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RESUMO 

Gerenciar os recursos hídricos no Ceará é um desafio frente à realidade geográfica 

e as características de semiaridez que este possui, ensejando do Estado e sociedade 

discussões, adaptações e aperfeiçoamento na sua gestão. Ao longo dos 24 anos de existência 

da Política Estadual dos Recursos Hídricos houve uma reforma na legislação desta política 

pública, onde se tentou avançar com as lacunas deixadas na Lei Estadual N° 11.996/1992. O 

açude Jaburu I, localizado no município de Ubajara, estado do Ceará é detentor de águas 

federais, pois o rio barrado avança ao estado do Piauí e, portanto, necessita de uma gestão 

compartilhada entre os estados envolvidos e a Agência Nacional de Águas – ANA. Para 

gerenciar as águas do açude é necessário o conhecimento da oferta de água e principalmente 

da demanda dos usuários, pois estas informações são determinantes para que a sociedade, 

através do Comitê de Bacia da Serra da Ibiapaba, possa definir os atendimentos através do 

processo de alocação negociada de água. O cadastro de usuários de água bruta é um 

instrumento de suma importância para o conhecimento da demanda de recursos hídricos, tanto 

que a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH realizou esta ação 

no ano de 2014. Este trabalho objetiva diagnosticar os usos do açude Jaburu I, através do 

cadastro de usuários, esclarecendo informações importantes para o processo de decisão sobre 

o uso da água do reservatório, dentre elas quantos usam, como usam, com que finalidade, 

dentre outras. A gestão das águas do manancial alcançará maiores resultados de eficiência, se 

forem implementados os instrumentos de gestão de recursos hídricos, previstos na Lei Nº 

14.844/2010. Além disso, as informações do diagnóstico ajudarão na negociação entre os 

usuários na alocação de água, pois conforme o tipo de uso e quantidade de água de cada 

usuário será possível determinar as vazões que atenderão as demandas existentes. Para 

realização do trabalho foi adotada uma metodologia baseada nas informações de banco de 

dados e documentos que ajudaram a desenvolver a pesquisa, e na análise e interpretação dos 

resultados, garantindo assim o alcance dos objetivos do trabalho. Por fim, foi averiguada a 

eficiência do uso da irrigação no açude Jaburu I, através dos métodos e sistemas de irrigação 

empregados pelos irrigantes, sendo o resultado bastante representativo, porque os usuários 

utilizam o método de irrigação localizada e sistemas de microaspersão e gotejamento, 

considerados pela literatura e pela Resolução da ANA Nº. 51/2008, os mais eficientes dentre 

os demais. 

Palavras-chave: Gerenciamento dos Recursos Hídricos; Alocação de Água; Cadastro de 
Usuários; Instrumentos de Gestão. 



 

 

ABSTRACT 

 

Managing the water resources in Ceara is a challenge due to its geographic reality and the 

semiarid characteristics, requiring from the State and the society, discussions, adaptations and 

improvement to its management. Over the 24 years of Water Resource State Policy lifetime, 

there has been an amendment in the laws of this public policy, where an attempt to advance 

with gaps left by state law number 11.996/1992 was made. Jaburu I dam, located in the 

municipality of Ubajara, in the state of Ceara, is a federal watershed, as the barred river runs 

through to the state of Piaui and therefore requires shared management between the states 

involved and the National Water Agency - ANA. In order to manage the waters of the dam, it 

is necessary to know the water supply and mainly the users' demand, since this information is 

determinant so that society, through the Basin Committee of Serra da Ibiapaba, can establish 

the water sharing through the Process of negotiated allocation of water. Users raw water 

registry is an instrument of major importance to the water resource supply knowledge, so that 

Ceara Water Resource Management Company – COGERH carried out this action in the year 

2014. This work aims to diagnose multiple raw water uses of Jaburu I reservoir, through users 

(raw water) registry, enlightening important information for the decision process on the water 

use of the reservoir, such as: how many people use that water, how they use it, for what 

purpose, among others. The reservoir water management will achieve greater efficiency if the 

water resource management instruments provided by the Law No. 14,844 / 2010 are 

implemented. In addition to this, diagnostic data will help in the negotiation between users in 

water allocation process because, depending on the kind of use and the amount of water each 

user exploits, it will be possible to appoint the outflows which will provide current demands. 

To accomplish this work, a methodology was adopted based on the information of database 

and documents that helped to develop the research, and in the analysis and interpretation of 

the results, thus guaranteeing the reach of the objectives of the work. Finally, it was verified 

the efficiency of irrigation water use in the Jaburu I dam, through the evaluation of irrigation 

methods used by the irrigators, that shows the predominant use of near range irrigation 

methods, such as micro sprinkler and drip irrigation, perceived by literature and by ANA 

Resolution Nº 51/2008 the most efficient methods among others available. 

Keywords: Water Resources Management; Water Allocation; User water registry; 

Management Instruments. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A gestão das águas no Ceará tornou-se uma condição essencial para garantir o 

desenvolvimento do estado e com isto, dar condições de atender às demandas por recursos 

hídricos dos mais variados tipo de uso. O estado possui características geográficas que 

dificultam o acesso à água, pois a irregularidade das chuvas no tempo e no espaço, associada 

as características geológicas, causam secas severas que prejudicam o atendimento da 

população e de suas atividades. 

Segundo o Pacto das Águas, (2009) o Ceará tem 86,82% de seu território 

caracterizado como semiárido, atingindo 150 municípios dos 184 que compõem o estado.  

O Ministério da Integração Nacional criou um grupo de estudos que propôs uma 

nova delimitação para o semiárido brasileiro. Assim lançou a Portaria N°. 89 de 16 de março 

de 2005, que fez tal delimitação, na qual os critérios adotados foram:  

I – precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm; 

II - Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e  

III - risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional, 2005, o problema da insuficiência 

de chuvas no semiárido não é a falta de chuvas, mas sim a sua irregular distribuição, que 

somada à alta taxa de evapotranspiração, provocam as secas na região. 

Desta forma, a intervenção do homem na natureza, especialmente no Ceará com a 

construção dos açudes, foi fundamental para mitigar os efeitos da estiagem, pois estes fazem a 

reserva de água durante a estação chuvosa e a disponibilizam durante o período de escassez. 

Os açudes oferecem a condição de abastecer a população de vários municípios e garantir suas 

subsistências. 

A opção pelos açudes é justificada pelas características geológicas do Ceará, pois 

segundo (CEARA, 1992) mais 70% do território cearense é formado por rochas cristalinas, 

que dão uma baixa vocação hidrogeológica para o aproveitamento dos aquíferos. Nas rochas 

cristalinas as águas são acumuladas em fraturas que dão baixa vazão e salinidade alta. 

Faz-se imprescindível a utilização de modo racional da água no Ceará, pois a 

incerteza de recarga nos reservatórios é uma constante a ser observada no gerenciamento dos 

recursos hídricos.  

O governo do Ceará instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos, através 

da Lei N°. 11.996/1992, reformulada pela Lei Estadual N°. 14.844/2010, que veio justamente 
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com o objetivo de realizar o controle, a utilização e assegurar que a água seja 

satisfatoriamente ofertada de forma quantitativa e qualitativa para a população. 

A gestão dos recursos hídricos deve ser aperfeiçoada para que os objetivos desta 

política pública possam garantir o atendimento da demanda dos usuários de água e os fins 

constantes na legislação do setor. O gerenciamento das águas no Ceará melhora as condições 

de vida das pessoas no campo e nas cidades, porém atender à demanda de todos é uma tarefa 

difícil, pois os usos são concorrentes e, portanto passíveis de conflitos. 

Neste sentido, o Sistema de Recursos Hídricos do Ceará se estruturou para gerir as 

águas de forma que todos possam utilizá-las, seguindo as normas estabelecidas na legislação 

estadual. No processo de gestão de recursos hídricos é preciso equilibrar a oferta e a demanda 

por água, sendo assim é importante dominar as informações dos reservatórios realizando para 

tanto o monitoramento e a compatibilização das demandas dos usuários. 

O foco do diagnóstico será o município de Tianguá, onde está localizada parte da 

bacia hidráulica do açude e grande parte dos usuários de água. O município onde será 

estudado o uso da água deste reservatório, realizando um diagnóstico dos principais usos e 

observada as suas eficiências, está localizado na fronteira com o estado do Piauí, seu relevo é 

caracterizado pelo Planalto da Ibiapaba, que não favorece para condição de construção de 

açudes, tanto que nas imagens de satélite não se observam tantos espelhos d’água como em 

outras áreas do Ceará. Porém, como dito anteriormente, na área mais favorável do relevo 

municipal foi construído o açude Jaburu I, na fronteira com Ubajara. 



15 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

- Conhecer e diagnosticar os usos e usuários da água do açude Jaburu I, no município de 

Tianguá, Ceará. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os usuários outorgados da água bruta do açude Jaburu I, nos bancos de dados da 

COGERH; 

- Diagnosticar os usos existentes, utilizando o cadastro de usuários de água bruta da 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH; 

- Averiguar a participação dos usuários da água bruta do açude no Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Serra da Ibiapaba; 

- Verificar a eficiência do uso de irrigação com a água do açude. 

 

1.2 A Problemática 

 

A demanda de água no Brasil tem se acentuado nos últimos anos e desta forma 

faz-se necessário dominar as informações de sua oferta e demanda. Tomando por base o 

relatório da Agência Nacional de Águas – ANA, Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 

2015, a demanda dos usos consuntivos de água no Brasil em 2013-2014 aponta a vazão 

consumida total com os seguintes números: 75% do consumo é utilizado na irrigação; 9% é o 

consumo animal, 8% é o consumo de abastecimento humano urbano; 6% é o consumo da 

indústria e 2% é o consumo de abastecimento humano rural. 

Ainda temos, conforme o mesmo relatório, que dentre as 12 Bacias Hidrográficas 

Nacionais do Brasil, a Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental ocupa o quarto lugar 

em temos de demanda de água na irrigação, no ano de 2014. 

Visto a importância destes números, é fundamental que o Ceará implemente os 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, para garantir água para a atual e as futuras 
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gerações. Os instrumentos estão dispostos na legislação de recursos hídricos e oferecem o 

suporte necessário para o planejamento, controle, fiscalização e efetivação da gestão da água. 

Os açudes no Ceará assumem um papel importante para garantia de água da 

população, pois eles armazenam os volumes resultantes do escoamento superficial, da quadra 

chuvosa, e ofertam a água no período seco, onde é maior a demanda. Gerenciá-los de forma 

correta é garantir que todos possam usufruir deste recurso, evitando o desperdício e mantendo 

a qualidade necessária para a população. 

Dominar as informações de balanço hídrico, ou seja, oferta e demanda é a 

condição inicial para o equilíbrio do gerenciamento de reservatórios. A falta de informação e 

conhecimento da demanda acaba por deixar o gerenciamento dos açudes propício à falha, pois 

caso haja inserção de novos usuários no sistema, ou aumento de demanda dos usuários já 

instalados, sem prévio conhecimento do órgão de gerenciamento, a alocação da água, definida 

pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, poderá não atender aos objetivos pretendidos e ainda 

causar déficit no volume alocado, ao final da operação do reservatório. 

Observa-se a necessidade de um maior conhecimento e controle dos usos da água 

do açude Jaburu I, no município de Tianguá, para que a gestão das águas atenda de forma 

satisfatória aos interesses dos usuários e haja um equilíbrio no balanço hídrico do 

reservatório. Embora para que de fato ocorra tal equilíbrio, é necessário ampliar o controle da 

demanda aos demais municípios que utilizam o reservatório como fonte hídrica. 

Assim, temos como problemática principal, a exploração da água do Açude 

Jaburu I, por parte dos usuários, sem um controle efetivo do Estado. Vale esclarecer que parte 

da bacia hidráulica do açude situa-se no município de Tianguá. Além do diagnóstico destes 

usos, o presente estudo objetiva analisar a eficiência dos usos da água do açude, bem como 

contribuir para o processo de tomada de decisão do Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba, no 

momento da alocação negociada da água do reservatório. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Contextualização da Gestão de Recursos Hídricos no Ceará 

 

O estado do Ceará acompanhou os avanços conquistados com a Constituição 

Brasileira de 1988, a qual instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, adotando na Constituição Estadual de 1989 um artigo específico, conforme o que 

segue: 

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 para garantir: 
 I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas; 
 II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das 
respectivas obras na forma da lei;  
III - a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual ou 
futuro;  
IV - a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde, e à segurança 
pública, e ocasionem prejuízos econômicos ou sociais.  
§1ºA gestão dos recursos hídricos deverá:  
I - propiciar o uso múltiplo das águas e reduzir seus efeitos adversos;  
II - ser descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos 
naturais;  
III - adotar a bacia hidrográfica como base e considerar o ciclo hidrológico, em todas 
as suas fases.  
§2º As diretrizes da política estadual de recursos hídricos serão estabelecidas por lei.  
§3ºAos proprietários ou agricultores, que trabalham em áreas irrigadas, será 
obrigatoriedade do Governo do Estado subsidiar a energia elétrica consumida para 
tal atividade, de acordo com lei regulamentar.  

 

Em 1987 o governo do estado cria a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará – SRH, através da Lei Estadual Nº. 11.306/1987, que é o órgão gestor da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos. A SRH possui três vinculadas que colaboram na  

implementação da política pública deste setor, são elas: a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará – COGERH, que tem como missão: 

Gerenciar os recursos hídricos de domínio do Estado do Ceará e da União, por 

delegação, de forma integrada, descentralizada e participativa, incentivando o uso 

racional, social e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da 

qualidade de vida da população (COGERH, 2014) 

a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME, que tem como 

missão: 
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O estudo especializado e intensivo da meteorologia, dos recursos hídricos e dos 
recursos ambientais, de forma a fornecer conhecimentos e informações para o 
manejo racional e a gestão de risco do semiárido, colaborando assim, para o 
desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará e do Nordeste do Brasil. 
(FUNCEME, 2013). 

e a Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA, que tem como missão: 

Executar, supervisionar e acompanhar empreendimentos de infraestrutura hídrica, 
incrementando a oferta d’água subterrânea e superficial, qualitativa e 
quantitativamente, preservando o meio ambiente, visando atender à população em 
seus múltiplos usos e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Ceará. (SOHIDRA, 2014). 

 

Em 1992 é sancionada a Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará através 

da Lei N°. 11.996/1992, que institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – 

SIGERH. Dentre as inovações da lei destacam-se alguns de seus princípios: que o 

gerenciamento da água deve ser descentralizado, participativo e integrado e que a água passar 

ser um recurso natural dotado de valor econômico. 

A lei também definiu um novo marco para a gestão das águas, que foi a utilização 

da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e ação. Assim o Ceará foi dividido em 

11 bacias hidrográficas: Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Banabuiú, 

Salgado, Metropolitanas, Acaraú, Curu, Litoral, Coreaú, Sertões de Crateús e Serra da 

Ibiapaba. (CEARÁ, 1992). 

A Lei Estadual Nº 14.844/2010 institui instrumentos de gerenciamento de recursos 

hídricos que dão suporte para o planejamento, o controle e a fiscalização da gestão da água. 

São 07 os instrumentos: a outorga de direito de uso de recursos hídricos e de execução de 

obras e/ou serviços de interferência hídrica, a cobrança por usos dos recursos hídricos, os 

planos de recursos hídricos, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNERH, o sistema de 

informação de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes de usos 

preponderantes e a fiscalização de recursos hídricos. 

A Lei Estadual Nº 14.844/2010 também instituiu o SIGERH que possui uma 

composição com colegiados e instituições: o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CONERH, a Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH, os Comitês de Bacias Hidrográficas, a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, a Superintendência de Obras 

Hidráulicas – SOHIDRA e instituições setoriais cujas atividades se relacionam aos recursos 

hídricos, clima ou recursos naturais.  

O CONERH é a instância máxima do SIGERH, pois acumula funções normativas, 

de coordenação e fiscalização da política de recursos hídricos. Tem sua vinculação a SRH que 

exerce a função de secretaria executiva deste conselho. (LEI ESTADUAL Nº. 14.844/2010). 
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Em 1993 foi criada a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, 

através da Lei Estadual N°. 12.217/1993, que é a responsável pelo gerenciamento da água no 

estado, realizando o monitoramento quantitativo e qualitativo em 149 reservatórios 

estaduais/federais. (SILVA, 2009). 

A COGERH como órgão de gerenciamento da água bruta no Ceará, possui 08 

(oito) gerências regionais, para melhor atuar em todo estado, e tais regionais são responsáveis 

por acompanhar uma ou duas bacias hidrográficas. No caso específico deste trabalho, o foco 

será o município de Tianguá, que está inserido na Bacia da Serra da Ibiapaba, que no modelo 

de gerenciamento da COGERH, a regional responsável pelo desenvolvimento de ações nesta 

bacia é a instalada no município de Crateús, que atende as Bacias Hidrográficas dos Sertões 

de Crateús e da Serra da Ibiapaba. (COGERH, 2016) 

A COGERH possui 06 eixos de atuação, são eles: operação e manutenção da 

infraestrutura hídrica, monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos, estudos 

e projetos, gestão participativa, implementação dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos e desenvolvimento institucional. (COGERH, 2016). 

Um dos destaques da Companhia é seu trabalho de mobilização social, assim para 

que se efetivasse a gestão participativa dos recursos hídricos, elaborou uma proposta 

metodológica própria. Segundo Garjulli et al.,(1995) a metodologia tinha como princípios: 

a) Conhecer a realidade de cada região identificando as organizações existentes e 
seus respectivos níveis de organização e o trabalho institucional que já vem sendo 
realizada com as mesmas; b) Apoiar a formação de organizações de usuários, 
respeitando as especificidades de cada realidade, enquanto espaço de negociação 
social, com o intuito de resolver eventuais conflitos que venham a ocorrer devido 
aos múltiplos usos da água; c) Dotar as representações sociais de informações 
técnicas para que possam ter uma visão global e integrada da problemática dos 
recursos hídricos principalmente de sua bacia hidrográfica; d) Assessorar as 
organizações sociais no que se refere à elaboração de uma proposta de planejamento 
e gestão de recursos hídricos, de forma integrada que privilegie um processo de 
desenvolvimento sustentável; e) Envolver as organizações sociais na construção de 
um processo de co-gestão das bacias hidrográficas, através da criação dos Comitês 
de Bacia. 

 

Os comitês de bacias hidrográficas - CBH são entes previstos na legislação e que 

possuem grande importância na gestão da água, pois possuem atribuições consultivas e 

deliberativas em suas respectivas bacias hidrográficas, sendo uma de suas atribuições aprovar 

o plano de gerenciamento de recursos hídricos da bacia. 

O CBH deve representar os mais variados segmentos da sociedade, mas na 

definição de sua composição deve atentar ao que diz o art. 4º do Decreto Estadual N° 

26.462/2001, que prevê a participação do poder público federal, estadual e municipal, das 
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entidades da sociedade civil organizadas com atuação na área de recursos hídricos e dos 

usuários de água bruta. 

A COGERH subsidia tecnicamente os CBH’s, bem como, as comissões gestoras 

dos sistemas hídricos, através de simulações de esvaziamento dos açudes e da apresentação 

das demandas. Sendo que esta última é baseada em levantamento superficial, outorgas 

vigentes e acompanhamento do histórico de liberação de água ou consumo da bacia hidráulica 

dos açudes. 

Em 1994 a COGERH inicia o processo de negociação da utilização da água dos 

açudes, sendo na Bacia do rio Jaguaribe a primeira experiência deste tipo, conduzida por um 

ente público no Ceará. Nesta época o estado passava por um ciclo de escassez e a Companhia 

teve que negociar com os usuários e a sociedade daquela bacia, a transferência de água do 

açude Orós para Fortaleza. (SILVA, 2013). 

O governo do estado necessitava implantar uma infraestrutura que conduzisse a 

água da Bacia do Jaguaribe para a capital, assim construiu o Canal do Trabalhador em 1993 e 

uma estação de bombeamento, no final da perenização do rio Jaguaribe, no município de 

Itaiçaba. Esta obra foi responsável em transpor a água até os reservatórios que abastecem a 

capital do Ceará, salvando a população de Fortaleza do colapso de água. Vale ressaltar que 

mesmo com todo este esforço, houve o racionamento de água na capital. (ARAGÃO, 2010). 

Em 1997, após um longo processo de mobilização social e discussões que 

envolveram a realização de reuniões, seminários, encontros municipais e congressos foi 

constituído o primeiro comitê de bacia do Ceará, o CBH – Curu. (SILVA, 2004). 

Após 18 anos de implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará 

houve uma articulação dos entes do SIGERH, para uma reformulação da lei e em dezembro 

de 2010 foi sancionada a nova legislação, a Lei Estadual N°. 14.844/2010.  

Conforme mencionado anteriormente o Ceara foi dividido em 11 bacias 

hidrográficas, sendo uma delas a Bacia dos rios Poti-Longá.  

Porém durante o processo de gestão participativa realizado pela Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, com atores sociais dos segmentos da população da 

Bacia do Poti-Longá, foi deliberado num seminário a divisão desta bacia em duas, Bacia da 

Serra da Ibiapaba e Bacia dos Sertões de Crateús. (BOUTY, 2014). 

Esta deliberação foi ratificada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Ceará – CONERH, através da Resolução Nº. 03/2011. O artigo 3º definiu que a Bacia da 

Serra da Ibiapaba compreende a rede de drenagem dos rios Pejuaba, Arabé, Jaburu, Jacaraí, 
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Catarina, Pirangi, Riacho da Volta, Riacho do Pinga e Inhançu, com uma área de 5.987,75 

km², fazendo parte dessa unidade os municípios de Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, 

Ibiapina, Ipueiras, Poranga, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. 

 

2.2 O Município de Tianguá 

 

A história do município de Tianguá conta que ele inicialmente era conhecido 

como Vila de Barracão. Em 1890 passou a se chamar Tianguá. Em 1931 foi destituído da 

categoria de município e foi anexado ao município de Ubajara, mas em 1933 volta a ser 

município. Atualmente conta com cinco distritos, incluindo o distrito sede: Tianguá, Arapá, 

Caruataí, Pindoguaba e Tabainha. 

Sua localização geográfica é entre as coordenadas 3°43’56” de latitude Sul e 

40º59’30” de longitude Oeste, na porção Noroeste do Ceará. Tendo seus limites com, ao Norte 

os municípios de Moraújo, Granja e Viçosa do Ceará, ao Sul o município de Ubajara, a Leste 

os municípios de Ubajara, Frecheirinha, Coreaú e Moraújo e a Oeste o município de Viçosa 

do Ceará e o estado do Piauí. (IPECE, 2015). 

Tianguá possui uma área territorial de 908,89 km², uma altitude de 775,92m em 

relação ao nível do mar. Tem duas classificações climáticas, Tropical quente semiárido brando 

e Tropical quente subúmido, com uma temperatura média variável entre 22° a 24° C. Sua 

pluviosidade é de 1.210,3 mm, sendo considerada bastante significativa se comparada a 

maioria dos municípios e até mesmo do estado, pois a média pluviométrica do Ceará fica 

abaixo de 800mm. (IPECE, 2015).  

Segundo o Censo demográfico, 2010, a população de Tianguá é de 68.892 

habitantes, com estimativa de 73.468 habitantes, em 2015. A distribuição da população e nos 

distritos segue na Tabela 1. 
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Tabela 1 – População de Tianguá no ano de 2010. 

 
Fonte: Censo demográfico 2010 – IBGE. 

 

A produção agrícola do município é bastante diversificada existindo culturas 

perenes, tais como abacate, banana, goiaba, dentre outras, como também nas culturas sazonais 

ou temporárias, com destaque para arroz, batata doce, cana-de-açúcar, mandioca e milho. 

(IBGE, 2014).  

Outro aspecto importante do município são os dados de saneamento, observando 

dados do ano de 2014 temos uma população urbana com taxa de cobertura de abastecimento 

de água de 99,45%, representando 20.288 ligações reais na rede de distribuição. Porém quanto 

ao esgotamento sanitário os números são preocupantes, pois a taxa de cobertura de esgoto na 

área urbana é de apenas 54,46%, que em termos de ligações reais são 5.478 conectadas na 

rede pública. (IPECE, 2015). 

O município de Tianguá concentra parte da água do açude Jaburu I, pois a bacia 

hidráulica do reservatório está situada neste, como também no município de Ubajara. A Figura 

1 mostra a localização de sua bacia hidráulica. 
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Figura 1- Bacia hidráulica do açude Jaburu I – divisa ente Ubajara e Tianguá. 

 
Fonte: COGERH, 2016. 

 

2.3 A Alocação Negociada de Água 

 

Um dos desafios do Ceará é a convivência com a escassez de água, pois ele possui 

duas estações bem definidas a estação de chuva e a estação seca. O período chuvoso se 

concentra no primeiro semestre do ano e a estação seca, ao longo do segundo semestre. A 
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acumulação da água na primeira metade do ano promove o seu aproveitamento nos demais 

meses. (PACTO DAS ÁGUAS, 2008).   

A COGERH utiliza no processo de gestão dos recursos hídricos a alocação 

negociada de água. Entende-se como alocação de água um processo no qual são definidas as 

vazões de atendimento para os usuários de água bruta, ocorrendo geralmente após o fim da 

quadra chuvosa, sendo nesta o período no qual ocorrem as recargas dos reservatórios. (SILVA, 

2006). 

As chuvas no Ceará findam, geralmente, entre maio e junho, assim é possível 

avaliar o que cada reservatório conseguiu de recarga, ou se a mesma não ocorreu. A 

acumulação gera muita expectativa nos usuários, pois sabem que suas demandas podem ser 

plenamente atendidas se houver uma boa acumulação no açude, como também se a mesma 

não for satisfatória, podem ter restrições de uso. (SILVA, 2013). 

Na alocação da água existem algumas variáveis envolvidas, como a dinâmica 

social, os tipos de uso, o uso histórico e cultural, a política local, os conflitos, dentre outros. 

(SILVA, 2013). 

Segundo Sousa Filho e Porto (2003) o processo de alocação de água no Ceará 

envolve duas fases distintas, a primeira é a Macro Alocação onde é definido o volume de água 

para alocação e a segunda fase é da outorga, que personaliza a macro alocação, definindo a 

quantidade de água para cada usuário particular. 

A alocação de água no Ceará vem sendo experimentada em cada bacia 

hidrográfica, nos açudes públicos monitorados pela COGERH. A maneira como é aprovada a 

alocação nos açudes é distinta, pois cada reservatório possui suas peculiaridades, mas a forma 

como é realizada a alocação é igual, pois segue a metodologia adotada pela COGERH, 

observando-se as mesmas diretrizes e premissas. (SILVA, 2013). 

O número de reservatórios onde é realizada a alocação negociada de água 

aumenta a cada ano, visto que em 2011, foram 88 a quantidade de açudes onde houve o 

processo, que teve como consequência a perenização de 2.535 km de leitos de rios. (SILVA, 

2013). 

Alguns autores já analisaram o processo de alocação de água no Ceará e 

descrevem fatores importantes que servem para aprimorar a distribuição de água: 

Alguns fatos positivos devem ser destacados neste processo de macro alocação: i)A 
forte participação pública no processo; ii)O estabelecimento de um consenso na 
sociedade sobre a alocação realizada; iii)O estabelecimento de mecanismos de 
avaliação, acompanhamento e controle por parte dos usuários e sociedade civil da 
implementação do acordo realizado; iv)Suporte técnico das informações de 
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monitoramento na decisão inicial e na avaliação e controle; v)A operação do sistema 
hidráulico ser parte decisiva em todo o processo. (SOUSA FILHO e PORTO, 2003).  

 

Segundo descreve Silva (2013), os passos para se chegar à alocação de água, 

iniciando por uma ou mais visitas técnicas ao sistema hídrico que será trabalhado, com o 

intuito de conhecê-lo em detalhes; elaborar o diagnóstico institucional/organizacional para 

saber quem são os atores sociais envolvidos no sistema hídrico; levantar os diversos tipos de 

uso do sistema hídrico, para se ter ideia, por exemplo, da quantidade de água a ser retirada do 

sistema; elaborar simulações de esvaziamento do sistema hídrico, para operação de vazões e 

construção dos cenários alternativos que ajudarão na tomada de decisão dos usuários; 

articulação e mobilização social dos atores envolvidos no sistema, para que haja 

representatividade dos mais variados tipo de uso, das organizações da sociedade e do poder 

público nas reuniões e consequentemente na tomada de decisão; e finalmente a reunião de 

alocação de água, momento em que será definida a operação do sistema hídrico e uma 

comissão de usuários, ou a comissão gestora deste acompanhará os resultados do processo de 

alocação. 

Um aspecto importante da alocação de água no Ceará a ser destacado é a questão 

da garantia de água para o usuário. A legislação define como será a disponibilidade hídrica ao 

usuário: 

Art. 17 A disponibilidade hídrica será função das características hidrológicas e 
hidrogeológicas dos mananciais sobre os quais incidem a outorga, observando ainda 
o seguinte: 
I – quando se tratar de água superficial 
a) a vazão mínima natural será nula; 
b) o valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 90% 
(noventa por cento); [...] 
Art. 19 A soma dos volumes de água outorgados numa determinada bacia 
hidrográfica não poderá exceder 9/10 (nove décimos) da vazão regularizada anual 
com 90% (noventa por cento) de garantia; [...]. (Decreto Estadual Nº. 31.076/2012). 
 

Desta forma, quando se fala em garantia ao usuário neste trabalho, através da outorga, 

entende-se que ela não será a ótima, ou a ideal ao usuário, pelos motivos já expostos, mas 

ainda assim é bastante considerável, tendo em vista a realidade semiárida do Ceará. É preciso 

verificar a vazão regularizada do açude, pois esta varia para cada reservatório, de acordo com 

suas características hidrológicas e construtivas. 

Ainda sobre o tema garantia, Sousa Filho e Porto (2003) afirmam que ela está 

associada a uma incerteza, que é a incerteza do suprimento hídrico produzida pela grande 

variabilidade dos deflúvios, e isto precisa ser considerado no volume alocável de um 
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reservatório. Os autores ratificam a precaução da legislação em definir que o volume 

outorgável é 90% da vazão, com 90% de garantia. 

 

2.4 A Gestão de Recursos Hídricos na Bacia da Serra da Ibiapaba 

Neste tópico foram abordados como ocorre a gestão participativa na Bacia da 

Serra da Ibiapaba e a aplicação dos instrumentos de gestão. 

 

2.4.1 A Gestão Participativa na Bacia da Serra da Ibiapaba 

 

Os açudes públicos do Ceará são gerenciados pela Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH, sendo um destes o Açude Jaburu I, localizado no município 

de Ubajara. Este reservatório possui grande importância para vários municípios da Bacia da 

Serra da Ibiapaba, pois garante o abastecimento humano e as demandas de atividades 

produtivas. 

Os usos de água do Jaburu I serão estudados e diagnosticados neste projeto, pois o 

conhecimento e qualificação da demanda dos usuários são fundamentais para o gerenciamento 

da água do reservatório. 

No processo de gestão de recursos hídricos é preciso equilibrar a oferta e a 

demanda por água, sendo assim é importante dominar as informações dos reservatórios 

realizando para tanto o monitoramento e a demanda dos usuários, que pode ser conhecida 

através de cadastro de usuários ou pelo instrumento de gestão, outorga de direito de uso. 

O gerenciamento da água deve ser realizado conforme a orientação da legislação 

do Ceará, mas para tanto foram necessárias adaptações e adoção de metodologias de ação, 

pois a cultura da água no estado é que ela é uma dádiva da natureza e Deus é o ser grandioso 

que determina as chuvas, e portanto a recarga dos açudes.  

 Desta forma não há como simplesmente passar a aplicar os instrumentos de 

gerenciamento previsto na lei, pois são de quase total desconhecimento da população e dos 

usuários. Não se trata de legalizar e normatizar, pois os usuários precisam entender a 

legislação e ter conhecimentos mínimos, para que possam agir de forma sustentável. 

A COGERH tem papel fundamental no processo de gestão dos recursos hídricos, 

pois além de órgão de gerenciamento, deve sensibilizar a sociedade para novas práticas e uso 

racional, onde a descentralização e a participação são os destaques desta política pública. 
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Assim a Companhia realiza a gestão da água de forma participativa, apoiando a 

formação e funcionamento dos CBH’s. Neste sentido Silva (2009), destaca o papel dos 

comitês: 

Os comitês de bacias se destacam enquanto um colegiado importante na construção 
do processo de controle social das políticas públicas no setor de recursos hídricos, se 
configurando num instrumento de participação da sociedade na gestão dos recursos 
hídricos; num espaço para discutir, formular e intervir nas políticas de recursos 
hídricos para a bacia; num espaço de negociação social; num organismo de Estado, 
pois faz parte do SIGERH (Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos).    

 

É preciso que a sociedade esteja consciente de seu papel na gestão da água, no qual a 

mesma deve se apropriar das informações e planejar as ações para garantir seu uso e das 

futuras gerações. Segundo Silva (2009), a sociedade precisa ter o controle social sobre o uso, 

a conservação e a gestão das águas, assim terá como resultado a democratização do acesso à 

água. 

A COGERH é o órgão promotor da mobilização social na gestão da água, procurando 

atender à legislação no que concerne a descentralização e a participação nesta política. Para 

tanto buscou em cada bacia hidrográfica, atores sociais que participassem da discussão sobre 

a formação dos comitês. Cada bacia tem sua dinâmica social que reflete na forma de 

organização e constituição do seu CBH. 

Silva (2009), destaca que os comitês de bacias foram constituídos, seguindo alguns 

passos, que se diferenciam conforme a realidade social e hídrica da bacia, mas 

metodologicamente houve:  

1 - Visita de Reconhecimento da Bacia; 2 - Diagnóstico 
Institucional/Organizacional; 3 - Seminário Institucional Geral/Regional da Bacia; 4 
- Grupo Executivo Pró-Comitê; 5 - Comissão para Regimento e Critérios do 
Congresso da Bacia; 6 - Encontros Municipais/Regionais/Setoriais; 7 - Eleição e 
Credenciamento de Delegados; 8 - Congresso de Constituição do Comitê da Bacia; 9 
- Escolha da Comissão Eleitoral para Eleição da Diretoria; 10 - Envio de 
Documentação ao CONERH; 11 - Instalação do Comitê; 12 - Eleição da Diretoria; 
13 - Seminário de Planejamento.    

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba foi constituído pelo Decreto 

Estadual Nº. 31.062, de 22 de novembro de 2012, que também instituiu o regimento deste 

colegiado. O Art.3°. deste Decreto definiu que a composição do comitê seria de 30 

representantes, obedecendo aos seguintes percentuais, para cada seguimento: 30% de 

instituições da sociedade civil organizada; 30% de entidades de usuários de água bruta; 20% 

para instituições do poder público municipal e 20% de instituições do poder estadual/federal. 

Ainda conforme este Decreto, a organização e administração do CBH Serra da 

Ibiapaba tem uma plenária, uma diretoria e uma secretaria executiva. A diretoria é composta 
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por um presidente, um vice-presidente e um secretário geral, escolhidos dentre os membros do 

colegiado, para um mandato de 02 anos, cabendo reeleição por igual período. 

Dentre as suas atribuições do CBH Serra da Ibiapaba se destaca a aprovação anual 

do plano de operação dos açudes da bacia, constante no inciso X, do art. 6º do Decreto 

Estadual N°. 26.462/2001. Esta função é definida em reunião do colegiado, onde a COGERH 

dá o suporte com as informações dos reservatórios da bacia. 

Dentre as atribuições da plenária destaca-se: aprovar o relatório anual de situação 

da Bacia da Serra da Ibiapaba. É atribuição do presidente, representar o CBH judicial e 

extrajudicialmente. A função da secretaria geral é proceder à convocação das reuniões, 

organizar a ordem do dia, secretariar, assessorar e elaborar as atas das reuniões do comitê. 

O mandato dos membros do CBH Serra da Ibiapaba é de 04 anos, podendo ser 

reeleitos. A secretaria executiva deste colegiado é exercida pela COGERH, que presta apoio 

técnico, administrativo e financeiro ao comitê, ressaltando que esta é personalizada na 

Gerência Regional da COGERH, situada na cidade de Crateús. 

 

2.4.2 Os Instrumentos de Gestão Aplicados na Bacia da Serra da Ibiapaba 

 

Os instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos são meios para se conseguir 

atingir os objetivos da Política de Recursos Hídricos. Estes devem ser discutidos e 

implantados na bacia, para que haja planejamento e consequentemente se efetive o 

atendimento das demandas de água sem grandes conflitos, ou no mínimo que estes não 

causem desequilíbrio nas prioridades do uso da água. 

 A Lei 14.844/2010 define os instrumentos de gestão no artigo 5°, sendo 07 ao 

todo, mas alguns são mais fáceis de implementação, seja pela experiência dos órgãos do 

SIGERH, ou por experiências de outras unidades da federação. 

No contato com a direção da COGERH buscou-se verificar quais os instrumentos 

efetivamente implantados na Bacia da Serra da Ibiapaba. A seguir será descrito o instrumento 

e verificada sua aplicação. 
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2.4.2.1 A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e de Execução de Obras e/ou 

Serviços de Interferência Hídrica 

 

A outorga de direito de usos de recursos hídricos e de execução de obras e/ou 

serviços de interferência hídrica tem o objetivo de controlar os usos e assegurar o direito de 

acesso à água, condicionada as prioridades legais. Este instrumento possui duas vertentes 

distintas, a outorga para uso de água e a outorga para execução de obras hídricas. 

No tocante aos usos, a Lei Nº. 14.844/2010 define quais estão sujeitos à outorga:  

derivação ou captação de parcela de água de um corpo hídrico, incluindo o abastecimento 

público, ou insumo de processo produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo; 

lançamento de esgoto ou resíduos, líquido ou gasoso, em corpo hídrico, após tratamento, para 

fins de deposição final e outros usos que alterem o regime do corpo hídrico em termos de 

quantidade ou qualidade de água. 

Quanto à execução de obras hídricas, a legislação define que estão sujeitos à 

outorga: as obras ou interferências caracterizadas por barramentos, travessias, aduções, diques 

de proteção, recondução de leitos, construção de poços e desassoreamento de corpos hídricos; 

e outras interferências que alteram o regime quantitativo ou qualitativo.  

A outorga é um dos instrumentos mais difundidos na bacia, isto se verifica no 

açude Jaburu I, único reservatório público monitorado pela COGERH. Há uma forte 

concentração de usuários neste manancial de água superficial, tornando fácil suas 

identificações e consequentemente de visita da equipe técnica da COGERH, para orientá-los a 

promover a regularização do uso. 

Desde que foi instituída a PERH em 1992 é possível afirmar que os órgãos do 

SIGERH conseguiram desenvolver bastante a outorga, baseados na quantidade de normas 

específicas criadas e aplicáveis ao instrumento, conforme o que segue: Decreto Nº. 

23.067/1994 que regulamenta a outorga e cria o Sistema de Outorga; Decreto Nº. 23.068/1994 

que regulamenta a licença para obras de interferência hídrica; Decreto Nº. 25.443/1999 que 

altera o prazo de vigência da outorga; Instrução Normativa da SRH Nº. 03/2006 que dispõe 

sobre procedimentos administrativos complementares a outorga; Decreto Estadual Nº. 

31.076/2012 que regulamenta a outorga e cria o Sistema de Outorga para uso de água e 

execução de obras; Instrução Normativa da SRH Nº. 01/2013 que institui a cobrança de 

emolumentos administrativos para obtenção da outorga; Resolução do CONERH Nº. 02/2004 

que cria a Câmara Técnica de Outorga e Licença para análise de pareceres para deferimento 

de outorgas; Resolução da Agência Nacional de Águas – ANA Nº. 51/2008 que delega 
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competência e define critérios para outorga preventiva e de uso de domínio da União para as 

Bacias do Poti e do Longá no Ceará; Resolução da ANA N°. 52/2008 2008 que delega 

competência e define critérios para outorga preventiva e de uso de domínio da União no 

Ceará; Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA Nº. 20/2010 que exige 

a outorga para o requerimento do licenciamento ambiental; Resolução do CONERH Nº. 

02/2010 que instituiu a Certidão de Regularidade de Outorga para os usuários de água bruta; e 

Resolução do CONERH Nº. 02/2013 que aprovou a tabela de cobrança de emolumentos 

administrativos para outorga. 

Na Bacia da Serra da Ibiapaba existem 104 outorgas válidas, ou vigentes, 

variando entre diversos usos, com prazos de vigências variadas, mas nenhuma ultrapassa o 

ano de 2020. A tabela 2 apresenta de forma detalhada as outorgas em vigência na bacia. 

  

Tabela 2 – Outorgas vigentes na Bacia da Serra da Ibiapaba - prazo máximo - ano de 2020.  

 
Fonte: COGERH, 2016. Outorgas concedidas e vigentes, disponível em 
http://outorgasvigentes.cogerh.com.br/paginaSemValidacao/outorgaVigente/outorgas_fh.xhtml;jsessionid=774F
B600DF2A7AC05990C1EB38020EB9.worker1, acesso em 03.09.2016. 

 

Vale destacar que os volumes e as vazões da tabela 4 são anuais, portanto devem 

ser multiplicados pelo número de anos que a outorga foi concedida ou tem validade. As 104 

outorgas vigentes tem como fontes hídricas diferentes tipos de mananciais, sendo os poços os 

mais utilizados, correspondendo a 75,96% do total da bacia, depois vêm os rios ou riachos 

com 11,53%, o açude com 9,61%, outros tipos com 1,92% e fonte com 0,96%, conforme o 

gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Relação entre tipo de manancial e quantidade encontrada nas outorgas vigentes na Bacia da Serra da 
Ibiapaba.  

 
Fonte: COGERH, 2016. Outorgas concedidas e vigentes, disponível em 
http://outorgasvigentes.cogerh.com.br/paginaSemValidacao/outorgaVigente/outorgas_fh.xhtml;jsessionid=774F
B600DF2A7AC05990C1EB38020EB9.worker1, acesso em 03.09.2016. 

 

Destaca-se também que as outorgas podem ser renovadas, conforme solicitação do 

usuário. 

A ANA delegou ao Estado do Ceará a outorga preventiva e de uso dos recursos 

hídricos, conforme o Convênio Nº. 02/2004 – ANA/SRH-CE e regulamentada através da 

Resolução Nº. 51/2008 e Resolução Nº. 52/2008. Na primeira foi delegada ao Ceará, por 

intermédio da SRH, a competência de emitir outorgas preventivas e de direito de uso dos 

recursos hídricos em todos os corpos de água de domínio da União, nas bacias dos rios Poti e 

Longá. Na segunda resolução foi delegada a outorga apenas para a finalidade de uso de 

consumo humano em todo o Ceará, com exceção dos açudes Castanhão e Atalho que têm 

previsão de aporte da transposição do rio São Francisco. 

 

2.4.2.2 A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

 

Segundo Silva, (2004) a cobrança está fundamentada no princípio do poluidor 

pagador, definido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, 1975, que afirma que os poluidores devem arcar com os custos da poluição, bem 

como, os usuários da água devem arcar com os custos da gestão. 

A cobrança, segundo a legislação objetiva reconhecer a água como bem de valor 

econômico e dar ao usuário uma indicação de sua real importância, além de obter recursos 

para o seu gerenciamento.  
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Porém há que se ter alguns cuidados nesta análise da real importância da água, 

pois outros aspectos devem ser vislumbrados, conforme analisa Silva, (2004): 

Na realidade a compreensão do real valor da água deve ser analisado numa matriz 
onde sejam considerados os valores sociais, ecológicos, culturais e econômicos, e 
não na simples precificação da água. A percepção desse real valor da água não se 
dará a partir de uma mera cobrança financeira, mas como resultado de um processo 
de conscientização e da construção de uma racionalidade ambiental que garanta um 
uso. 

 

A cobrança pelo uso de água bruta é o outro instrumento bastante aplicado na 

Bacia da Serra da Ibiapaba, existem algumas normas específicas sobre este instrumento: 

Decreto Estadual Nº. 24.264/1996 que regulamentou a cobrança de água no Ceará; Decreto 

Estadual Nº. 24.870/1998; Decreto Estadual Nº. 25.461/1999; Decreto Estadual Nº. 

25.721/1999; Decreto Estadual Nº. 25.980/2000; Decreto Estadual Nº. 27.005/2003; Decreto 

Estadual Nº. 27.271/2003; Decreto Estadual Nº. 28.074/2005; Decreto Estadual Nº. 

29.373/2008; Decreto Estadual Nº. 30.159/2010; Decreto Estadual Nº. 30.629/2011; Decreto 

Estadual Nº. 31.195/2013; Decreto Estadual Nº. 31.734/2015; Decreto Estadual Nº. 

31.898/2016; e Instrução Normativa da SRH Nº. 01/2004 que aprovou os procedimentos 

gerais de leitura, faturamento, operacionalização técnica de medição, recursos e direitos dos 

usuários.  

A COGERH é a operadora deste instrumento realizando a medição, o faturamento 

e a arrecadação. A cobrança é efetuada após a celebração de um contrato de adesão entre o 

usuário e a COGERH, onde estão descritos cláusulas para a disponibilização de água bruta. 

Os recursos arrecadados com a cobrança são utilizados no gerenciamento das águas no Ceará. 

Na Bacia da Serra da Ibiapaba a arrecadação não é tão significativa, pois segundo 

a COGERH, a cobrança é efetuada em apenas 19 usuários de água bruta. A Tabela 3 

demonstra a cobrança na bacia. 
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Tabela 3 – Cobrança na Bacia da Serra da Ibiapaba – Fatura do mês de julho/2016. 

 
Fonte: COGERH, 2016. 

 

2.4.2.3 O Enquadramento de Corpos D’Água em Classes de Uso Preponderantes 

 

O Enquadramento de corpos d’água em classes de uso preponderantes é um 

instrumento que possui uma ligação muito próxima com a legislação ambiental, pois na 

PERH ele objetiva assegurar qualidade compatível com os usos mais exigentes e diminuir os 

custos com o combate à poluição, com ações de prevenção, mas as classes de uso são 

definidas pela legislação ambiental. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA Nº. 357/2005 

define as águas no Brasil em doces, salobras e salinas, classificando-as em 13 classes, 

conforme o que segue: águas doces possuem 05 classes; águas salinas possuem 04 classes e as 

águas salobras possuem 04 classes. 

Maciel Júnior (2001) faz algumas considerações sobre o enquadramento: 

“considerando que a unidade territorial do Enquadramento é a bacia hidrográfica, 
pode-se dividir os corpos d’água em trechos diversos. Os trechos são divididos 
conforme os usos preponderantes e estes, por sua vez, definem a classe de qualidade 
de água que os mesmos devem possuir. Os trechos podem ser comparados às zonas 
(unidades ambientais) e as classes de qualidade às diretrizes e normas que ordenam 
os usos, incentivando-os ou limitando-os. Com base nesta equivalência, pode-se 
definir o Enquadramento como sendo o Zoneamento das Águas”. 
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O enquadramento é instrumento bastante complexo para ser implementado no 

semiárido, e consequentemente no Ceará, pois a características do regime fluvial de nossos 

rios é a intermitência, ou seja, os rios só correm num período do ano, que é bastante curto. 

Esta característica foi um tanto quanto mudada com a gestão dos açudes, pois eles 

ocasionaram a perenização de alguns rios, que possuem vazões variáveis ao longo do ano, 

mas estas, muitas vezes, são pequenas e não conseguem receber e diluir cargas poluidoras, 

porventura encaminhadas aos leitos dos rios. Desta forma, o instrumento enquadramento 

torna-se um delimitador para um zoneamento ambiental, e consequentemente de ordenamento 

do território (SILVA, 2004). 

O gerenciamento da água no Ceará ainda é muito concentrado na questão da 

quantidade da água, pois a maior preocupação dos usuários é com o atendimento da demanda 

e vazões dos rios, do que com a qualidade ofertada, esta fica em segundo plano. 

A normatização e a discussão do enquadramento no Ceará seguem nossa 

legislação, mas raros são os documentos na PERH que tratam do instrumento, observam-se os 

que seguem: Resolução do CONERH Nº. 01/2004 que cria câmara técnica para estudar o 

lançamento de efluentes, que elaborará uma proposta de enquadramento de corpos de água; 

Resolução do CONERH Nº. 03/2004 que altera a Resolução do CONERH Nº. 01/2004 

incluindo mais instituições e aprovou o regimento interno da Câmara Técnica de 

Enquadramento; e Resolução do CONERH Nº. 04/2006 que altera o regimento da Câmara 

Técnica de Enquadramento. 

O SIGERH ainda não conseguiu avançar na discussão e implantação do 

enquadramento no Ceará, acredita-se que as hipóteses para isto estão relacionadas à 

complexidade que envolve o instrumento, pelas características ambientais do estado, pelas 

características culturais da sociedade, e da ação do Estado que historicamente sempre esteve 

mais preocupado com as secas e consequentemente, com a gestão da quantidade de água. 

A Resolução CONAMA Nº. 357/2005 classifica os rios de água doce no Brasil em 

classe 2, obedecendo ao disposto no art. 42 “Enquanto não aprovados os respectivos 

enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, 

[...]”. Assim os rios no Ceará, obedecem ao dispositivo, sendo classificados como classe 2,  

para águas doces, incluindo as águas da Bacia da Serra da Ibiapaba. 
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2.4.2.4 Os Planos de Recursos Hídricos 

 

A Lei N°. 14.844/2010 definiu como instrumento os Planos de Recursos Hídricos, 

estes foram divididos em dois, o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de 

Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas. O primeiro é mais abrangente, pois estão 

contidas todas as bacias e sub-bacias do Ceará e trata-se de um plano estratégico de Estado, 

para a implantação da Política Pública de Recursos Hídricos. O segundo é circunscrito a bacia 

hidrográfica de forma individualizada, ou seja, observando os divisores de água da região 

hidrográfica. 

 A legislação definiu que o Plano Estadual de Recursos Hídricos orienta a 

implantação da política de águas no Ceará. Na elaboração dos planos há que seguir conteúdos 

mínimos: 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 
com identificação de problemas e conflitos;  
II - balanço entre a disponibilidade e a demanda futura dos recursos hídricos, em 
quantidade e qualidade, com identificação dos conflitos potenciais e efetivos;  
III - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução das atividades 
produtivas e de modificações dos padrões de uso e ocupação do solo;  
IV - metas de racionalização e de adequação do uso, aumento de quantidade e 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das metas previstas, especialmente, sobre a 
utilização, recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos;  
VI - prioridades para outorga de direito de uso dos recursos hídricos, levando-se em 
conta os critérios emitidos pelo Conselho de Recursos Hídricos do Ceará - 
CONERH;  
VII - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  
VIII - propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 
proteção dos recursos hídricos;  
IX - medidas de controle de enchentes, monitoramento de prevenção visando à 
segurança das estruturas hídricas. (Lei Estadual Nº. 14.844/2010, artigo 17) 

 

A atualização do Plano Estadual deve ocorrer a cada 04 anos, mas segundo a 

COGERH a última atualização deste foi em 2006. Também não há registro de outras normas 

legais sobre o instrumento. 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia da Serra da Ibiapaba ainda não foi 

elaborado, segundo a COGERH, será feita uma discussão com os membros do CBH para 

definir a estratégia e metodologia de formulação do instrumento. 
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2.4.2.5 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

 

 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH é vinculado a SRH e tem 

por finalidade dar suporte financeiro a Política de Recursos Hídricos do Ceará. A legislação 

definiu como fonte dos recursos do FUNERH: 

I - de parte da compensação financeira que o Estado receber pela exploração de 
petróleo, gás natural, recursos minerais ou quaisquer outras fontes de energia que 
venham a interferir, direta ou indiretamente, nos recursos hídricos;  
II - da transferência da União ou Estados vizinhos, destinados à execução de planos 
e programas de recursos hídricos de interesse comum;  
III - das operações de crédito contratados com entidades nacionais e internacionais;  
IV - do retorno do financiamento sob a forma de amortização do principal, 
atualização monetária, juros, comissões, mora ou sob qualquer outra forma;  
V - das aplicações de sanções e multas cobradas dos infratores da legislação de 
recursos hídricos;  
VI - da União, do Estado, dos Municípios e entidades nacionais e internacionais;  
VII - de doações de entidades públicas, privadas, ONGs, entre outros;  
VIII - de emolumentos cobrados pela expedição de outorgas [...] (Lei Estadual Nº. 
14.844/2010) 

 

Este instrumento não foi regulamentado pela lei em vigor, mas a SRH criou um grupo 

de discussão que está preparando uma minuta de Decreto, para regulamentar o FUNERH.  

Vale salientar que os recursos arrecadados pela Cogerh, com a cobrança de água bruta, 

não são fonte de recursos do fundo, mas a Companhia realiza o gerenciamento utilizando os 

valores arrecadados em todas as bacias, sem vincular as ações realizadas por bacia à sua 

arrecadação, pois a maioria das regiões hidrográficas não arrecada o suficiente para manter 

sua gestão. 

 

2.4.2.6 A Fiscalização de Recursos Hídricos 

 

A fiscalização de recursos hídricos ocorrerá em todo o Ceará, observando-se os 

mananciais superficiais e subterrâneos, com foco na orientação aos usuários para o 

cumprimento da legislação. 

Este instrumento ainda não possui regulamentação, mas há uma minuta com este 

fim, em andamento. A fiscalização realizada atualmente pela SRH e COGERH é baseada nos 

dispositivos contidos na Lei Nº. 14.844/2010 e na Instrução Normativa da SRH Nº. 02/2004. 

Há uma peculiaridade deste instrumento nas bacias de domínio federal no Ceará, 

porque a atribuição de fiscalização é da ANA e esta não pode delegá-la a outro ente, pois é 

indelegável. Há convênios e resoluções em que a ANA delega ao Ceará algumas de suas 
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atribuições, como a outorga, mas mesmo nesta, que requer um acompanhamento e 

fiscalização constante, não há como fiscalizar com poder de polícia. Isto tem dificultado a 

ação da SRH e COGERH na Bacia da Serra da Ibiapaba, e consequentemente no açude Jaburu 

I. 

Nas Resoluções Nº. 51 e 52/2008 que delegaram a outorga ao Ceará, a 

fiscalização não pode ser efetivada pela COGERH, pois tais dispositivos legais dispõem que 

os atos de outorga delegados estão sujeitos ao poder de polícia e à fiscalização da ANA. 

Em resolução mais recente foram revogadas as Resoluções Nº. 51 e 52/2008, 

através da Resolução Nº. 1.047/2014 que ainda trata da delegação de outorga ao Ceará, mas a 

competência de fiscalizar permanece com a ANA, onde a novidade é disposta no § 1º. que diz 

que a SRH deverá informar a ANA, a constatação de irregularidade dos usos de recursos 

hídricos de domínio da União, utilizando um formulário de denúncia qualificada. 

 

2.4.2.7 O Sistema de Informações de Recursos Hídricos 

A Lei Nº. 14.844/2010 define o Sistema de Informações de Recursos Hídricos 

como um instrumento constituído pela coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e 

disponibilização de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua 

gestão. 

A Lei também define como objetivos do instrumento: 

I - reunir, dar consistência e divulgar, de forma permanentemente atualizada, os 
dados e as informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos 
hídricos no estado do Ceará;  
II - fornecer subsídios para a elaboração e atualização do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos e dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas;  
III - ser efetiva e útil ferramenta gerencial para os níveis decisório, administrativo e 
operativo dos setores de recursos hídricos do Ceará;  
IV - ser compatível com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos – SNIRH. (Lei Estadual Nº. 14.844/2010). 

 

O sistema de informações também não foi regulamentado, mas existem 

informações disponíveis que poderão alimentá-lo, quando de sua implementação. Dentre as 

informações disponíveis estão um banco de dados de outorga e licença, operado pela 

COGERH e SRH, cadastro de usuários de bacias hidrográficas e planos de bacias 

hidrográficas. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho possui uma abordagem qualitativa, pois o pesquisador convive com 

a área de estudo e o objeto pesquisado, como também buscou explorar o máximo de 

informações dos usuários de água bruta, para descobrir a realidade de como é utilizado o 

recurso natural, água. A subjetividade desta metodologia permite inferir algumas hipóteses 

que podem ser confirmadas com a exposição dos resultados e análises do trabalho.  

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

O açude Jaburu I está localizado no município de Ubajara, fazendo parte da Bacia 

Hidrográfica da Serra da Ibiapaba, estado do Ceará. Esta bacia hidrográfica foi recém-

definida no estado, pois anteriormente ela, juntamente com a Bacia dos Sertões de Crateús, 

formava a Bacia do Parnaíba ou Poti-Longá. (RESOLUÇÃO CONERH Nº. 03/2011). 

A Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba limita-se ao Norte com a Bacia do rio 

Coreaú, ao Leste com a Bacia do rio Acaraú, ao Sul com a Bacia dos Sertões de Crateús e ao 

Oeste com o estado do Piauí. 

A Bacia da Serra da Ibiapaba é monitorada pela COGERH, e conta com apenas 

um açude, justamente o Jaburu I, na Tabela 4 estão alguns dados técnicos. 

 

Tabela 4 - Monitoramento do açude Jaburu I. 

 

Fonte: Portal Hidrológico disponível em http://www.hidro.ce.gov.br/ acesso em 08.08.2016. 

 

Na ficha técnica do açude Jaburu I há mais informações importantes para 

conhecer um pouco mais das características do reservatório, a Tabela 5 descreve os principais 

dados. 
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Tabela 5 – Ficha técnica do açude Jaburu I. 

Rio barrado Jaburu Tipo de barragem Terra zoneada 

Bacia Hidrográfica 314 km² Altura máxima 
com fundação 

46,0 m 

Área da Bacia 
Hidráulica 

941 ha Extensão pelo 
coroamento 

770,0 m 

Volume do 
reservatório 

138.127.743 m³ Sangradouro Tipo canal com 
soleira – Low-

ogee 
Cota do coroamento 
da barragem 

720,20 m Largura do 
sangradouro 

25,0 m 

Vazão regularizada 
(garantia de 90%) 

2,39 m³/s Tomada d’água Tipo galeria com 
controle a jusante 

Nível d'água máximo 
normal 

716,38 m 

 

Diâmetro da 
tomada d’água 

600 mm 

Fonte: COGERH, 2016. 

3.2 Qualidade da Água do Açude Jaburu I 

Outro aspecto importante a ser observado em relação ao açude Jaburu I é sua 

qualidade de água e um dos indicadores avaliados pela COGERH, é o estado de eutrofização, 

aqui, entendido como o aumento da concentração de nutrientes, principalmente fósforo e 

nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o aumento de suas 

produtividades (ESTEVES, 1988).  

Em termos de qualidade de água temos atualmente, segundo o Portal Hidrológico 

2016, uma análise do estado trófico do açude Jaburu I, onde suas águas estão classificadas 

como estróficas. Isto significa que já há níveis indesejáveis de fósforo e nitrogênio na água do 

reservatório. Esta análise pode ser confirmada pela tabela 6. 

 

Tabela 6 – Estado trófico e seu significado. 

 
Fonte: COGERH, 2016. 
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A análise da qualidade mostra que é preciso monitorar constantemente a água do 

açude, pois ele abastece a população e várias sedes municipais, portanto é preciso manter os 

responsáveis pelo abastecimento público informados da situação, para que promovam um 

adequado tratamento da água que é distribuída nos municípios. 

 

3.3 O diagnóstico 

 

O contexto da pesquisa foi analisar e descrever a utilização da água pelos 

usuários, observando a eficiência do uso na irrigação conforme os métodos e sistemas 

empregados. 

Foram realizadas 04 (quatro) visitas na sede da COGERH e uma na Gerência 

Regional de Crateús, que concentra as ações de gestão no açude Jaburu I, onde foi possível 

atingir aos objetivos propostos por este trabalho, pois este órgão detém as informações 

necessárias, contidas em bancos de dados, cadastro de usuários e também nos técnicos que 

realizam as atividades de gestão de recursos hídricos.  

Os instrumentos metodológicos adotados foram: pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica e observação participante. 

Na pesquisa documental e bibliográfica foi utilizado o cadastro dos usuários de 

água bruta, realizado pela COGERH, também foram consultadas dissertações, artigos 

científicos e livros. Foram analisados os bancos de dados de outorga e cobrança de água bruta 

e as atas das reuniões de alocação de água do açude Jaburu I. 

A observação participante foi importante para compreensão de vários aspectos da 

pesquisa, pois o pesquisador é integrante do corpo funcional da COGERH, desde 1997 e 

trabalhava com o apoio a formação dos CBH’s, mobilizava os usuários de água bruta para 

participação nas reuniões de alocação e também coordenava as tais reuniões. 

O diagnóstico dos usos da água do açude Jaburu I foi baseado no cadastro de 

usuários realizado pela COGERH, no qual o trabalho de campo foi iniciado em 28.08.2014 e 

concluído em 19.12.2014.  

A Companhia contratou tecnólogos que tinham como missão a aplicação de 

questionários e o levantamento de dados de campo, para identificação dos usuários de água, e 

consequentemente dos usos existentes no reservatório (COGERH, 2015).  

 Os dados foram tabulados em planilha eletrônica com todo o conteúdo 

investigado pelos tecnólogos, dentre as informações mais relevantes do cadastro destacam-se: 
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a identificação do usuário e sua propriedade com o nome do usuário, nome da localidade, 

município, telefone e a bacia hidrográfica; depois se o mesmo é outorgado, se é cobrado pelo 

uso da água bruta, local de captação da água, a coordenada geográfica da captação, a 

finalidade do uso, o tipo de equipamento de bombeamento utilizado, a cultura utilizada, ciclo 

da cultura, método de irrigação, a área irrigada, o período de irrigação em meses e se na 

propriedade há criação de animais e quantidade do rebanho. Nos anexos deste trabalho há 

uma cópia do questionário aplicado com os usuários.  

É importante destacar que não será identificado o usuário, no momento das 

descrições e do detalhamento das informações, pois não é objetivo deste trabalho caracterizá-

los individualmente, nem expor dados sem a prévia autorização dos mesmos.   

A metodologia adotada pela COGERH, para início do trabalho de campo foi dividir o 

açude Jaburu I em margens, direita e esquerda. Assim as equipes de campo foram margeando 

o reservatório de moto com o auxílio de equipamento GPS. 

 

3.4 Operacionalização das Variáveis 

 

a) O cadastro de usuários de água bruta do Jaburu I foi convertido em planilhas eletrônicas do 

Microsoft Excel, onde as perguntas e respostas do questionário elaborado pela COGERH 

foram sistematizadas em linhas e colunas e isto possibilitou: 

- enumerar a quantidade de usuários de água bruta que faziam uso do reservatório; 

- determinar o tipo de posse da propriedade dos usuários; 

- identificar se os usuários estão legalizados frente aos instrumentos de gestão de recursos 

hídricos, outorga e cobrança; 

- identificar a finalidade de uso da água; 

- identificar o método e o sistema de irrigação dos usuários; 

- identificar o tipo de culturas cultivadas; 

- dimensionar a área irrigada; 

- identificar o tipo de equipamento de bombeamento dos irrigantes;  

- estimar o consumo de água dos irrigantes e uso doméstico. 

 

b) A aplicação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos: 

- verificar quais instrumentos foram implementados no açude Jaburu I; 



42 

 

- verificar quantos usuários do açude Jaburu I estão cadastrados nos bancos de dados de 

outorga e cobrança da COGERH; 

- verificar o volume de água outorgado para os usuários do açude e se são cobrados pelo uso.   

 

c) A alocação da água do açude Jaburu I, através da leitura das atas das reuniões: 

- verificar se o cadastro conseguiu fornecer informações suficientes para a tomada de decisão 

nas reuniões de alocação; 

- verificar como foram tomadas as decisões nas reuniões; 

- verificar se a oferta de água atendeu à demanda dos usuários; 

- verificar se houve restrição de usos; e 

- verificar a eficiência dos usos, segundo o sistema de irrigação utilizado. 

 

d) A participação dos usuários de água do açude Jaburu I no Comitê da Bacia da Serra da 

Ibiapaba: 

- verificar se os usuários do reservatório possuem representação na composição no CBH; 

- verificar dentre os usuários do açude, quais finalidades de usos estão representadas no CBH. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A seguir serão detalhados os resultados do cadastro de usuários do açude Jaburu I, 

seguindo o roteiro de perguntas do questionário aplicado. Em seguida serão apresentados os 

resultados das reuniões de alocação da água do açude Jaburu I, conforme as atas das reuniões. 

Por fim, verificado se há participação dos usuários no CBH Serra da Ibiapaba.  

 

4.1 O Cadastro de Usuários do Açude Jaburu I 

Neste tópico foi descrita a realidade do cadastro de usuários do açude Jaburu I, 

conforme a tabulação de dados em planilhas eletrônicas. 

 

4.1.1 A Quantidade de usuários cadastrados, sua localização e posse da propriedade 

Foram cadastrados os usuários da bacia hidráulica do açude Jaburu I, pois este 

reservatório, ao contrário da maioria dos açudes públicos do Ceará, concentra à montante da 

barragem a maioria dos usuários. Desta forma, foram cadastrados 455 usuários, sendo 149 no 

município de Tianguá o que equivale a 32,96% do total, conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Usuários cadastrados pela COGERH no açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

Os usuários de Tianguá estão localizados, na sua maioria, na margem direita da bacia 

hidráulica do açude, num total de 147 e apenas 02, na margem esquerda. A figura 2 demonstra 

a localização das propriedades.   
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Figura 2 – Localização geográfica das propriedades dos usuários do açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

A posse da terra foi uma das perguntas indagadas aos entrevistados no cadastro, 

para verificar o tipo de relação entre estes e a propriedade que exploravam. Verifica-se que 

dos 149 entrevistados, 98 são possuidores da terra, 35 são apenas moradores, 06 são 

arrendatários, 08 são de outros tipos e 02 são de associações. Pode-se deduzir desta 

informação, que a maioria dos usuários possui a terra que explora, o que facilita a abordagem 

e o contato da COGERH, para realizar ações de controle, fiscalização do uso e aplicação dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

Gráfico 3 – Tipo de posse da terra dos usuários do açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 
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4.1.2 Aplicação dos Instrumentos de Gestão 

O cadastro abordou os entrevistados quanto aos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos, outorga e cobrança de uso de água bruta, aplicados pela COGERH, a seguir 

os dados demonstram a realidade no açude Jaburu I. 

A outorga de uso de água é um direito do usuário, que lhe garante o acesso à água 

sob condições estabelecidas pelo outorgante, o poder público. Ela efetiva um controle sobre o 

uso da água pelo ente público, mas os usuários parecem não entendê-la como um direito que 

lhes assegura o Estado. Comumente é confundida com a cobrança, isto porque tais 

instrumentos possuem uma ligação direta, pois a outorga determina a quantidade de água que 

o usuário pode retirar do manancial e a cobrança será efetivada observando esta quantidade, 

porém sob medição a ser realizada pela COGERH.  

 No cadastro os dados apresentam a seguinte informação sobre a outorga: dos 149 

entrevistados, apenas 8% disseram possuir a outorga de direito de uso da água e 92% dos 

usuários disseram não possuir outorga. 

  

Gráfico 4 – Quantidade de usuários outorgados do açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

O cadastro não investiga os motivos dos usuários não buscar a outorga, mas se 

pode inferir algumas hipóteses, dentre elas: o desconhecimento do instrumento pelos usuários; 

a falta de prioridade da COGERH em realizar a denúncia qualificada; a proximidade dos 

usuários ao açude pode ser vista por estes como garantia de acesso à água, sem maiores 

problemas; e ainda o receio do usuário em regularizar o uso e passar a ser cobrado pela 

quantidade de água retirada do reservatório. 

O pequeno índice de usuários outorgados é preocupante quanto ao aspecto da 

alocação da água do reservatório, pois a COGERH não tem a precisão do volume utilizado 

por cada usuário, pode até ter alguma noção pelo histórico em que realiza o trabalho, mas é 
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um dado que carrega incerteza. Além disso, é fundamental fiscalizar os usuários para que eles 

regularizem seus usos, pois dominar a informação ajudará na negociação das vazões em anos 

de baixa acumulação de água no reservatório. Porém a fiscalização não pode atuar no açude 

Jaburu I, pois a ANA entende que o reservatório é detentor de água federal, não cabendo ao 

Estado do Ceará aplicar o instrumento de gestão. Outra peculiaridade em relação à 

fiscalização é que no Ceará, trata-se de um instrumento de gestão previsto na Lei Estadual N° 

14.844/2010, mas na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal N°. 9.433/1997, não 

é tratado como instrumento. A lei apenas menciona que compete ao poder executivo federal 

na implementação da política, outorgar, regulamentar e fiscalizar os usos de sua esfera de 

competência. 

A quantidade de outorgas do açude Jaburu I, no município de Tianguá é bem 

menor, se comparado ao número de outorgas da Bacia da Serra da Ibiapaba, pois há 

atualmente em vigência no reservatório, apenas 07 outorgas, conforme a Tabela 7. Porém em 

relação ao volume de água outorgado no município de Tianguá, usando a água do Jaburu I, os 

números são bastante expressivos, pois representam 78,98% do total outorgado na Bacia da 

Serra da Ibiapaba. 

 

Tabela 7 – Outorgas vigentes no açude Jaburu I - prazo máximo - ano de 2020. 

 
Fonte: COGERH, 2016. Outorgas concedidas e vigentes, disponível em 
http://outorgasvigentes.cogerh.com.br/paginaSemValidacao/outorgaVigente/outorgas_fh.xhtml;jsessionid=774F
B600DF2A7AC05990C1EB38020EB9.worker1, acesso em 03.09.2016. 

 

Vale destacar que o número de outorgas no açude Jaburu I, em Tianguá, já estava 

computado no total de outorgas da Bacia da Serra da Ibiapaba, mas era importante destacar os 

números em relação ao reservatório, já que o mesmo é objeto de estudo deste trabalho. Outro 

aspecto importante a ser observado nas outorgas vigentes com água do açude, é que não há 

diversificação de tipos de uso, pois foram solicitadas outorgas apenas para abastecimento 

humano e irrigação. 

Conforme mencionado anteriormente, a informação sobre as outorgas 

identificadas no cadastro foi a expressão das respostas dos entrevistados, porém a realidade 

observada atualmente é bem distinta, pois verificando-se o banco de dados da COGERH, 

sobre as outorgas vigentes, apenas 03 usuários que disseram possuir outorga, coincidem com 
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os que de fato estão autorizados pelo governo do Ceará. Também não há dentre os cadastrados 

que responderam não ter outorga, recente solicitação para uso da água, o que demonstra a 

necessidade de efetivar um controle maior sobre a demanda no reservatório. 

É possível inferir também, que dos 07 usuários outorgados no açude, se 03 foram 

confirmados no banco de dados da COGERH, os outros 04 não foram cadastrados porque não 

constam na planilha de entrevistados. Assim podem existir outros usuários do açude que não 

foram cadastrados, mostrando uma falha da Companhia, que pode ser explicada pela ausência 

do proprietário no momento da aplicação dos questionários. 

Vale destacar que o açude está com um baixo volume acumulado, fruto das baixas 

precipitações dos últimos anos, onde a quadra chuvosa não conseguiu recarregar o 

reservatório. Assim nas reuniões de alocação de 2015 e 2016 foram definidas restrições de uso 

que impedem os usuários de utilizar a água conforme suas demandas, consequentemente a 

SRH não pode outorgar o usuário, em desacordo com a definição do CBH Serra da Ibiapaba. 

As secas no Ceará são constantes e a outorga é um instrumento de controle que 

ajudará na gestão da água do açude Jaburu I, promovendo no ato da alocação as restrições, ou 

reduções necessárias, que forem definidas pelo Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba. 

Quanto ao outro instrumento de gestão investigado no cadastro, a cobrança pelo 

uso de água bruta, os dados apontam que também apenas 12 usuários são atingidos pelo 

instrumento. Destes buscou-se verificar se coincidem com os mesmos que estão outorgados e 

a conclusão é que dos 12 outorgados, 11 são cobrados. A verificação contrária também foi 

feita, ou seja, dos 12 usuários cobrados, 11 são outorgados. Assim existe 01 usuário que é 

cobrado, mas não outorgado e 01 usuário outorgado, mas não cobrado. 

O gráfico 5 apresenta o dado de cobrança verificado no cadastro de usuários, para 

o município de Tianguá. 

Gráfico 5 – Quantidade de usuários que são cobrados pelo uso da água do açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 
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Vale ressaltar que a COGERH não aplica a cobrança nos usuários que utilizam o 

açude para o uso doméstico, que é um número bastante significativo do universo cadastrado. 

A legislação não prevê que água bruta seja distribuída diretamente para uso doméstico, mas a 

Lei Estadual Nº. 14.844/2010 prevê no art. 16, §2° que não serão cobrados os usos de vazões 

insignificantes de água, para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 

distribuídos no meio rural.  

O município é o responsável legal pelo serviço de saneamento básico, assim a 

COGERH busca a cobrança nas concessionárias de água, sejam urbanas ou rurais, como é o 

caso da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto dos municípios – SAAE’s, do Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR, ou 

das próprias prefeituras, que em alguns municípios efetuam diretamente a função de órgão de 

saneamento público. 

 Existem outros tipos de usos identificados no cadastro, mas não cobrados pela 

COGERH, são eles: o lazer e algumas áreas de irrigação. Vale ressaltar que os usos 

informados estão previstos na legislação e são passíveis de cobrança.   

 

4.1.3 Os Tipos de Uso, Métodos de Irrigação, Culturas, Equipamentos de Bombeamento 

e Consumo de Água 

O cadastro verificou quais os tipos de usos existentes da água do açude Jaburu I, 

no município de Tianguá, encontrando 04 finalidades que muitas vezes são concomitantes 

numa mesma propriedade. Os usos encontrados foram: doméstico, irrigação, lazer e 

dessedentação animal. O gráfico 6 a seguir apresenta as finalidades de usos e seus 

quantitativos no reservatório. 
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Gráfico 6 – Relação entre as finalidades de usos no açude Jaburu I e a quantidade encontrada, em Tianguá. 

 

Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

Os dados referentes à finalidade apresentam uma realidade na qual a maioria dos 

usuários utiliza o açude para as necessidades básicas humanas, o uso doméstico, mas não foi 

pesquisado se a população usa para o consumo de beber. O cadastro não averiguou se a 

população residente ao redor do reservatório é beneficiada com os serviços de tratamento e 

distribuição de água em rede pública, nem de esgotamento sanitário, mas os técnicos da 

COGERH afirmaram que não há tais serviços. 

O uso doméstico, como visto, é bastante representativo, pois aparece 

individualizado com um grande quantitativo, 93 usuários e se for adicionado os demais usos 

associados à irrigação e à dessedentação de animais, chega-se a 132 a representação total de 

usuários, que usam o açude Jaburu I com esta finalidade.   

A irrigação é o segundo uso mais representativo do reservatório, atingindo 55 

usuários que usam com esta finalidade. Ela também tem uma importância significativa na 

região, pois é a responsável pela produção agrícola que abastece o comércio local.  

No entanto, é preciso buscar a eficiência neste uso, pois a irrigação é apontada em 

várias literaturas, como a maior consumidora de água. Segundo a ANA (2007) a irrigação no 

Brasil é responsável pelo maior consumo de vazão, chegando a 69% do total efetivamente 

consumido, contra 11% do abastecimento urbano, 11% do abastecimento animal, 7% do 

abastecimento industrial e 2% do abastecimento rural. 
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A irrigação deve estar associada a métodos e técnicas de irrigação mais eficientes, 

pois se o manejo não for o mais adequado possível, a baixa disponibilidade de água será uma 

ameaça aos usos pretendidos pelos usuários do açude Jaburu I. 

Os 54 irrigantes do município de Tianguá, identificados no cadastro, juntos 

irrigam uma área total de 627,59 ha, distribuída em 56 propriedades, isto porque existem 

usuários com mais de uma área. Porém os tamanhos das áreas irrigadas possuem grande 

variação, sendo de 0,03 ha a menor área levantada e 113,22 ha a maior área irrigada. 

Aleatoriamente foram divididas as áreas irrigadas, para dar uma dimensão do quanto são 

fragmentadas e constam no gráfico 7, onde é visível que a maioria das áreas estão abaixo de 5 

ha. 

 

Gráfico 7 – Quantidade de áreas irrigadas no açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

Os demais usos identificados no açude não são significativos e não consomem 

grande quantidade de água, mas não deixam de ser importantes, pois o lazer, embora seja um 

uso não-consuntivo, requer cuidados quanto às práticas realizadas, porque pode comprometer 

não a quantidade, mas a qualidade da água, se realizado de forma inadequada. Já a 

dessedentação de animais que também não foi tão encontrada no cadastro, requer cuidados 

quanto à permanência de animais na margem do açude, pois os rebanhos podem contribuir 

com descargas orgânicas na água, seja pelo tempo em que ficam ali, ou pela localização dos 

currais, que conforme as enxurradas podem levar os dejetos para dentro do reservatório. 

Os métodos de irrigação utilizados pelos usuários do açude Jaburu I são 03, a 

aspersão, a localizada e de superfície. O destaque é para o método de irrigação localizada, 
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praticado em 92,85% das áreas, sendo usados os sistemas de irrigação por gotejamento e 

microaspersão. A Tabela 8 apresenta a distribuição dos métodos e sistema empregados. 

 

Tabela 8 – Métodos e sistema de irrigação empregados no açude Jaburu I – Tianguá. 

   
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

Os métodos de irrigação empregados pelos usuários são os mais eficientes, pois 

segundo Marrouelli (1998) apud Lima et al. (1999) a irrigação localizada é a que possui maior 

eficiência de irrigação, variando entre 80% a 95%, depois aparece a aspersão que varia entre 

60% a 85% e por último a de superfície que varia entre 40% a 75%.  

A ANA também utiliza o conceito de uso eficiente demonstrado na Resolução N°. 

51/2008, onde nos parágrafos do art. 6º estão as definições da eficiência para as finalidades de 

abastecimento público urbano e rural, dessedentação de animais e irrigação. Nesta última o 

referido artigo elenca as referências mínimas para considerá-la como eficiente, conforme o 

método empregado. Assim temos no art. 6º da Resolução N°. 51/2008:  

§ 3º Serão considerados eficientes os usos para irrigação cujo sistema previsto tenha 
eficiência de referência mínima igual aos seguintes valores, conforme método: 
I – sulcos: 60%; 
II – inundação: 50%; 
III – aspersão convencional: 75%; 
IV – aspersão por pivô central: 85%; 
V – micro aspersão: 90%; 
VI – gotejamento: 95%; 
VII – tubos perfurados: 85%. 

 

As culturas cultivadas nas áreas agrícolas são muito diversificadas e se dividem 

em ciclo temporário e permanente, conforme o Gráfico 8, onde alguns usuários possuem os 

dois tipos e também fazem o plantio de forma individualizada e consorciada. A COGERH 

verificou que há uma grande variação no tamanho das áreas cultivadas e do tipo de cultura, 

que podem mudar a cada semestre, tratando-se aqui das culturas temporárias. 
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Gráfico 8 – Área cultivada individualizada X consorciada, no açude Jaburu I – Tianguá. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

A diversidade de culturas encontradas com o cadastro revela que as áreas 

cultivadas com frutíferas são as mais relevantes, principalmente preparadas individualmente. 

Há um amplo predomínio de área de frutas com plantio individualizado sobre as demais áreas, 

o número chega a 556,96 ha, que representa 88,74% do total cultivado. Este número seria 

maior ainda se fossem somadas as áreas consorciadas de frutas com outras culturas. A Tabela 

9 apresenta a distribuição do tipo de cultura e suas respectivas áreas. 

 

Tabela 9 – Área plantada por tipo de cultura no açude Jaburu I – município de Tianguá. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

As culturas mais difundidas dentre as frutas são o maracujá, com expressiva 

predominância, seguido pela acerola, e depois o abacate. Na maioria das propriedades há o 

plantio de maracujá, sendo que das 56 propriedades onde há cultivo, o maracujá aparece em 

25, plantado individualmente ou consorciado com outra cultura. Ele representa 38,85% de 

toda área plantada com culturas individuais. 

Foram selecionadas todas as culturas encontradas no cadastro e suas áreas 

cultivadas, registrando assim um total de 31 tipos de culturas com plantio individualizado. O 

Gráfico 9 a seguir mostra a disposição destas culturas até o limite de 01 ha. 
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Gráfico 9 – Área cultivada individualmente no açude Jaburu I – município de Tianguá. 

  
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

O tipo de equipamento de bombeamento das áreas irrigadas também é bastante variado, 

oscilando entre bombas de 1,5 cv a 70,0 cv, com a concentração maior de motores de 2,0 cv. 

O Gráfico 10 apresenta a realidade encontrada da potência das bombas e a quantidade de 

equipamentos. 

Gráfico 10 – Relação entre potência e quantidade de bombas encontradas no açude Jaburu I. 

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

O volume de água consumido pelos usuários também foi alvo de investigação do 

cadastro, através de estimativas é possível dimensionar a necessidade das culturas, do uso 

doméstico, do lazer e da dessedentação de animais. Assim para conseguir estimar o consumo 

de cada tipo de uso foram usados alguns dados estatísticos, comumente usados por 

instituições de pesquisa. 
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No cadastro foram identificadas 04 finalidades de usos que captam na bacia 

hidráulica do açude Jaburu I, no município de Tianguá e estas foram descritas na Tabela 10, 

conforme suas estimativas de volume consumido semestralmente. 

  

Tabela 10 – Finalidades de usos da bacia hidráulica do açude e o consumo estimado em Tianguá.  

 
Fonte: COGERH, 2014 – Cadastro de usuários do açude Jaburu I. 

 

A irrigação é o uso que mais retira água do reservatório, correspondendo a 

99,65% de todo o volume retirado, os demais usos são inexpressivos se comparados a esta, 

pois o lazer corresponde a 0,23% e o uso doméstico com 0,10% e a dessedentação animal é 

ainda menor com 0,004%. 

O reservatório torna-se muito importante para a economia local, pois dele depende 

quase toda a agricultura irrigada do município, que gera a produção que move o comércio no 

município, bem como nos municípios vizinhos. 

 

4.2 A Alocação Negociada de Água do Açude Jaburu I 

 

4.2.1 Análises das Atas das Reuniões de Alocação 

 

A alocação negociada de água no açude Jaburu I foi iniciada em 2003, quando 

ainda era chamada de reunião de operação do açude Jaburu I. A mudança de nomenclatura 

ocorreu após uma avaliação da COGERH, ao observar que a operação de um açude envolve 

apenas a ação de liberar água de um reservatório, ou aumentar ou diminuir vazões. Já a 

alocação envolve mais componentes, tornando-a mais complexa. 

A Gerência Regional da COGERH de Crateús tinha um déficit de técnicos para 

garantir todo o trabalho de gestão na Bacia do Poti-Longá, contando por muitos anos com 

apenas 04 colaboradores. Desta maneira não conseguia atingir o mesmo número de ações que 
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outras regionais desta companhia, tendo que priorizar algumas atividades na área mais seca da 

bacia. Assim as reuniões de alocação se concentraram nos açudes que possuíam maiores 

disputas pelo uso da água, ou onde havia potenciais conflitos.  

O açude Jaburu I não é um reservatório com grandes conflitos, nem tampouco, 

inserido na porção com os maiores déficits de água, assim a alocação deste reservatório foi 

deixada em segundo plano e só realizada quando havia maiores questionamentos por parte de 

usuários, ou quando havia anos menos favoráveis ao aporte de água na quadra chuvosa. 

Desta forma não ocorreram reuniões de alocação da água do reservatório nos anos 

de 2004, 2008, 2010, 2011 e 2012. Verificando a acumulação de tais anos e tomando por base 

o início do mês de julho destes, a situação volumétrica do açude era bastante favorável, 

conforme a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Volume armazenado no açude Jaburu I em anos sem reunião de alocação de água. 

 
Fonte: Portal Hidrológico, 2016 disponível em http://www.hidro.ce.gov.br - acesso em 13/09/2016. 

A liberação de água promovida pela COGERH, para os irrigantes localizados na 

jusante do açude, no município de Piracuruca, estado do Piauí, é a maior preocupação dos 

usuários e das instituições do Ceará, pois a perenização só beneficia usuários do estado 

vizinho. Assim nas reuniões a discussão da liberação de água pela galeria visa atender as 

demandas no Piauí, com o uso da irrigação e no Ceará o uso é mais diversificado contando 

com a irrigação, abastecimento humano e dessedentação de animais, lazer e indústria, sendo 

que todos os usos cearenses se concentram na bacia hidráulica do açude. 

A seguir será apresentado um resumo das alocações que possuem registro e os 

dados e informações que foram retirados das atas das reuniões. 

A primeira reunião de alocação do açude Jaburu I, chamada de reunião de 

operação foi realizada em 18 de setembro de 2003, na cidade de Ubajara – CE. Nesta ocasião 

o açude se encontrava com um volume de 131.050.000 m³, que correspondia a 92,94% de sua 

armazenagem máxima e foram apresentadas simulações de esvaziamento com 04 alternativas 

de vazão, 150 L/s, 200 L/s, 250 L/s e 300 L/s para liberação no rio. A soma das vazões de 
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demandas da bacia hidráulica era estimada em 580 L/s, vazão que foi aprovada pelos 

participantes, somando-se a esta uma vazão para o rio que poderia variar entre 200 L/s e 250 

L/s. 

A segunda reunião de alocação foi realizada em 13 de setembro de 2005, na 

cidade de Tianguá e nesta ocasião o açude acumulava um volume de 130.210.00 m³ o que 

correspondia a 92,35% de sua capacidade máxima. Nesta reunião as alternativas de vazão 

apresentadas pela COGERH foram 800 L/s, 850 L/s e 900 L/s sendo distribuídas da seguinte 

forma: na primeira alternativa seria 200 L/s para o rio e 600 L/s para a bacia hidráulica; na 

segunda seria 250 L/s para o rio e 600 L/s para a bacia hidráulica; e na terceira haveria uma 

vazão de 300 L/s para o rio e 600 L/s para a bacia. A vazão aprovada nesta reunião foi de 850 

L/s, seguindo a distribuição sugerida pela COGERH. 

A terceira reunião foi realizada em 21 de julho de 2006, na cidade de Ibiapina e na 

ocasião o reservatório acumulava 134.410.000 m³ o que correspondia a 95,33% de sua 

capacidade máxima. A COGERH apresentou como alternativas de vazão: 900 L/s, 950 L/s e 

1.000 L/s sendo aprovada a segunda proposta. 

A quarta reunião de alocação foi realizada em 14 de julho de 2009, na cidade de 

Ubajara e nesta ocasião o açude acumulava 141.000.000 m³ que corresponde a 100% de sua 

capacidade, o que significa que ainda sangrava como resultado da boa quadra chuvosa 

daquele ano. Na reunião foram apresentadas duas alternativas de vazão 1.000 L/s e 1.050 L/s 

sendo a distribuição da seguinte forma: nas duas alternativas manteve-se a vazão de 750 L/s 

para os usos da bacia hidráulica e a variação ficou para a liberação no rio com 250 L/s e 300 

L/s respectivamente.  

Essa reunião teve um diferencial das anteriores, pois nela foi apresentada a 

Resolução Conjunta Nº 547 ANA/SRH-CE/SEMAR-PI de dezembro de 2006, que 

estabeleceu em seu artigo 18 uma vazão de entrega de água na fronteira entre os estados do 

Ceará e Piauí de 250 L/s. A resolução ainda deixava a critério dos usuários aumentar a vazão 

até o limite de 300 L/s. Isto justifica as duas alternativas apresentadas pela COGERH na 

ocasião.  

 Assim, foi dito na reunião que não haveria negociação entre os usuários, pois a 

liberação de água no rio já estava definida pela resolução e como a vazão para os usos da 

bacia hidráulica do Jaburu I, foi a mesma em ambas as propostas, 750 L/s, a vazão final 

deliberada na reunião foi de 1.000 L/s. 
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A quinta reunião de alocação foi realizada em 25 de junho de 2013, em Ubajara e 

nesta ocasião o Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba já estava constituído e teve o papel de 

definir a alocação da água do açude. O açude Jaburu I estava nesta ocasião com o volume de 

81.470.000 m³, que correspondia a 57,78% de sua capacidade. Porém, não há na ata, o 

registro da decisão tomada pelo comitê. O diferencial desta reunião foi a nova capacidade 

máxima de acumulação do açude, descoberta após a batimetria realizada pela COGERH. 

Assim o açude que possuía o armazenamento total de 210.000.000 m³, teve uma redução 

considerável no seu volume, indo a 141.000.000 m³.  

A sexta reunião foi realizada no dia 02 de julho de 2014, na cidade de Croatá e 

nesta ocasião o açude acumulava 56.663.956 m³, que correspondia a 41,1% de seu volume 

máximo. É possível observar que os efeitos da estiagem já são significativos, pois nos anos 

anteriores nunca o reservatório esteve abaixo de 50% de estocagem total. A quantidade de 

usuários presentes nesta reunião já foi maior, em relação aos anos anteriores, já prevendo 

alguma restrição de água, os irrigantes vieram apresentar suas demandas para garantir o maior 

volume e vazão que os atendessem. 

As alternativas de vazão apresentadas pela COGERH foram de 900 L/s e 1.000 

L/s, lembrando que a obrigação de entregar os 250 L/s, na fronteira com o Piauí, conforme 

definição da Resolução Conjunta Nº 547 ANA/SRH-CE/SEMAR-PI, ainda estava valendo. 

Houve uma longa discussão sobre a necessidade de liberação de água para o rio, defendida 

pelos usuários do Piauí, uma defesa de menor liberação, apresentada por usuários do Ceará, 

como também a solicitação da realização de um cadastro de usuários do reservatório. Isto para 

auxiliar no conhecimento da demanda e consequentemente melhorar a eficiência da gestão, 

liberando somente a quantidade de água necessária, para os diversos usos. 

A COGERH comprometeu-se em realizar o cadastro de usuários no Ceará, mas no 

estado do Piauí não ficou acertado quem faria esta ação. Vale salientar que nesta reunião 

estavam presentes representações da ANA e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 

Piauí – SEMAR. 

Os usuários do Ceará e os membros do CBH – Serra da Ibiapaba apresentaram 

uma revindicação a ANA para reavaliar a Resolução Conjunta 547 e a obrigação da liberação 

de vazão de 250 L/s de entrega na fronteira entre os estados, argumentando que quando a 

mesma foi elaborada a realidade do reservatório era diferente da situação atual, onde em 2006 

o açude armazenava um volume maior e acreditava-se que possuía uma estocagem de 

210.000.000 m³, o que foi corrigido para 141.000.000 m³. 
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A COGERH e a ANA concordaram com os argumentos apresentados e assim foi 

criada uma comissão para reavaliar a Resolução, com representação de ambos os estados. 

Ficou definido também que esta comissão apresentará uma nova proposta de Resolução ao 

CBH Serra da Ibiapaba e aos usuários, ainda neste ano. 

Em relação à definição da alocação da água ficou definida a vazão de 900 L/s 

ainda com a obrigação de entregar os 250 L/s na fronteira. 

A sétima reunião de alocação da água do açude Jaburu I foi realizada em 16 de 

julho de 2015, na cidade de Ubajara e nesta ocasião o reservatório acumulava 33.430.000 m³, 

que correspondia a 23,7% de sua capacidade máxima. A quadra chuvosa deste ano não foi 

favorável para promover uma recarga que deixasse o volume em condições de atender 

plenamente as demandas dos usuários. Esta reunião teve uma participação ainda maior de 

usuários e segmentos da sociedade dos municípios da Bacia da Serra da Ibiapaba, motivados 

pela baixa acumulação do reservatório e a preocupação com a garantia de abastecimento das 

sedes municipais que usam a água deste manancial. 

A COGERH apresentou sugestões de restrição de uso, pois como a Lei N° 

14.844/2010 define que em situação de escassez o uso prioritário é o abastecimento humano, 

e tão situação estava configurada em 2015, há que restringir os demais usos. Assim foram 

apresentados três cenários: o primeiro foi definido como pleno, onde a vazão a ser distribuída 

seria de 769 L/s na bacia hidráulica, sendo 480 L/s para os irrigantes, 284 L/s para a Cagece, 3 

L/s para a indústria e 2,2 L/s para o usos domésticos e dessedentação de animais e não haveria 

redução para nenhum tipo de uso, mantendo-se inclusive uma liberação para o rio com a 

vazão de entrega na fronteira de 250 L/s; no segundo cenário haveria restrição de uso e a 

alternativa apresentada foi de 597 L/s para os usos da bacia hidráulica, sendo 336 L/s para os 

irrigantes, o que significa uma redução na oferta de água de 30% em relação ao cenário pleno, 

256 L/s para a Cagece, que teve uma redução de oferta de 10% em relação ao cenário pleno, e 

os demais usos permaneceram os mesmos do cenário anterior, porém não haveria liberação de 

água para o rio e consequentemente para os usos do estado do Piauí; e o terceiro e último 

cenário a alternativa foi de 549 L/s para os usos da bacia, sendo 288 L/s para os irrigantes, o 

que representa uma redução de 40% em relação ao cenário pleno e os demais usos não 

sofreriam mudança e ficariam com as vazões do segundo cenário, ou seja 256 L/s para a 

Cagece, e também não haveria liberação para o rio. 

 Os cenários geraram muita discussão e debates acalorados, entre os irrigantes que 

sofreriam restrições em suas vazões de atendimento e algumas instituições da sociedade civil 
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que defendiam o abastecimento humano, uso prioritário. Após muitas discussões o 

representante da Prefeitura Municipal de São Benedito reivindicou da COGERH a avaliação e 

elaboração de mais um cenário, onde prontamente foi atendido e sua proposta era de uma 

vazão de 611 L/s para os usos da bacia hidráulica, sendo 336 L/s para os irrigantes, 

representando uma redução de 30% ao cenário pleno, 270 L/s para a Cagece, o que 

representava uma redução de 5% em relação ao cenário pleno e mantendo os demais usos e 

sem liberação para o rio. 

O terceiro cenário gerou algumas discussões, mas foi aprovado por ampla maioria 

dos votos dos membros do CBH Serra da Ibiapaba. 

A oitava reunião de alocação da água do açude Jaburu I foi realizada em 27 de 

julho de 2016, na cidade de São Benedito e nesta oportunidade o açude acumulava 27.910.000 

m³ que correspondia a 19,8% de sua capacidade. Comparando o volume atual com o mesmo 

período do ano passado, o açude está ainda mais vazio, o que pode ser deduzido que a quadra 

chuvosa de 2016 foi insuficiente para reabastecer o volume do reservatório. 

A COGERH apresentou as demandas dos usuários utilizando como parâmetro as 

vazões aprovadas para cada finalidade de uso, do ano de 2015, onde não houve liberação de 

água para o rio e foram atendidas apenas as demandas da bacia hidráulica do açude, onde a 

irrigação teve 480 L/s, a Cagece ficou com 284 L/s, a indústria ficou com 3 L/s, uso 

doméstico e dessedentação animal e carros-pipa com 8 L/s. 

Os cenários apresentados pela COGERH para a alocação em 2016 foram ainda de 

maior restrição, para a vazão que atenderia a irrigação, tendo em vista que o açude estava 

ainda mais vazio, que em 2015. Desta forma todos os cenários não previam a liberação para o 

rio e consequentemente para os usuários do Piauí e também mantinham sem restrição os 

demais usos. Assim apresentaram-se 04 cenários, sendo o cenário 1 com a proposta de 

redução de 50% para a vazão de irrigação da bacia hidráulica do açude, ficando assim com a 

vazão de 240 L/s; 284 L/s para a Cagece; 3 L/s para a indústria, 2,2 L/s para uso doméstico e 

dessedentação de animais e 8 L/s para os carros-pipa. O cenário 2, a proposta de redução de 

foi de 60% para a irrigação, ficando com 192 L/s, mantendo-se os demais usos com as 

mesmas vazões. No cenário 3 a redução proposta foi de redução de 70% da vazão para a 

irrigação que ficou com 144 L/s, mantendo-se os demais usos sem restrição. No cenário 4 a 

proposta de redução foi de 100% para irrigação, ou seja, não haveria atendimento desta 

finalidade de uso em 2016 e manteria os demais usos sem restrições. 



60 

 

A discussão sobre as alternativas de cenários foi intensa e após muitas falas dos 

participantes foi aprovado pelo comitê o cenário 3, ou seja, a vazão de atendimento para 

irrigação será de 144 L/s, que somados as demais vazões das outras finalidades de uso ficará 

com a vazão de 441 L/s. 

Vale destacar que em todos os anos com a realização da reunião de alocação, ou 

não, houve sempre um saldo positivo no volume do reservatório ao final do período de 

operação definida. Isto quer dizer que a decisão da alocação vem sendo respeitada pelos 

usuários, que não ultrapassam as vazões definidas para suas demandas.  

 

4.3 A Participação dos Usuários do Açude no Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba 

 

Os usuários identificados no cadastro de usuários do açude Jaburu I podem 

participar do CBH Serra da Ibiapaba, pois neste colegiado há vagas para o segmento usuários 

de água bruta. 

Conforme apresentado anteriormente o comitê possui 30 vagas para instituições e 

no segmento usuários de água são destinadas 09 vagas para o setor. Na composição atual as 

vagas foram definidas para as seguintes finalidades de uso: abastecimento comunitário, 

indústria, irrigação, saneamento e lazer.  

Observando a composição deste comitê e do segmento usuários é possível 

constatar que os usuários do açude Jaburu I estão sim representados no CBH Serra da 

Ibiapaba. A representação não é apenas de usuários do município de Tianguá, mas como 

também de Ubajara, pois ambos os municípios compõem a bacia hidráulica do açude Jaburu I. 

Desta forma foram identificados os seguintes usuários do açude na composição do 

comitê: 

- Agropecuária sem fronteira; 

- Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE; 

- Nutrilite. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A gestão da água é um grande desafio frente às condições climáticas do Ceará, 

pois há anos em que a quadra chuvosa não fornece o escoamento superficial necessário para 

promover a recarga dos açudes. 

A criação do SIGERH foi importante para que o gerenciamento da água no Ceará 

atendesse aos princípios da legislação, dentre eles a gestão integrada, descentralizada e 

participativa. 

O número de outorgas vigentes é pequeno, frente ao número de usuários 

cadastrados. 

Usuários da água do açude participam da gestão dos recursos hídricos através do 

Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba, pois possuem representação no segmento usuários de 

água bruta deste colegiado. 

A eficiência do uso da irrigação no açude Jaburu I é eficiente, através da utilização 

do método de irrigação localizada e dos sistemas de microaspersão e gotejamento.  
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho também verificou que há alguns aspectos da gestão dos recursos 

hídricos que precisam de aprimoramento para que o processo seja como definido nos 

objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos, ou seja, uma gestão integrada, 

descentralizada e participativa. Assim seguem algumas observações e sugestões.  

Os instrumentos de gestão são fundamentais para que os objetivos da política 

pública de recursos hídricos sejam constantemente alcançados e todos eles têm sua 

importância, não podendo deixar de aplicá-los, sob o risco de desequilíbrio da gestão da água 

ou do meio ambiente. 

Observa-se que os instrumentos de gestão no Ceará possuem estágios 

diferenciados de implantação e aplicação. Os mais desenvolvidos e trabalhados pelo Estado 

são a outorga de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Há vários dispositivos 

legais, como decretos, normas e instruções que foram elaboradas para dar abrangência e 

resultados práticos a tais instrumentos. Porém a regularização dos usuários ainda é bem 

pequena, visto a quantidade de outorgas vigentes e o número de usuários reconhecidos no 

cadastrado.  

Como recomendação é importante que a COGERH promova junto aos usuários 

uma campanha de conscientização sobre a importância da outorga, convidando-os para 

reuniões que tratem deste tema e de outros instrumentos de gestão. Nesta ocasião aproveitar 

para regularizar os usuários que tiverem interesse, ou se não for possível fazê-la neste 

momento, agendar com o usuário uma data para que compareça a Gerência Regional de 

Crateús para regularização. Sugere-se ainda que aqueles que não comparecerem as reuniões 

de conscientização ou na regional da COGERH, que seja utilizada a denúncia qualificada. 

Os demais instrumentos não têm a mesma abrangência e prioridade de aplicação, 

dentre eles o enquadramento de corpos de água, mas esta realidade não é apenas na Bacia da 

Serra da Ibiapaba, acontece em todo o Ceará. O enquadramento é um instrumento que poderia 

auxiliar no zoneamento municipal e mesmo da bacia hidrográfica, mas a dificuldade de sua  

implementação tem sido justificada pela característica semiárida do estado, que possui rios 

intermitentes, diferentemente do Sul e Sudeste do Brasil, onde há rios perenes. 

A Bacia da Serra da Ibiapaba faz parte da Bacia do rio Parnaíba e, portanto de 

dominialidade federal, o que requer a atuação da ANA, tanto na gestão dos recursos hídricos, 
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como na implantação dos instrumentos de gestão, exceto a outorga, que já foi alvo de 

concessão ao Ceará. 

A título de recomendação seria importante que a ANA delegasse ao Ceará os 

demais instrumentos, ou caso não seja possível, que ela esteja mais presente, para que os 

mesmos sejam aplicados tanto no açude Jaburu I, como em toda a Bacia da Serra da Ibiapaba. 

A outorga foi delegada ao Ceará, porém a fiscalização que é uma função da ANA 

é indelegável, tornando a fiscalização junto aos usuários do açude deficiente, pois embora a 

SRH possa efetuar a denúncia qualificada, o procedimento deve ser inicialmente realizado 

pela COGERH, que encaminha o relatório de vistoria à SRH, que por sua vez encaminha a 

denúncia qualificada. 

Este procedimento é bem diferente do ato de fiscalização das águas estaduais onde 

a COGERH pode efetuar a fiscalização, que possui um caráter mais instrutivo do que 

punitivo, pois é dado um prazo ao usuário para a regularização de seu uso. O que não 

acontece com os usuários do açude Jaburu I, que tão logo seja enviada a denúncia qualificada, 

o mesmo recebe uma multa aplicada pela ANA. Porém o contato entre esta e o usuário se dá 

por correspondência e a COGERH ou a SRH mantém o contato direto com os usuários, o que 

acaba gerando uma insatisfação destes com os entes estaduais, pois são sabedores que a multa 

recebida foi fruto da denúncia das instituições do Ceará. 

Acredita-se que a melhor alternativa para a regularização seria a adoção, pela 

ANA, do mesmo rito que recai sobre os usuários, segundo a legislação do Ceará. 

A alocação da água é um importante processo para a distribuição da água entre os 

usuários, mas houve anos em que a COGERH, através da Regional de Crateús não realizou 

reuniões de alocação, alegando falta de recursos humanos suficientes para efetivar todas as 

ações nas Bacias da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús. Este argumento não deve ser 

colocado como justificativa para não realizar a alocação da água, pois se este processo é 

importante para a gestão de uma bacia hidrográfica e de um reservatório, deve haver um 

melhor planejamento e priorização deste, para que a decisão sobre o uso da água não seja 

tomada pela COGERH, pois esta não é sua função, a decisão cabe aos colegiados, os CBH’s.  

Em relação a cobrança pelo uso de água bruta a sugestão é que a COGERH 

amplie a quantidade de equipamentos de medição do volume consumido por usuário, para que 

haja um maior estímulo ao uso racional, pois este evitará o desperdício de água com a 

aplicação do instrumento, porque quanto maior o consumo, maior o valor cobrado.  
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O cadastro de usuários do açude Jaburu I deve ser atualizado sempre que possível, 

pois como observado, as áreas irrigadas com culturas temporárias, podem mudar de acordo 

com a necessidade do usuário e da procura de mercado. 

O diagnóstico da realidade observada no cadastro de usuários do açude Jaburu I, 

em Tianguá dá o suporte necessário para o melhor aproveitamento da água, que aliado aos 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos oferece as melhores oportunidades para a 

adequada gestão e atendimento das demandas.  

As informações contidas tanto no cadastro, como no banco de dados da COGERH 

sobre outorgas e cobrança devem estar à disposição do Comitê da Bacia da Serra da Ibiapaba, 

pois este colegiado necessita guiar suas decisões embasadas na realidade dos usos, buscando 

equilibrar a oferta de água com a demanda dos usuários.  
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