios 57/2013, 119/2014 

e 08/2015 (ofícios em anexo), solicitando a apuração das irregularidades e a responsabilização dos 

autores das infrações ocasionadas através das ações das mineradoras. 

 

4.2 A Ação dos órgãos públicos na resolução da problemática  

 

Inicialmente, o setor de licenciamento ambiental da Superintendência Estadual do Meio Am-

biente realizou o levantamento de licenças para retirada de areia ao longo do rio curu, sendo obtido 

um número de 60 licenças não só no rio curu, mas em outros rios da bacia hidrográfica e da região, o 

que é importante, haja vista o impacto cumulativo que a atividade da extração mineral possui. Das 60 

licenças identificadas, 40 estavam vencidas o que demandou um esforço por parte dos setores de 

licenciamento e fiscalização do órgão ambiental (SEMACE, 2014).  

No processo de licenciamento, segundo a SEMACE, o interessado deve apresentar um 

PCA/RCA/PRAD, que são respectivamente os estudos, Plano de Controle ambiental, Relatório de 

Controle ambiental e Plano de recuperação de áreas degradadas, que descrevem as ações de recupe-

ração que serão realizadas. Nesses estudos são realizadas as análises do dano ambiental causado pela 

atividade que refere-se a retirada do material superficial onde continha um banco de sementes natural 

do local, solo com material biológico e vegetação nativa de porte herbáceo-arbustivo, bem como a 

retirada do próprio material mineral.  

Assim, considerando a importância econômica e ambiental da atividade, a SEMACE, por 

meio da Diretoria de Fiscalização- DIFIS entendeu a importância da realização de uma operação de 

fiscalização planejada das extrações de areia realizadas no leito do rio curu. Foram promovidas ações 
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de fiscalização por terra e por vias aéreas. Inicialmente, em 03 de setembro e 03 de novembro de 2015 

foram identificadas as áreas de extração através de sobrevoos realizados na região, com a identifica-

ção das áreas e alocação em mapas que futuramente serviram às equipes que percorreram as minera-

doras por terra.  

Logo após, foi realizada uma pesquisa no banco de dados do Departamento Nacional de Pro-

dução Mineral-DNPM e no Sistema de Gerenciamento e Controle Ambiental da SEMACE- SIGA e 

devido a grande quantidade de ocorrências, foi executada a operação Malha Fina. 

As ações de fiscalização contemplaram 26 (vinte e seis) locais com denúncias de infrações 

ambientais registradas no sistema interno da autarquia (Natuur), relacionados a atividade de extração 

mineral, distribuídos nos municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio curu (São Gonçalo 

do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luiz do Curu, Pentecostes, Paramoti, Apuiarés, Canindé e 

Caridade). O objetivo foi coibir as condutas danosas e disciplinar o uso dos recursos minerais asso-

ciados ao leito fluvial do rio curu. Como resultado da operação forma emitidos 06 (seis) autos de 

infração e 05 (cinco) Termos de Embargo (SEMACE-2015). Mesmo nos locais em que o licencia-

mento ambiental estava sem nenhuma pendência e de acordo com a legislação vigente, foram reali-

zadas fiscalizações objetivando comprovar os condicionantes estabelecidos na licença ambiental. 

Dentre as autuações impostas pelo órgão ambiental duas destacam-se: “Realizar extração de areia em 

desacordo com a licença de operação válida” e “Realizar extração de areia na área de preservação 

permanente do rio curu”. 

Algumas das empresas fiscalizadas desenvolviam a atividade regularmente, dentro da área 

licenciada e fora da APP do rio curu. Em outras foi observado que a atividade havia sido abandonada, 

conclusão essa evidenciada pelo início do crescimento da vegetação de forma espontânea.  

As figuras a seguir lustram as ações de fiscalização por parte dos técnicos da Superintendência 

estadual do Meio Ambiente do estado do Ceará. 
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Figura 3- Agente de fiscalização ambiental em campo. 

 

(Fonte: SEMACE, 2015) 

Figura 4- Imagem aérea do rio curu, denotando as intervenções causadas no curso natural do 

corpo hídrico. 

 
 

(Fonte: SEMACE, 2015) 
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Figura 5- Imagem de sobrevoo no rio curu, causando retenção temporária nas águas do rio. 

 

(Fonte: SEMACE, 2015) 

Figura 6- Imagem aérea do rio curu, denotando as intervenções ocasionadas pelas empresas 

de mineração. 

 

(Fonte: SEMACE, 2015).     
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Figura 7- Infração ambiental constatada pelos órgãos de fiscalização, causando modificações 

na área natural desse rio. 

 

(Fonte: SEMACE, 2015) 

Figura 8- Leito arenoso do rio curu, típico de ambiente semiárido. 

 

(Fonte: SEMACE, 2015) 

Por sua vez, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos também promoveu vistoria técnica 

e detectou três empreendimentos com a presença de trabalhadores e máquinas retirando areia do rio, 

mudando o curso natural, ocasionando montes de areia e inúmeros buracos, diminuindo assim sua 

vazão e causando o assoreamento do corpo d’água. Também foi observada a utilização de manilhas 

no leito do rio, o que ocasiona modificações no leito natural do rio (COGERH, 2015). 
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O comitê de bacia é o espaço adequado para todas essas discussões, mas também entendemos 

que a cobrança ficou restrita a um só agente interveniente na questão, o órgão estadual de meio am-

biente do estado, SEMACE. Outros órgãos controlam, fiscalizam e intervêm na questão. O Departa-

mento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que tem como finalidade promover o planejamento e 

o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, além de assegurar, controlar e 

fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, quase não foi citado 

nas reuniões, muito menos provocado a agir a apresentar os resultados.  

As próprias secretarias municipais de meio ambiente e recursos hídricos que são, de acordo 

com a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, responsáveis pela questão local, como 

por exemplo, exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições e exercer o 

controle e fiscalizar as atividades também não foram demandadas a tomar  para si o problema.  

Quando se fala em bacia hidrográfica, não se pode ater a um único município, uma vez que as 

bacias ultrapassam os limites municipais e não obedecem a delimitações políticas, mas trazendo para 

a proposta do curso, um município da bacia é o mais afetado pelos impactos observados. O município 

de Paraipaba situa-se integralmente na bacia do rio curu e é o município que mais sofre com os 

impactos causados pela extração irregular de minérios no rio. Espera-se com este trabalho contribua 

para a mitigação dos impactos adversos e potencialização dos impactos positivos, de forma que o 

leito do rio seja efetivamente desobstruído fazendo com que a água escoe de forma regular, 

assegurando a necessária disponibilidade de água para a utilização nos múltiplos usos, além de 

ampliar as discussões sobre a gestão da água na bacia, relacionando os aspectos de gerenciamento, 

de infraestrutura, meio ambiente, saneamento, pesca e estudos e projetos. 

Dessa forma, segundo Cunha (2000):  

“os rios espelham, de maneira indireta, as condições naturais e as atividades humanas 

desenvolvidas na bacia hidrográfica, sofrendo, em função da escala e intensidade das 

mudanças nesses dois elementos, alterações, efeitos e/ou impactos no comportamento da 

descarga, carga sólida e dissolvida, e poluição das águas”. 

Ainda segundo a autora na maioria das vezes, os fatores naturais (topografia, geologia, solos, 

clima e vegetação) podem iniciar os desequilíbrios que serão agravados pelas atividades humanas na 

bacia hidrográfica, especialmente pelo manejo inadequado dos solos urbano e rural (CUNHA, 2000) 
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5- CONCLUSÕES 

 

Foi constatado, ao longo do estudo, que a atividade de extração de areia no rio curu observa 

um crescimento desordenado e acelerado, por isso mesmo demandante da ação mais incisiva dos 

órgãos de controle e fiscalização.  

O resultado são os conflitos socioambientais, que possuem no palco do comitê de bacia 

hidrográfica do rio curu um espaço de negociação e possível resolução de conflitos, haja vista ser um 

fórum de participação social importante.   

Como palco democrático e educador, como é o comitê de bacia, entendemos que ações de 

educação e de conscientização podem alterar o comportamento das pessoas, criar capacidades e con-

duzir processos de mudança aos níveis da comunidade, municipal, regional e nacional.  

Assim, diversas ações poderiam ser postas em prática de forma que a sociedade se emponde-

rasse sobre as questões relacionadas aos recursos hídricos. A educação e a conscientização com a 

participação da comunidade é imprescindível nas práticas da Educação Ambiental.  

Urge como necessário expor diferentes valores, percepções e hábitos, para que a comunidade 

compreenda de forma clara e objetiva a importância das práticas de educação, buscando uma visão 

política e socioambiental. 

Também, as mudanças nos comportamentos individualizados com ações educativas e de cons-

cientização comunitária são formas de difundir informações sobre ações realizadas em nível comu-

nitário que obtiveram sucesso em outros locais. 

Assim, por meio da compreensão, da conscientização e da sensibilidade da sociedade, junta-

mente com a inserção da Educação Ambiental nos comitês de bacia hidrográfica, formam-se inter-

relações, na qual prima por uma moderna visão de sustentabilidade, mantendo o equilíbrio do meio 

ambiente, a sadia qualidade de vida e do ecossistema.  

Também, é imprescindível o fortalecimento das instituições de fiscalização, como forma de 

reprimir as atividades irregulares e sanar os danos nocivos à sociedade e ao meio ambiente. O fiscal 

então atua de forma preventiva e repressiva. 

A forma preventiva não é somente o dispositivo legal que veda ou proíbe qualquer coisa, mas, 

também, o trabalho de orientação e de educação fiscalizatória 

Boas práticas de ação fiscalizatória são as reuniões nas escolas, explicando às crianças a 

importância da fiscalização na vida dos cidadãos e também os encontros do comitê de bacia e em 

reuniões nas comunidades de bairro ou associações de classes. 

É preciso então ter uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres, mobilizada e envol-

vidas com tais questões. Segundo (Ray, 2007), as gestões integradas de recursos hídricos comprovam 

que o envolvimento de toda a comunidade na fase de análise do desenho de projetos, bem como na 
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fase de implementação, tende a melhorar a eficiência e efetividade de programas do setor hídrico e 

ampliado o interesse em matéria da sustentabilidade ambiental de ações de gestão das aguas. 

Também, é importante o auxílio das mídias, sejam elas eletrônicas, impressas, televisivas ou 

de rádio. A mídia tem como maior objetivo alcançar a população com suas informações, propagando 

assuntos importantes, úteis e atuais, sendo extremamente pertinente e atual abordar os assuntos 

relacionados ao meio ambiente. Em especial citam-se os exemplos das mídias alternativas, como 

redes sociais e blogs que possuem uma abertura maior e um alcance considerável.  

Graças a estas ferramentas, é possível, hoje, que o usuário obtenha com mais facilidade acesso 

a meios alternativos de informação e várias versões sobre os fatos. Assim, a comunicação é essencial 

para agir em prol do desenvolvimento sustentável.  

Por fim, cita-se a necessidade de articulação com os tomadores de decisão. Nesse sentido é 

importante que o comitê de bacia fale de forma oficial ao se dirigir às autoridades. Na moderna gestão 

de recursos naturais não cabe somente a um ente administrativo a gestão dos recursos hídricos.  

Assim, em articulação com os outros atores governamentais, entendemos que o comitê de 

bacia tem papel imprescindível na condução do processo.  

Entendemos que os diferentes atores possuem papéis diferentes, mas complementares. Os 

conflitos devem ser enfrentados em suas causas reais com o envolvimento efetivo de todos os agentes 

e atores sociais. Ao poder público além da criação de mecanismos que facilitem e regulamentem a 

atividade, cabe, suas funções precípuas: a de fiscalizar e punir. 

Às mineradoras exige-se respeito às exigências da legislação protetora dos recursos hídricos 

e do meio ambiente. Aos demais atores sociais, dentre os quais os representantes do comitê de bacia, 

cabe as cobranças por respeito e proteção à sua vida, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Por fim, é indispensável que todos os agentes, sejam eles públicos, civis ou empresariais sejam 

responsáveis pela busca constante da sustentabilidade socioambiental das atividades minerárias. 
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