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RESUMO
Este trabalho analisa o papel da sociedade no Comitê de Bacia do Salgado. Questiona se
a atual experiência com o Comitê de Bacia alavanca o desenvolvimento sustentável a
partir da gestão de águas. Questiona ainda se existe a participação social no Semiárido;
e se essa participação ajuda a promover o desenvolvimento sustentável desse território.
Parte-se da ideia de que a gestão descentralizada com participação social implica um
maior acesso democrático à água, elemento primordial na concepção de
desenvolvimento sustentável do Semiárido. O estado do Ceará foi um dos pioneiros na
gestão de recursos hídricos, antecipando-se à própria Lei Brasileira, tendo definido sua
Legislação Estadual em 1992, quando instituiu a Lei 11.996. O Ceará baseou-se na
experiência francesa de gestão, que traz elementos como a gestão por bacia
hidrográfica, um tipo de gestão descentralizada e participativa. O estado então
determinou que Comitês de Bacia devem ser compostos tanto por gestores públicos
(municipais, estaduais e federais), pelos usuários locais nos seus diversos tipos
(produtores rurais, irrigantes, por exemplo), e por grupos da sociedade civil (como as
associações e sindicatos). Nesse sentido, a gestão participativa de águas possibilita que
esse bem seja administrado de forma a se permitir sua acessibilidade. O objetivo da
dissertação é analisar o papel da participação social na promoção do desenvolvimento
sustentável do território do Semiárido, partindo do estudo de caso da gestão de águas no
Cariri cearense. Metodologicamente, o estudo foi feito através da análise das ações dos
membros do Comitê de Bacia do Salgado, que está vinculado à Companhia de Gestão
de Recursos Hídricos do Ceará (COGERH), localizado no Cariri cearense, sul do
estado. Como método de coleta de dados primários, foram feitas observações
participantes das reuniões do Comitê e realização de entrevistas com alguns dos
membros. A análise de discurso foi o método usado para a análise dessas entrevistas. Os
resultados apontam que o Comitê é um forte articulador do desenvolvimento sustentável
tendo em vista que suas discussões e deliberações estão relacionadas principalmente à
promover o acesso á água de qualidade, incluindo as pessoas nos processo de
participação. E embora haja participação dos usuários de águas e organizações da
sociedade civil, muitas decisões do Comitê ficam dependentes do envolvimento dos
membros do poder público no Comitê, principalmente dos gestores municipais que em
sua maioria estão ausentes, fazendo com que muitas das decisões não sejam postas em
prática. O Comitê de Bacia do Salgado também apresentou limites no alcance de suas
decisões, reconhecendo que ele é um organismo colegiado com força na gestão de águas
a nível local, mas que em termos de decisões maiores, como as governamentais, a sua
força diminui, o que prejudica o processo de desenvolvimento sustentável. De uma
maneira geral percebemos que a experiência da gestão de águas promovida pelo Comitê
de Bacia do Salgado é positiva, assim como a gestão de águas no estado do Ceará vem
sendo estudada e é tão discutida por pesquisadores a nível nacional e internacional. Por
fim, diante da crise hídrica que alguns estados brasileiros vêm sofrendo atualmente, a

experiência da gestão de águas por meio da participação social é um exemplo para
buscar minimizar o problema do acesso à água, além de ser uma forma de promover o
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Participação social; Gestão de águas;
Comitê de Bacia do Salgado.

ABSTRACT

This paper analyzes the role of society in the Salt Basin Committee. Questions whether
the current experience with the Basin Committee lever sustainable development from
the water management. Questions still exist social participation in Semiarid; and that
participation helps to promote sustainable development of the territory. It is normally
idea that decentralized management with social participation means more democratic
access to water, a key element in the design of sustainable development of the Semiarid
region. The state of Ceará was a pioneer in the management of water resources,
anticipating the very Brazilian law, defining its State law in 1992, when he instituted the
Law 11,996. Ceará was based on the French experience management, which brings
elements such as management by river basin, a kind of decentralized participatory
management. The state then determined that basin committees should be composed both
by public officials (municipal, state and federal), by local users in their various types
(farmers, irrigators, for example), and civil society groups (such as associations and
trade unions). In this sense, participatory water management allows that property is
administered in order to allow accessibility. The purpose of this work is to analyze the
role of social participation in promoting sustainable development of the Semiarid
territory, based on the case study of water management in Cariri cearense.
Methodologically, the study was done by analyzing the actions of members of the Salt
Basin Committee, which is linked to the Company of Ceará Water Resources
Management (COGERH), located in Cariri cearense, south of the state. As a method of
primary data collection, participant observations of the Committee's meetings and
interviews with some of the members were made. The discourse analysis was the
method used for the analysis of these interviews. The results show that the Committee is
a strong articulation of sustainable development given that their discussions and
deliberations are related mainly to promote access to quality water, including people in
the process of participation. And although there is involvement of the users of water and
civil society, many decisions of the Committee are dependent on the involvement of
government members on the Committee, mainly from municipal managers who mostly
are absent, making many of the decisions are not called into practice. The Salt Basin
Committee also introduced limits in reaching their decisions, recognizing that it is a
collegiate body with strength in water management at the local level, but in terms of
major decisions, such as the government, its strength decreases, that affect the process
of sustainable development. In general we see that the experience of water management
promoted by the Salt Basin Committee is positive, as well as water management in the
state of Ceará has been studied and is much discussed by researchers at national and
international level. Finally, before the water crisis that some Brazilian states are
currently suffering, the experience of water management through social participation is
an example to seek to minimize the problem of access to water, and is a way to promote
sustainable development.
Keywords: Sustainable Development; Social participation; Water management; The
Salty Basin Committee.
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INTRODUÇÃO

Este é um trabalho sobre desenvolvimento sustentável e a participação
social na política de gestão de águas no Semiárido cearense. O estudo questiona a
existência da participação social, elemento indispensável do desenvolvimento
sustentável. Questiona ainda se essa participação ajuda a promover o desenvolvimento
sustentável desse território.
Há um pressuposto subjacente de que a participação social é positiva por
incluir as pessoas na gestão de políticas públicas, especialmente quando se fala em
decidir o uso da água nas regiões. E também de que a inclusão dessas pessoas em
núcleos de participação ocorre muitas vezes de maneira mais quantitativa do que
qualitativa, o que afeta o conteúdo das decisões a serem tomadas. Este estudo parte da
ideia de que a participação quando ocorre de forma efetiva favorece o desenvolvimento
sustentável.
A água é um bem fundamental para a existência humana, e por ser um
recurso limitado e escasso, necessita de uma gestão adequada a fim de que as pessoas
tenham acesso a este bem. As políticas públicas de águas no Brasil são fundamentais
para que isso ocorra. A Política Federal de Águas (Lei Nº 9.433) foi estabelecida em
1997, tomando como modelo a política de águas desenvolvida pela França.
Dessa maneira, existem alguns elementos fundamentais que a gestão
francesa de águas influenciou no estabelecimento da política brasileira. Um desses
elementos é o gerenciamento por bacia hidrográfica. Isso significa que o núcleo de
gestão ocorre nesse espaço geográfico, o que traz a necessidade de a gestão ser bem
articulada, pois muitas vezes envolve mais de um município, tendo em vista que um
corpo hídrico (rio ou açude, por exemplo) pode fazer parte de mais de um estado.
Um segundo elemento da política brasileira de águas é a gestão
descentralizada e participativa, onde a lei institui os Comitês de Bacia Hidrográfica
como os núcleos de decisão sobre os recursos hídricos de forma participativa, por meio
de representações da sociedade civil, dos usuários, e dos governos (nos níveis federal,
estadual e municipal). Nesse sentido, o objetivo do Comitê é promover debates sobre
questões relacionadas à água em determinadas localidades, arbitrando conflitos sobre o
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seu uso, a fim de tornar o seu acesso democrático, distribuindo-a quantitativa e
qualitativamente às pessoas.
Diante dos argumentos expostos, o objetivo desta pesquisa de mestrado é
analisar o papel da participação social na promoção do desenvolvimento sustentável do
território do Semiárido, partindo do estudo de caso da gestão de águas no Cariri
cearense. Assim, estuda-se o Comitê de Bacia do Rio Salgado, por estar situado nessa
região. O Comitê está vinculado à Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará
(COGERH), na subgerência regional do município de Crato, Ceará.
Para se atender a este objetivo geral, o estudo se divide em três objetivos
específicos, a saber:
 Apresentar as características da região em estudo;
 Analisar as políticas públicas relacionadas à participação na gestão de águas no
Comitê de Bacia do Salgado;
 Avaliar como esta participação se relaciona com o conceito de desenvolvimento
sustentável.
A participação social é admitida aqui como uma das ferramentas utilizadas
pelas políticas públicas a fim de integrar a sociedade e o estado. As políticas de águas
no Brasil tem incentivado essa participação através da instituição de Comitês de Bacia
Hidrográfica, que são núcleos colegiados a fim de decidir melhor a gestão das águas.
Assim, a participação é fundamental para o acesso democrático à água, um bem
essencial à sobrevivência do ser humano.
A emergência para uma devida gestão dos recursos hídricos se dá pelo fato
de água potável ser considerada um bem em escassez. Há um descompasso entre
crescimento populacional e a quantidade de água disponível para o consumo humano.
Nesse caso, há um desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, há pouca água para
muitos usos: consumo individual, abastecimento animal e agrícola, uso nas
organizações, como as indústrias, por exemplo. Soma-se a esse cenário a crescente
poluição dos recursos hídricos, tanto por usuários domésticos, quanto pelos usuários do
setor produtivo.
A problemática da gestão da água é ainda mais preocupante em regiões com
característica natural da predominância da seca, como é o caso da região em estudo: a
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região sul do estado do Ceará, sobre o domínio climático do Semiárido. O Semiárido
brasileiro abrange quase toda a região Nordeste e ainda norte do estado de Minas
Gerais. É um tipo climático marcado por uma precipitação pluviométrica com média
anual inferior a 800 milímetros, com índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço
hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração, e com risco de seca maior
que 60%, de acordo com dados do Ministério da Integração Nacional divulgados em
2005.
A partir desse cenário, observa-se que a participação social nas políticas de
água é um forte instrumento para se discutir em nível local os usos da água,
especialmente diante de sua disponibilidade ameaçada. Nesse sentido, a participação é
fundamental porque insere no cenário das políticas públicas sujeitos em condições de
vulnerabilidade social e econômica, como é o caso do sertanejo que sobrevive
estritamente da agricultura familiar, por exemplo. A participação tem ainda papel
fundamental para a promoção da preservação dos recursos hídricos.
Dessa maneira, esta dissertação foi organizada em três capítulos. O
Capítulo 1 apresenta a revisão bibliográfica, onde foram trazidos os principais
conceitos deste trabalho, como a participação social, o desenvolvimento sustentável e a
gestão de águas. Fundamenta-se principalmente o papel que a participação social tem no
processo de desenvolvimento sustentável.
O Capítulo 2 caracteriza e justifica os métodos de pesquisa utilizados na
dissertação. Assim, em termos metodológicos este trabalho é um estudo de caso feito
com o Comitê de Bacia do Salgado e tem uma abordagem qualitativa, explicando a
partir da interpretação da realidade o papel da participação social na promoção do
desenvolvimento sustentável. Como método de coleta de dados primários foram
realizadas observações participantes das reuniões do Comitê, além de entrevistas
semiestruturadas com alguns dos participantes do colegiado. A pesquisa de campo
ocorreu durante o ano de 2014. Para análise profunda das entrevistas, utilizou-se o
método da análise de discurso. Tanto as observações das reuniões como as entrevistas
foram feitas a partir de um roteiro específico para cada caso, a fim de melhor organizar
as informações e responder ao problema de pesquisa.
Os resultados alcançados, apresentados no Capítulo 3 apontam que o
Comitê é um forte articulador do desenvolvimento sustentável tendo em vista que suas
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discussões e deliberações estão relacionadas principalmente à promoção e acesso à água
de qualidade, incluindo as pessoas nos processo de participação. Entretanto há algumas
questões que podem prejudicar a promoção do desenvolvimento sustentável, como a
ausência dos gestores públicos municipais nos processos de decisão do Comitê e
também o efetivo alcance das decisões em nível estadual.
Esta pesquisa tem subprodutos importantes para a área acadêmica já que faz
um estudo detalhado das políticas de participação social na gestão de um território do
Semiárido. Para a sociedade, a pesquisa é importante porque enfatiza a força que a
participação das pessoas tem para resolver questões de grande importância como é a
distribuição da água de forma que a sociedade tenha acesso a esse bem de maneira justa,
e a fim de preservar a água para que sempre haja reserva no futuro.
Em termos de políticas públicas, este estudo é importante porque
diagnostica a importância que as decisões tomadas de maneira democrática resolvem
diversos problemas principalmente a nível local no caso da gestão das águas. A
pesquisa também é uma forma de cobrar mais presença dos governantes nos espaços
públicos de participação, a fim de haver mais articulação entre sociedade e Estado.

13

1

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica dos principais conceitos a
serem abordados na dissertação. Assim, está subdividido em seis partes: definição de
participação social; o conceito de desenvolvimento sustentável e sua relação com a
participação social; origens da gestão de águas; avanço institucional das políticas
públicas de águas no Brasil; a definição e caracterização dos Comitês de Bacia
Hidrográfica; e por fim, o caso da gestão de águas no Ceará.

1.1 Definição de Participação Social
A princípio, de maneira mais ampla, é possível dizer que participação
significa fazer parte de algo, podendo ser considerada como uma das necessidades
fundamentais do ser humano (DIAZ BORDENAVE, 1994).

Neste sentido, a

participação constitui “o caminho natural para o homem exprimir sua tendência inata de
realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e a dominar a natureza e o mundo” (DIAZ
BORDENAVE, 1994, p. 16).
A partir desse conceito inicial, é possível pensar que a participação das
pessoas aumenta ao longo do tempo, na medida em que as pessoas vão se relacionando
em sociedade. E numa sociedade cada vez mais complexa, as pessoas se organizam
através das mais diversas instituições: desde a família e escola, até as comunidades do
bairro, associações, partidos políticos, etc.
Assim, quando se fala de participação em políticas públicas, sugere-se que a
participação social é um instrumento para a transformação da sociedade, pois as pessoas
têm acesso a espaços para questionar uma série de problemas que podem afetá-las, tais
como a pobreza, a violência, e a poluição, por exemplo.
Conforme Dagnino (2002), a construção de espaços públicos voltados para a
participação social se intensificou após a Ditadura Militar de 1964. A autora afirma que
a partir das décadas de 1970 e 1980 empreendeu-se uma série de movimentos sociais,

14

reconfigurando a cidadania no país a partir do “reconhecimento de seus membros como
sujeitos portadores de direitos, inclusive aquele de participar efetivamente na gestão da
sociedade” (DAGNINO, 2002, p. 10). Nesse sentido, o papel da sociedade civil se
amplia, com extenso crescimento das organizações da sociedade civil, como as
organizações não governamentais – as ONGs (DAGNINO, 2002). Além disso, ocorre a
criação de espaços públicos de participação (DAGNINO, 2002, p. 10):
(...) tanto daqueles que visam promover o debate amplo no interior da
sociedade civil sobre temas/interesses até então excluídos da agenda pública,
como daqueles que se constituem como espaços de ampliação e
democratização da gestão estatal. Estamos aqui nos referindo à
implementação, ao longo da última década, dos vários conselhos, fóruns,
câmaras setoriais, orçamentos participativos, etc.

É nesse contexto que a participação social passa a ter maior evidência no
campo das políticas públicas. Paralelamente ao discurso da participação, se
desenvolvem os debates sobre a descentralização. Para Arretche (1996) a
descentralização de políticas públicas começa a ocorrer no Brasil a partir da década de
1980, quando a esfera Federal passa a diluir suas decisões com as esferas estatais e
municipais. A autora ainda considera como um mito a relação comumente conhecida
como positiva entre descentralização e democracia; e, ao contrário, a comum associação
entre centralização e não democracia.
Para a autora, a valores democráticos ocorrem quando as instituições
políticas assim os definem como seus, e não simplesmente com o deslocamento das
decisões. É por isso que a descentralização/participação não é considerada uma
panaceia. É importante analisar as particularidades dos contextos sociohistóricos dos
países, e no caso do Brasil, observar as divergências regionais a fim de problematizar a
questão da descentralização nas políticas públicas (ARRETCHE, 1996).
Assim, é possível dizer que a participação social é fruto de um processo de
descentralização nas políticas públicas (SAYAGO, 2008), cuja principal força está na
atuação da sociedade na esfera governamental. E o ganho para a sociedade é que “a
estratégia da participação permite que as comunidades superem sua condição de
sobrevivência e supressões, passando a ser protagonistas de seu próprio bem estar”
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(SAYAGO, 2008, p. 552). Nogueira (2011, p. 125) também associa a participação
como uma esfera para resoluções de problemas:
A tendência atual não mais pensa a participação como o reverso da
representação ou como veículo privilegiado da pressão popular, mas sim
como expressão de práticas sociais democráticas interessadas em superar os
gargalos da burocracia pública e em alcançar soluções positivas para os
diversos problemas comunitários.

Numa reflexão ainda mais complexa e crítica, Sayago (2007) afirma que no
contexto das políticas públicas, a participação constitui uma invenção burocrática que
apenas mascara relações de grupos de interesse sobre outros. Assim, a autora enfatiza
que a nível local há grupos de dominação com bastante poder, o que prejudica a
participação social (SAYAGO, 2007, p. 13):
Ao mesmo tempo em que a descentralização reduz a presença do Estado,
permite que as decisões locais sejam concentradas nas elites que detêm o
poder. Algumas formas de intervenção encontram em nível local,
comportamentos e atitudes ainda enraizados no paternalismo, populismo
clientelismo e coronelismo.

Nesse sentido, a participação se dá de forma instrumental, ou seja, incluemse as pessoas na gestão das políticas públicas, porém se excluem as suas decisões
(SAYAGO, 2008).
Assim, a partir dos conceitos acima discutidos, afirma-se o pressuposto de
que a participação muitas vezes ocorre de forma quantitativa, podendo prejudicar a
inclusão das decisões das pessoas no processo de gestão de políticas públicas, e isso se
torna ainda mais grave quando essas políticas tratam sobre o acesso à água, que é o caso
a ser estudado nesta dissertação.
O item seguinte traz a interação entre o conceito de participação e o
conceito de desenvolvimento sustentável.
1.2 O conceito de Desenvolvimento Sustentável e sua relação com a Participação
Social
Desde a década de 1970 que esse termo vem sendo discutido especialmente
entre as nações em eventos internacionais, mas foi apenas no ano de 1987 que foi
definido formalmente o primeiro conceito. Segundo Brundtland (1987 apud Oliveira
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2008a), “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das
gerações presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem
suas próprias necessidades”.
Esse conceito foi desenvolvido em um contexto de crise ambiental sofrida
por diversos países no mundo, como consequência de um forte crescimento industrial
que dava ênfase apenas à esfera econômica em detrimento da esfera socioambiental.
Assim, alguns autores elaboraram dimensões para desenvolvimento, a fim
de se pensar em múltiplas questões que fazem parte da qualidade de vida que é a base
para a constituição de um desenvolvimento sustentável.
Para Sachs (1993), o desenvolvimento sustentável (o ecodesenvolvimento,
como o autor assim o chamou) abrange as seguintes dimensões que são complementares
e inseparáveis:
- Sustentabilidade Social: abrange a diminuição das diferenças entre as classes sociais, a
fim de uma sociedade mais justa.
- Sustentabilidade Econômica: visa uma alocação de recursos mais eficiente entre a
sociedade, e não simplesmente entre empresas.
- Sustentabilidade Ecológica: trata do uso dos recursos naturais de forma responsável,
limitando o uso dos recursos não renováveis, diminuindo a poluição, descobrindo
tecnologias limpas e instrumentos de proteção ao meio ambiente.
- Sustentabilidade Espacial: cujo objetivo é equilibrar as atividades econômicas entre as
áreas urbanas e rurais.
- Sustentabilidade Cultural: que visa fortalecer o desenvolvimento local e levando em
consideração os saberes e a cultura de cada região.
E também, segundo Chacon (2007, p. 124), o desenvolvimento sustentável
pressupõe:
ações conjuntas que visem não apenas o aspecto econômico, mas também
uma distribuição socialmente justa dos resultados do progresso científico e
tecnológico, bem como um processo produtivo que respeite o meio ambiente.
É ainda fundamental o respeito à diversidade cultural das sociedades-alvo do
processo.

Essa mesma autora ainda define o desenvolvimento sustentável através das
seguintes dimensões (CHACON, 2007):
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- Dimensão Sociocultural: essa dimensão do desenvolvimento sustentável leva em
consideração o modo de vida das pessoas no local onde habitam e os valores culturais
que elas possuem.
- Dimensão Ambiental: dimensão que se preocupa com as condições do meio ambiente.
- Dimensão Econômica: a que leva em consideração ao acesso das pessoas ao resultado
do crescimento econômico.
- Dimensão Institucional e Política: dimensão que analisa o quanto as instituições locais
atuam na região estudada, além da atuação do governo e da sociedade no território. Essa
dimensão leva em consideração, por exemplo: a participação social em elaboração e
acompanhamento de políticas públicas, capacidade de organização das entidades civis e
existência de conselhos municipais, por exemplo.
É possível observar que as dimensões definidas pelos autores acima
possuem semelhanças, entretanto a divisão que cada um propõe é particular. A
participação social como dimensão do desenvolvimento sustentável é inserida por
Chacon (2007) e é a partir dessa inserção que podemos observar a importância do papel
da sociedade na esfera pública para a promoção de um desenvolvimento sustentável.
A partir desses conceitos apresentados por Sachs (1993) e Chacon (2007) é
possível entender que o desenvolvimento sustentável é uma forma para promover
qualidade de vida do homem e do seu meio, pois possibilita o respeito à natureza e à
promoção de um modo de vida justo do ser humano e das suas relações sociais, a partir
de diversos fatores como a economia, cultura e política, por exemplo.
Nesse sentido Sen (2010) relata que para haver desenvolvimento é
necessário remover “as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania,
carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos
serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos”
(SEN, 2010, p.16-17). É dessa forma que a participação das pessoas em políticas
públicas pode promover o desenvolvimento, pois as pessoas são inseridas no processo
de gestão. Um exemplo são as políticas públicas de gestão de águas.
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1.3 Origens da gestão de águas
A gestão da água não é uma iniciativa recente, pois as grandes civilizações
da Antiguidade já desenvolviam naquela época alguns mecanismos para melhor dispor
desse recurso.
Como apresenta Campos (2003a), é na Roma Antiga que são construídas as
primeiras redes de abastecimento de água. E é também nessa sociedade que são
elaborados os primeiros cargos administrativos para o gerenciamento dessas redes,
como foi o caso do Comissário de Águas de Roma, que tinha a responsabilidade de
gerenciar os sistemas de águas da cidade.
Com a revolução industrial, a concentração de pessoas nas cidades torna-se
maior. Então, começam a surgir uma série de problemas relativos à questão da
qualidade da água, assim como sua escassez. Isto gera a preocupação com o uso
racional e sustentável da água (CAMPOS, 2003a).
Dessa forma, no decorrer de períodos históricos e nas diferentes sociedades,
o uso da água passa por uma série de paradigmas, tais como nos apresenta a
ambientalista Shiva (2006). Segundo a autora, a água em um mesmo país, como é o
caso da Índia, vai ser utilizada sob diferentes perspectivas. Uma perspectiva religiosa,
para a qual o bem é disponível gratuitamente em fontes sagradas denominadas Piyaos. E
outra perspectiva, que contradiz a primeira, a partir do novo paradigma da globalização,
que preconiza que essa mesma água sagrada e gratuita pode ser engarrafada e vendida,
perdendo o sentido de preservação da vida, e se tornando apenas um produto
comercializável.
É nesse sentido que a sociedade contemporânea vai percebendo a água, seus
significados e modos de gestão, e ela passa a ter um valor de acordo com a necessidade
de cada região ou grupo social. Em localidades onde a escassez é constante, a água
passa a ter importância fundamental, pois vai depender de uma gestão pública ou
privada que seja capaz de desenvolver mecanismos para dispor de esse bem, além de
manejos que não sejam prejudiciais ao meio ambiente.
Assim, segundo a definição de Campos e Fracalanza (2010, p. 366), “a
gestão de águas é uma atividade complexa que inclui os seguintes componentes: a
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política de águas; o plano de uso e controle e proteção das águas; o gerenciamento e o
monitoramento dos usos da água”.
Para Campos (2003b), a gestão de águas é considerada como uma série de
procedimentos organizados que tem como objetivo resolver problemas, tais como o uso
e o controle dos recursos hídricos, assim como “atender, dentro das limitações
econômicas e ambientais e respeitando os princípios da justiça social, à demanda de
água pela sociedade com uma disponibilidade limitada” (CAMPOS, 2003b, p. 45).
Percebe-se, a partir desse conceito, que a preocupação em gerir águas relaciona-se com
o conceito de desenvolvimento sustentável, pois se trata de dispor um recurso escasso às
gerações de forma democrática e ambientalmente viável.
Agora, por meio da definição da gestão de águas, segue nos itens seguintes a
apresentação dos mecanismos de gestão de águas adotados por alguns países, com
destaque para as experiências europeias, aprofundando especialmente na experiência
francesa de gestão, por ser o maior exemplo utilizado nas práticas de gestão no Brasil.
1.3.1 Experiências de Gestão de Águas em outros países
a - Alemanha
Nesse país, a gestão de recursos hídricos ocorre a través dos estados que
executam a Lei Federal de Gestão de Águas, que foi promulgada em 1957. Para
Machado (1998) os Lander, que são os estados da Alemanha, gerenciam as águas por
meio de repartições regionais, os Departamentos de Água, que são vinculados as
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Cavini (2012, p. 2) ainda cita que na
Alemanha “os municípios são muito fortes e autônomos quanto aos investimentos em
obras de saneamento e de proteção à qualidade e quantidade da água”.
É destaque na experiência alemã de gestão o caso do Rio Ruhr, que sofreu
grandes impactos ambientais por estar localizado em área industrial e de grande
concentração populacional. Antes mesmo da Lei Federal de 1957, a Alemanha criou
mecanismos de gestão para diminuir os impactos nesse rio. Assim, o país desenvolveu a
cobrança de taxa para uso da água, no intuito de limitar o seu acesso, em favor da
despoluição do Ruhr, e o dinheiro arrecadado era investido na gestão da bacia onde
ficava o rio (MARTINS, 2008).
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b - Inglaterra
A primeira legislação sobre águas na Inglaterra e País de Gales é
estabelecida através da Lei das Águas, que entrou em vigor no mês de abril de 1973,
estabelecendo a gestão e a operação de recursos hídricos para dez Autoridades
Regionais da Água (MACHADO, 1998).
A partir de 1989, uma nova Lei de Águas é promulgada no país, reflexo de
um contexto socioeconômico em mudança, como nos apresenta Kinnersley (1992 apud
MACHADO, 1998), onde a Inglaterra passa por uma onda neoliberal (durante o
primeiro governo de Thatcher), e o governo inglês acha necessário que sejam feitos
grandes investimentos financeiros nas Autoridades Regionais. Assim, as dez entidades
passam a ser privatizadas, especialmente os processos de distribuição e tratamento de
águas.
Essa nova legislação deu origem a duas novas entidades, a Environment
Agency e o Office of Water Services (OFWAT). O primeiro é o órgão monitorador e
controlador das políticas de recursos hídricos e o OFWAT é o mantenedor financeiro
daquela entidade. A Environment Agency além de gerenciar as águas dos países, possui
algumas responsabilidades ambientais, estando vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pesca e Alimentação. Já o OFWAT trabalha diretamente com a produção e distribuição
de água e saneamento de esgoto adequado, assim como determina preços para esses
serviços (BNDES, 1998).
Nota-se que a gestão de águas tanto na Alemanha, como na Inglaterra está
articulada à gestão do meio ambiente, o que é diferente no Brasil, onde há separação dos
órgãos gestores de meio ambiente e de recursos hídricos. Os países também não
possuem mecanismos de promoção de participação social em sua política de recursos
hídricos, que é essencial na política francesa, e que também influencia a política
brasileira.
c - França
A gestão de recursos hídricos na França tem seu início no século XIX, por
meio do Código Civil de 1804 (MARTINS, 2008). Entretanto, a preocupação com a
gestão de águas nesse país torna-se maior a partir do momento que os corpos hídricos
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franceses apresentam uma crescente poluição devido a um período de relevante
industrialização, determinando o surgimento da nova Lei das Águas de 1964
(MACHADO, 1998).
O modelo de gestão de recursos hídricos francês possui características
essenciais: a primeira por introduzir um sistema de gestão determinado por bacia
hidrográfica (por meio dos Comitês de Bacia), e a segunda, por introduzir o Princípio
Poluidor-Pagador (cobrança pelo uso da água).
Entende-se por bacia hidrográfica “o local geográfico natural que observa a
dependência de todos os componentes do crescimento e desenvolvimento da sociedade
e define os múltiplos usos de gestão de recursos hídricos” (BNDES, 1998, p.1). Essa
definição revela a necessidade de se ter uma gestão por bacia que seja capaz de melhor
definir a alocação dos recursos hídricos, por os mesmos serem responsáveis pelo
desenvolvimento das pessoas em seu meio. É dessa forma que os comitês de gestão
introduzidos pela legislação francesa tornam-se fundamentais para o gerenciamento de
águas por regiões. Segundo Gleizes (1987 apud MARTINS, 2008, p. 85):
Os Comitês de Bacia seriam compostos pela representação paritária da
administração central, das coletividades locais e de diferentes categorias de
usuários. A rigor, esses comitês assumiriam no curso do tempo o status de
pequeno parlamento das águas, cuja função primordial seria a arbitragem
dos conflitos no uso e no acesso à água, tendo por base os termos da nova
legislação nacional sobre o domínio do recurso e os esforços para combater
sua poluição.

Dessa forma, é a partir da legislação de 1964 que os Comitês de Bacia
determinam um conceito de gestão descentralizado, por serem compostos de diversos
usuários interessados. A gestão francesa dividiu-se, por tanto, em seis Comitês de
Bacia. Para BNDES (1998), os comitês possuem usuários, que além dos representantes
dos governos, corresponde à comunidade e as entidades civis que participam das
decisões a respeito da gestão da água.
Além dos comitês, foram instituídas duas entidades, o Comitê Nacional de
Águas (que dita as normas de gestão a nível nacional) e as Agências Financeiras de
Bacia (que atuam em nível local assim como os Comitês). Dessa forma, Martins (2008)
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afirma que a principal função dessas Agências é o gerenciamento e a arrecadação das
taxas para o uso da água.
Nesse ponto, pode-se destacar a segunda característica essencial da gestão
francesa, o Princípio Poluidor-Pagador, que institui a cobrança (redevance) de taxas
pelo uso da água. Para Kemper (1997) a cobrança se faz necessária pelo fato de levar os
usuários da água a utilizá-la de forma eficiente, pois se fosse gratuita, a água seria
desperdiçada, agravando ainda mais o problema da escassez. Por tanto, o Princípio do
Poluidor-Pagador

(PPP)

da

OCDE

(Organização

para

a

Cooperação

e

o

Desenvolvimento Econômico) visa “internalizar as externalidades ambientais por parte
dos agentes poluidores” (MARTINS, 2008, p. 91), ou seja, procura fazer com que o
agente poluidor pague pelo dano causado ao meio ambiente. Para Chacon (2007) essa
ideia da taxa não é penalizar o poluidor, mas tentar modificar o seu comportamento no
intuito de diminuir a poluição. As redevances são revertidas na gestão das bacias.
Necessário citar que o modelo francês serviu de base para a Lei das Águas no Brasil,
como é visto no próximo item.
1.4. O avanço institucional das Políticas Públicas de Águas no Brasil
A Política brasileira de gestão de águas teve como modelo a política de
águas desenvolvida pela França, onde se definiram vários elementos essenciais para a
gestão da água, tais como a descentralização da gestão a partir da criação dos comitês de
bacia, a definição da bacia hidrográfica como o lócus da gestão e cobrança pelo uso da
água, como visto anteriormente.
Para Campos (2003c) uma política surge a partir do momento em que se
vivencia na sociedade algum tipo de questão problemática: “uma política é definida
como conjunto de princípios e medidas postos em prática por instituições
governamentais ou outras, para a solução de certos problemas da sociedade”, e a
política de recursos hídricos tem como objetivo “proporcionar meios para que a água,
recurso essencial ao desenvolvimento econômico, seja usada de forma racional e justa
para o conjunto da sociedade” (CAMPOS, 2003c, p. 27).
Ainda segundo o mesmo autor:
Entende-se como justa uma política na qual as necessidades vitais tenham
suprimento prioritário sobre os demais usos. Como racional, entende-se uma
política na qual o uso se dá com parcimônia, sem desperdícios e atendendo
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aos modernos conceitos da gestão de recursos hídricos (CAMPOS, 2003c,
p.27).

Assim, a política brasileira para a gestão das águas no território se dá por
meio da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que estabelece a Política
Nacional dos Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. É necessário citar que alguns estados como São Paulo e o Ceará
foram os precursores nacionais da política de águas, tendo estabelecido suas políticas
estaduais respectivamente nos anos de 1991 (Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991)
e 1992 (Lei n º11.996 de 1992).
Antes do estabelecimento da Lei Federal n° 9.433, o Brasil passou por uma
série de medidas relativas aos usos da água. Como apresenta Godoy (2007) até 1920 o
uso da água era feito por meio de tecnologias de interesse local, e voltado especialmente
para o abastecimento urbano e para a geração de energia elétrica. As primeiras
hidroelétricas e sistemas de abastecimento ocorreram a partir de iniciativas privadas.
Ainda de acordo com Godoy (2007), a primeira medida pública de regulação da água
ocorreu em 1907, mas foi só em 10 de julho de 1934 que foi aprovado o antigo Código
de Águas (Decreto nº 24.643).
Campos e Fracalanza (2010) relatam ainda que o ano de 1964 foi marcado
por uma gestão de águas centralizada e preocupada exclusivamente com a geração de
energia elétrica, e que somente na década de 1970, alguns estados brasileiros passaram a
legislar diante da poluição industrial em rios. As propostas de gestão participativa de
águas (uma das características que o Brasil herdou do modelo francês) só começaram a
surgir a partir da década de 1980 (MACHADO, 2003).
É importante citar que essa preocupação com a gestão da água foi ainda
mais enfatizada a partir de eventos internacionais, tais como a Eco 92 (Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) que aconteceu no Rio de
Janeiro, onde se discutiu a necessidade de estabelecimento de legislações específicas
sobre a gestão da água tendo em vista à emergência da preservação do recurso por ser
limitado (MACHADO, 2003a).
Em relação aos movimentos sociais em prol dos recursos hídricos no Brasil,
Veiga (2007) afirma que já antes do estabelecimento dos Comitês de Bacia proposto
pela Política de Recursos Hídricos de 1997, houve algumas reivindicações de ONG’s
ambientalistas sobre tais questões.
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Estabelecida a legislação Federal das águas no Brasil em 1997, e em
continuidade à criação de políticas públicas de águas no país, o ano 2000 foi marcado
pela criação da Agência Nacional de Águas (ANA), através da Lei nº 9.984, com o
objetivo de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (GODOY, 2007). A ANA é
segundo Machado (2003a, p. 142) “uma agência gestora de um recurso natural e não
uma agência reguladora da prestação de serviços públicos, o que a diferencia
fundamentalmente das agências já instaladas para setores de eletricidade e telefonia”.
A Lei Federal 9.433/97 é constituída por seis fundamentos estabelecidos no
primeiro artigo da Política Nacional: o domínio da água é público; a água é um bem
dotado de valor econômico (por ser um recurso natural escasso, a água possui um valor
a fim de racionalizar o seu uso); os usos prioritários são o consumo humano e a
dessedentação de animais, em situações de escassez; os usos múltiplos (a fim de
maximixar os usos da água); a unidade territorial de gestão e da atuação da Política
Nacional de Águas é a bacia hidrográfica; e a gestão descentralizada, contando com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos integra os
seguintes órgãos (segundo o artigo 33° da Lei):
I – Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I – A – Agência Nacional de Águas (inciso inserido pela Lei n°9.984 em 17.07.2000);
II – Conselhos dos Recursos Hídricos dos estados e do Distrito Federal;
III – Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV – Os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais
cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
V – Agências de Água.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem como uma de suas
competências a promoção da articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Os Comitês de Bacia
Hidrográfica devem debater as questões relacionadas aos recursos hídricos, além de
arbitrar conflitos relacionados à água. As Agências da Água têm função de secretaria
executiva de seu respectivo Comitê de Bacia (BRASIL, 1997).
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A partir desses órgãos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos
do país, é possível observar que a gestão de águas no território brasileiro necessita de
uma integração entres os gestores nos diversos níveis (federais, estaduais e municipais)
para efetivação das decisões, assim como é necessária a articulação com outros
organismos decisórios, como é o caso dos comitês de bacia. Assim, a instituição dos
Comitês de Bacia reconfigura o cenário de gestão de águas, tornando-a descentralizada
e participativa.
Descentralizada porque a hierarquia de decisão legalmente não se concentra
apenas nas deliberações dos gestores públicos, e participativa por consequentemente
envolver novos atores sociais, como usuários e a sociedade civil organizada. Assim, é
possível notar que a política federal de águas incentiva a participação da sociedade.
Os instrumentos de gestão adotados pela Política brasileira de recursos
hídricos são: os Planos de recursos hídricos (elaborados por bacia hidrográfica e por
Estado); o enquadramento dos corpos de água em classes (de acordo com os usos
preponderantes da água, a fim de assegurar a sua qualidade); a outorga pelo direito de
uso da água (concessão do uso da água por tempo limitado a determinado usuário); a
cobrança pelo uso da água (por ser um recurso escasso); e o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos (para dispor sobre as informações a respeito da gestão da água)
(CAMPOS, 2003c).
Algumas considerações sobre a gestão de águas no Brasil podem ser feitas.
Para Machado (2003a), a gestão de recursos hídricos deveria envolver basicamente
ações de saneamento e meio ambiente. Entretanto, segundo o autor, por mais de 60 anos
a gestão de águas privilegiou fortemente a geração de energia, em detrimento do
saneamento. Outra consideração feita é sobre os Comitês de Bacia no Brasil. Campos e
Fracalanza (2010) argumentam que a divisão da gestão por bacia hidrográfica pode ser
problemática, pois exige uma forte organização dos grupos sociais da comunidade, e em
muitas localidades esses grupos ainda não estão preparados para se organizarem, além
da possibilidade de existirem poderes locais fortes que possam reprimir suas decisões.

1.4.1 A relação entre Participação Social e Desenvolvimento Sustentável a partir da
Legislação Brasileira de Recursos Hídricos
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Quando a gestão de águas regulada a partir da institucionalização de uma
política Federal se preocupa em utilizar racionalmente o recurso (sustentabilidade
ambiental); alocá-lo para haver acessibilidade de todos, por meio do uso doméstico ou
até mesmo para desenvolver atividades produtivas, como a agricultura (sustentabilidade
social e econômica); além de promover uma gestão participativa e descentralizada
(sustentabilidade política e institucional), a gestão da água acaba promovendo o
desenvolvimento sustentável a partir das dimensões da sustentabilidade definidas por
Sachs (1993) e Chacon (2007).
A própria Lei n° 9.433/97 quando define os objetivos da Política Nacional
de Recursos Hídricos em seu artigo 2° (BRASIL, 1997), traz aspectos da gestão de
águas que remetem ao conceito de desenvolvimento sustentável, são eles:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
Assim, é possível considerar que é a partir da legislação que se legitima
institucionalmente o poder que o Estado tem de implementar políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento sustentável, nesse sentido, afirma Chacon (2007): “[...] de uma
maneira geral, o Estado ocupa uma posição fundamental na implementação de políticas
públicas que viabilizem o desenvolvimento sustentável. [...] é também [o Estado] o
grande responsável pelo alcance ou não de uma melhor qualidade de vida” (CHACON,
2007, p. 129).
É por isso que a gestão de águas é fundamental para o desenvolvimento,
pois como afirma Godoy (2007, p.2), “o desenvolvimento econômico e social de
qualquer país também está fundamentado na disponibilidade de água potável e na
capacidade de conservação e proteção dos recursos hídricos”. É dessa forma que o
acesso à água de qualidade é fundamental no desenvolvimento das pessoas em seus
territórios.
Entretanto, é importante citar que o Estado tem o poder de criar políticas
(nesse caso, as políticas de águas) a fim de se ter um desenvolvimento sustentável, mas
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que a efetivação dessas políticas só é possível ser alcançada a partir da participação da
sociedade. Como afirma Chacon (2007, p. 132):

É importante enfatizar que qualquer política pública ou medida de
regulamentação que vise fortalecer o desenvolvimento sustentável só será
efetiva se contar com a legitimação da sociedade e esta só virá por meio de
um processo amplo e profundo de conscientização e comprometimento do
indivíduo com a coletividade. Para isso acontecer é necessário, além de uma
mudança de base ideológica, que também os fazedores de política tenham
claro para quem e para que estão planejando.

É importante que os gestores de políticas públicas reconheçam que a
participação das pessoas também facilita os processos de gestão principalmente em um
país tão grande e complexo como é o Brasil. Fazer articulações regionais e locais é uma
maneira de resolver problemas relativos aos recursos hídricos, além de ser um elemento
que impulsiona o desenvolvimento sustentável. É por isso que o espaço dos Comitês de
Bacia tem tanta relevância.
1.5 O espaço público para a participação na gestão das águas: os Comitês de Bacia
Hidrográfica
A criação de Comitês de Bacia Hidrográfica determinada pela política
brasileira de águas é um instrumento legítimo para engajar a sociedade no processo de
implementação de políticas voltadas para a gestão dos recursos hídricos a fim de se
promover o desenvolvimento sustentável. As pessoas, por meio de sua participação, são
fundamentais para a efetivação desse desenvolvimento.
De tal modo, é possível trazer a definição de Comitês de Bacias, de acordo
com Ceará (2010, p.20): “são órgãos colegiados com atribuições consultivas e
deliberativas, com atuação na Bacia ou Sub-bacia Hidrográfica de sua jurisdição”. São
suas competências, de acordo com o artigo 38° da Lei n° 9.433/97:
 promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a
atuação das entidades intervenientes;
 arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos
recursos hídricos;
 aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
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 acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as
providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
 propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos, de acordo com os domínios destes;
 estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir
valores a serem cobrados;
 estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de
interesse comum ou coletivo.

É notável na lista acima de atribuições o quanto a participação nos Comitês
de Bacia é fundamental para as decisões relativas aos usos das águas em suas
respectivas bacias ou sub-bacias hidrográficas. O estabelecimento desses Comitês
enfatiza ainda mais o fundamento da gestão descentralizada, já que segundo Campos
(2003c, p. 32), “o fundamento tem por base a premissa de que não se deve levar a uma
decisão superior o que pode ser solucionado em uma hierarquia inferior”.
É dessa forma que os Comitês de Bacia têm autonomia de escolher quais as
medidas adequadas de gestão de águas favorecem o desenvolvimento das pessoas em
suas regiões específicas. Assim, eles são compostos pelos seguintes representantes: da
União; dos estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos municípios situados, no todo ou
em parte, em sua área de atuação; dos usuários de águas de sua área de atuação; e das
entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia (BRASIL, 1997).
É preciso definir, de acordo com Godoy (2007, p.7), quem são os usuários
da água:
Indivíduos, grupos, entidades públicas ou privadas que, em nome próprio ou
no de terceiros, utilizam recursos hídricos como: a) insumo em processo
produtivo; b) receptor de resíduos; c) meio de suporte de atividades de
produção ou consumo. Por tanto, pode englobar pequeno empresário ou
produtor e o grande industrial ou fazendeiro. Consequentemente, os usuários
das águas são atores sociais distintos, com poderes econômicos e sociais e
força de argumentação e conhecimentos diferentes.
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Seguindo também a definição de sociedade civil. Segundo Borges et al
(2011, p.3), a sociedade civil corresponde a grupos que “tornaram-se protagonistas da
vida política na sociedade democrática”, assim como são “alternativas preferenciais na
resolução de problemas locais”. Para Godoy (2007, p. 9):

a sociedade civil é um novo componente fundamental no processo de gestão
de recursos hídricos, pois ela nunca participou do processo anteriormente,
salvo em alguns estados brasileiros pioneiros. Ela está representada no
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, comitês de bacia e agências de
bacia em locais nos quais a legislação prevê.

A Lei Federal de Águas ainda define as organizações civis de recursos
hídricos como (BRASIL, 1997):
I – consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II – associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III – organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos
hídricos;
IV – organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e
coletivos da sociedade;
V – outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos.
Veiga (2007) faz uma crítica sobre como o conceito de sociedade civil é
apresentado na política Federal de Águas. Para o autor, em alguns momentos, a
legislação trata sociedade civil de maneira ampla, em outros momentos a sociedade civil
corresponde a organizações civis de recursos hídricos. O problema se dá por a lei não
deixar claro se a participação que deseja tem que ser ampla ou especializada (VEIGA,
2007).
Mesmo assim, a partir destas definições dos atores sociais que participam da
gestão de águas, é possível observar que a legislação possibilita que uma variedade de
pessoas se engaje em defesa dos recursos hídricos, a fim de construir conjuntamente
com o Poder Público um desenvolvimento sustentável.
São essas pessoas que tomarão as decisões mais importantes para a gestão
de águas na sua região, em prol da proteção da água e do acesso democrático a ela de
forma a proporcionar desenvolvimento econômico e social. Portanto, de acordo com
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Garjulli (2001), a legislação de águas preocupa-se com questões fundamentais, como
exemplo: “o respeito às questões ambientais, a inserção da participação social no
processo de gestão, o estabelecimento de regras, normas e procedimentos para o uso e
preservação dos recursos hídricos” (GARJULLI, 2001, p. 14).
Assim, nota-se que a participação social promovida através das políticas
públicas de águas é um caminho relevante para o estabelecimento de um
desenvolvimento sustentável.

1.6 O caso da Gestão de Águas no Ceará
A gestão de águas no estado do Ceará começa a existir em 1987 com
institucionalização da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) que antecede a própria
promulgação da Lei das Águas da Constituição Brasileira. Essa gestão é essencial ao
estado, justamente por o clima desse território ser Semiárido, um tipo climático
naturalmente marcado pela escassez hídrica. O Ceará tem mais de 90% de seu território
inserido no Semiárido (CEARÁ, 2010). Garjulli (2001, p. 17), então, relata a evolução
de todas as legislações sobre águas no estado do Ceará até 1996, através do Quadro 1:

Quadro 1 – Legislação de Recursos Hídricos do estado do Ceará, discriminando tipo de
legislação. Número, data e caracterização.
LEGISLAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

Lei n°11.306, de 01 de abril de 1987.

Dispõe sobre a extinção, transformação e criação de
Secretaria de Estado (criou a Secretaria de Recursos
Hídricos).

Lei n°11.380, de 15 de dezembro de 1987.

Cria a Superintendência de Obras Hidráulicas –
SOHIDRA.

Lei n°11.996, de 24 de julho de 1992.

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e institui o Sistema de Integração de Gestão
de Recursos Hídricos.

Lei n°12.217, de 18 de novembro de 1993.

Cria a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
do Ceará – COGERH.

Decreto n°23.047, de 03 de fevereiro de 1994.

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
– FUNORH.

Decreto n°23.067, de 11 de fevereiro de 1994.

Regulamenta a Outorga de Uso dos Recursos
Hídricos e cria o Sistema de Outorga para o Uso da
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Água.
Decreto n°23.068, de 11 de fevereiro de 1994.

Regula o controle técnico das obras de oferta hídrica.

Lei n°12.522, de 15 de dezembro de 1995.

Define como áreas especialmente protegidas as
nascentes e olhos d’água e a vegetação natural no seu
entorno.

Lei n°12.664, de 30 de dezembro de 1996.

Dispõe sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
– FUNORH.

Decreto n°24.264, de 12 de novembro de 1996.

Regulamenta a cobrança pela utilização dos recursos
hídricos.

Fonte: GARJULLI (2001, p.17)

É interessante destacar que o estado do Ceará foi o primeiro do Nordeste a
aprovar a sua lei de recursos hídricos em 1992 e o segundo no país. Além disso, com a
criação da COGERH (Companhia de Gestão de Recursos Hídricos) em 18 de novembro
de 1993, através da Lei nº 12.217, o estado demonstrou ser um precursor em definição
de estruturas organizacionais para gestão de águas (VIANA et al., 2012).
Atualmente a COGERH gerencia 144 dos mais importantes açudes públicos
federais e estaduais (Fonte: Portal da COGERH: http://portal.cogerh.com.br/categoria1).
A COGERH visa minimizar impactos negativos sobre o meio ambiente,
especificamente a água, intervindo em cada bacia de forma sustentável, a fim de
otimizar e melhor distribuir os usos múltiplos da água.
Atualmente, o Ceará vem implementando políticas de integração de eixos
aquíferos, para abastecimento de centros urbanos e áreas de agricultura irrigada,
“destacam-se o Eixo Castanhão/Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Eixo
Sertão Central, o Eixo Jaguaribe/RMR (Canal do Trabalhador) e o Cinturão das Águas,
cuja primeira etapa deverá atender à região do Cariri” (MARANHÃO; AYRIMORAES,
2012, p. 151).
A Lei Estadual de Recursos Hídricos do Ceará (Lei n°11.996) tem como
objetivos (CEARÁ, 1992):
I - compatibilizar a ação humana, em qualquer de suas manifestações, com a dinâmica
do ciclo hidrológico no Estado do Ceará, de forma a assegurar as condições para o
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desenvolvimento econômico e social, com melhoria da qualidade de vida e em
equilíbrio com o meio ambiente;
II - assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento
econômico e ao bem-estar social possa ser controlada e utilizada, em padrões de
qualidade e quantidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras,
em todo o território do Estado do Ceará; e
III - planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o uso
múltiplo, controle, conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos.
O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH) tem a
função de coordenar e executar a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n°
11.996), bem como a formulação, atualização e execução do Plano Estadual de
Recursos Hídricos (CEARÁ, 1992).
A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará
(COGERH) tem a responsabilidade de gerenciar diretamente os recursos hídricos,
estabelecendo cobranças, medidas de aproveitamento de água e controle dos recursos
hídricos (CHACON, 2007). A principal unidade hídrica que forma as bacias
hidrográficas cearenses é o açude, já que “como seus rios não são perenes e há
ocorrência frequente de seca na região, a gestão de águas no Ceará apresenta uma
peculiaridade: a principal unidade física da Bacia é o açude e não o rio” (CHACON,
2007, p. 197). Ainda conforme a mesma autora “a água no sertão é o bem mais
precioso. A nova gestão de águas promovida pela visão gerencial do Estado tem
impactos profundos na vida do sertanejo” (CHACON, 2007, p. 176).
Segundo o Maranhão e Ayrimoraes (2012), o estado do Ceará possui 118
reservatórios com capacidade de armazenamento superior a 10 hm³ (sem incluir os
reservatórios do setor elétrico) e uma capacidade de armazenamento de 17.644 hm³,
possuindo maior capacidade que os estados de Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Bahia. O Mapa 1 na página seguinte apresenta as bacias hidrográficas do
estado.
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Mapa 1 – Mapa das Bacias Hidrográficas do Ceará

Fonte: IPECE (2012)

Como se pode observar, o Mapa 1 apresenta as doze bacias do estado do
Ceará: a Bacia Metropolitana, a Bacia do Acaraú, Bacia do Alto Jaguaribe, Bacia do
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Baixo Jaguaribe, Bacia do Banabuiú, Bacia do Coreaú, Bacia do Curu, Bacia do Litoral,
Bacia do Médio Jaguaribe, Bacia do Salgado, Bacia da Serra da Ibiapaba e Bacia dos
Sertões de Crateús. Seguindo a gestão brasileira de recursos hídricos, a unidade de
gestão no Ceará também é a bacia hidrográfica. E os Comitês de Bacia, como foi dito,
são os órgãos que visam tornar o processo de decisão sobre as águas participativo
porque envolve além dos poderes públicos, os usuários e a sociedade civil.
O estado do Ceará possui atualmente todos os Comitês de Bacia instituídos.
O primeiro a ser instituído foi o Comitê da Bacia do Curu, no ano de 1997. Os mais
novos foram instituídos no ano de 2013, que são o Comitê da Serra da Ibiapaba e o
Comitê dos Sertões de Crateús. Na Tabela 1 são apresentados os Comitês de Bacia do
Ceará.
Tabela 1 – Comitês de Bacia do Ceará
Comitê de Bacia ou
N° de
Ano de Instalação
Sub-bacia
Membros
Curu
50
1997
Baixo Jaguaribe
46
1999
Médio Jaguaribe
30
1999
Banabuiú
48
2002
Alto Jaguaribe
40
2002
Salgado
50
2002
Metropolitanas
60
2003
Acaraú
40
2004
Litoral
40
2006
Coreaú
30
2006
Serra da Ibiapaba
30
2013
Sertões de Crateús
30
2013
Fonte: adaptado de COGERH (2013). Disponível em:
atuacao/gestao-participativa/comites-de-bacias/.

Número de
Municípios que compõem a bacia
15
09
13
12
24
23
31
27
11
21
10
09
http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-

Os participantes dos Comitês de Bacia no Ceará correspondem, em
porcentagem: usuários (30%), sociedade civil (30%), Poderes Públicos Municipais
(20%), Órgãos da Administração Pública Estadual e Federal (20%).
Muitas críticas são feitas aos processos de gestão participativa, pois como
apresenta Campos (2012, p. 282), tanto as antigas políticas de secas como as políticas
atuais baseadas no modelo francês inviabilizaram a participação:
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Nas políticas das secas, os atingidos pelo desastre, de tão fragilizados, não
tinham condições de participar das decisões. As manifestações eram
reivindicatórias por um direito básico de sobrevivência. Nas políticas atuais
[...], a participação dos usuários vem sendo induzida pela instituição gestora.

Garjulli (2001) ainda afirma que existe uma grande lacuna na comunicação
entre os órgãos do estado e a sociedade, pois falta uma melhor divulgação das ações na
sociedade, o que torna a participação da população pouco sensibilizada. Além disso, a
autora afirma que a própria criação do Plano Estadual de 1992 não contou com ampla
participação da sociedade, restringindo-se em sua maioria aos técnicos e pesquisadores
acadêmicos.
Tais críticas nos levam a refletir a efetividade dos processos de participação
social nas políticas públicas de águas. Nesse sentido, o capítulo mostrou a partir da
revisão dos conceitos teóricos o quanto a participação da sociedade é fundamental para
a promoção do desenvolvimento sustentável, assim como a legislação sobre recursos
hídricos também favorece a esse desenvolvimento quando insere elementos como a
participação social, a equidade no acesso à água, o cuidado com esse bem, entre outros.
Serão feitas ainda mais reflexões dessa temática a partir da observação da
realidade feita na pesquisa de campo, cujos métodos são abordados e delineados no
capítulo seguinte. A partir dessa pesquisa foi possível entender os processos de
participação e sua relação com o desenvolvimento sustentável, partindo do estudo do
Comitê de Bacia do Salgado.
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2 METODOLOGIA

2.1 Procedimentos Metodológicos
A dissertação é um estudo de caso feito no Comitê de Bacia do Salgado,
considerando que esse seja um método que ajuda a entender “fenômenos sociais
complexos” (YIN, 2005, p.20), como é a temática da participação social em políticas
públicas de águas. O estudo de caso é um método “que permite se chegar a
generalizações amplas baseadas em evidências e que facilita a compreensão da
realidade” (OLIVEIRA, 2008, p.56). Trata-se de “um estudo aprofundado a fim de
buscar fundamentos e explicações para determinado fato ou fenômeno da realidade
empírica” (OLIVEIRA, 2008, p.55).
A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, ou seja, “visa buscar
informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as
características de cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa” (OLIVEIRA,
2008, p.60). Ainda segundo a autora, dentro da pesquisa qualitativa, cabe ao
pesquisador “ser alguém que tenta interpretar a realidade dentro de uma visão
complexa, holística e sistêmica”. A intenção da pesquisa é entender de forma profunda
o papel da participação social na promoção do desenvolvimento sustentável, partindo do
estudo de um Comitê de Bacia, tem-se, dessa maneira, a abordagem qualitativa como a
mais adequada, tendo em vista que a intenção não é quantificar dados ou usar técnicas
estatísticas, como é o caso da abordagem quantitativa. A finalidade da pesquisa, por
tanto, é contextualizar os dados, a partir de uma interação entre pesquisador e
pesquisado.
Quanto ao objetivo, de acordo com Gil (2002), as pesquisas podem ser
classificadas em três tipos: exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa
exploratória visa conhecer amplamente o problema e aprimorar ideias ou descobrir
intuições (GIL, 2002); a pesquisa descritiva tem a função de “descrever características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis” (GIL, 2002, p. 42); e a pesquisa explicativa visa “identificar os fatores que
determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2002, p.42). A
partir desses conceitos, pode-se enquadrar a pesquisa de dissertação como uma do tipo
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descritiva, tendo em vista que o interesse é estabelecer uma relação entre participação
social e o desenvolvimento sustentável a partir de um estudo sobre o Comitê de Bacia
do Salgado.
Neste sentido, quanto ao delineamento da coleta de dados, primeiramente
foi feita uma pesquisa bibliográfica, através de livros e artigos científicos para
fundamentação teórica (conceitos de participação, desenvolvimento sustentável,
políticas públicas e gestão de águas, que já foram explorados no Capítulo 1).
Para melhor caracterizar o caso em estudo também foi realizada uma
pesquisa documental. Foi possível ter acesso aos documentos do Comitê Bacia do
Salgado, como seu regimento interno, algumas de suas atas das reuniões - documentos
oficiais que foram importantes para caracterizar do Comitê de Bacia.
A pesquisa também trouxe dados secundários do Caderno Regional da
Sub-bacia do Salgado (CEARÁ, 2009) para apresentação da região do Cariri cearense e
caracterização da Bacia do Salgado que são apresentados no subitem 2.2 deste capítulo.
Esses dados são importantes para entender melhor a região onde fica a Bacia do
Salgado e sobre a qual se dão as decisões dos membros do Comitê da Bacia.
Para

a

coleta

de

dados

primários,

foram

feitas

entrevistas

semiestruturadas e individuais com os representantes do Poder Público que atuam no
Comitê de Bacia e demais participantes do Comitê (usuários e membros da sociedade
civil), para avaliar como se dá a participação desses sujeitos no Comitê de Bacia do
Salgado.
De acordo com Fraser e Gondim (2004, p. 2-3), a entrevista “dá voz ao
interlocutor para que ele fale do que está acessível a sua mente no momento de
interação com o entrevistador e em um processo de influência mútua produz um
discurso compartilhado pelos dois atores: pesquisador e participante”. A entrevista
semiestruturada é mais interessante para a pesquisa qualitativa porque esse tipo de
entrevista possui uma estrutura mais aberta, incentivando a interação entre entrevistado
e entrevistador, além de promover auto-reflexão nos sujeitos da pesquisa (FRASER;
GONDIM, 2004).
Pretende-se com a entrevista fazer uma análise profunda da fala do
entrevistado, de modo a detectar os aspectos ideológicos que marcam a linguagem
produzida, e, assim, entender o modo como se dá (ou não) a participação social e a
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promoção do desenvolvimento sustentável, assim, o método mais adequado para a
análise das entrevistas é a análise de discurso.
Para Caregnato e Mutti (2006), a análise do discurso visa interrogar os
sentidos na produção da fala, levando em consideração que o discurso é marcado por
relações de força e poder, ou seja, é ideológico; e também enfatiza que o discurso do
sujeito pode variar conforme a realidade socio-histórica. A análise de discurso vai além
do texto, pois busca entender os sentidos da fala em contextos, levando em conta a
realidade social de cada sujeito (GONDIM; FISCHER, 2009). Assim, com esse tipo de
abordagem analítica, pretende-se entender qualitativamente como se dá a participação
social do sujeito nas políticas de águas, tendo em vista que a teoria apresenta a
participação como um elemento-chave da política em estudo.
Cabe justificar ainda a exclusão da análise de conteúdo como técnica de
análise das entrevistas. Não se pretende categorizar a “informação contida nas
mensagens” (BARDIN, 2011, p. 41), nem investigar a frequência de palavras ou
categorias temáticas (CAREGNATO; MUTTI, 2006), pois assim não haveria profunda
reflexão sobre as falas, o que é importante para responder os objetivos da pesquisa,
haveria simplesmente uma mera descrição e enquadramento das falas. A proposta da
pesquisa é “trabalhar com o sentido e não com o conteúdo” (CAREGNATO; MUTTI,
2006, p. 683) e foi por isso que se optou pela análise de discurso em vez da análise de
conteúdo.
A pesquisa também trouxe relatos do acompanhamento de algumas reuniões
do Comitê, utilizando-se a técnica da observação participante, que segundo Oliveira
(2008), é uma técnica de pesquisa onde o pesquisador observa diretamente o fenômeno
que está pesquisando, e tem como objetivo analisar os atores sociais (suas interações
entre si) no meio onde estão organizados. Para Oliveira (2008), trata-se de uma
observação artificial, já que o pesquisador (o observador) não faz parte do grupo.
Os relatos de observações participantes e as análises de discurso são
apresentados no Capítulo 3. A seguir, faremos uma apresentação de uma série de dados
que caracterizam a região que o Comitê do Salgado representa.
2.2 Localização da pesquisa e Caracterização da região
A pesquisa de campo foi realizada com os membros do Comitê de Bacia do
Salgado. A sede desse colegiado se localiza ao sul do Semiárido cearense (macrorregião
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Cariri/Centro Sul), no escritório da sub-gerência da Companhia de Gestão de Recursos
Hídricos do Ceará (COGERH) situado no município de Crato. A seguir, o mapa da
região do Cariri/Centro Sul:

Mapa 2 – Mapa da Macrorregião Cariri/Centro Sul

Fonte: IPECE (2010)
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O Comitê de Bacia do Salgado foi criado pelo Decreto nº 26.603 de 14 de
maio de 2002 e instalado em 10 de julho do mesmo ano. A função de secretaria
executiva do Comitê de Bacia do Salgado é exercida pela COGERH.
A Bacia do Rio Salgado, que nomeia o Comitê, é uma subdivisão da bacia
hidrográfica do Jaguaribe, por tanto, trata-se de uma sub-bacia. Assim, a sub-bacia do
Salgado fica localizada no pé de serra da Chapada do Araripe, e seu principal afluente
nasce no município do Crato, o Rio Batateira, que mais a frente é denominado de Rio
Salgado. Essa água serve principalmente ao consumo humano e na agricultura, uma vez
que aproximadamente 90% das águas subterrâneas abastecem os municípios de
Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha e Lavras da Mangabeira (CEARÁ, 2009).
A COGERH gerencia na Sub-bacia do Salgado 15 açudes e barragens, que
no total perfazem uma capacidade de mais de 448.608.527 m³. São eles: Atalho (em
Brejo Santo); Cachoeira (em Aurora); Gomes (em Mauriti); Junco (em Granjeiro); Lima
Campos (em Icó); Manoel Balbino (em Juazeiro do Norte); Olho d’água (em Várzea
Alegre); Prazeres (em Barro); Quixabinha (em Mauriti); Rosário (em Lavras da
Mangabeira); São Domingos II (em Caririaçu); Tatajuba (em Icó); Thomás Osterne (em
Crato); Ubaldinho (em Cedro); e Jenipapeiro II (em Baixio/Umari). O Mapa 3 na página
seguinte apresenta os municípios que compõem essa Sub-bacia:
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Mapa 3 – Mapa da Sub-bacia do Salgado

Fonte: COGERH (2012)

A Sub-bacia Hidrográfica do Salgado tem uma área de drenagem de 12.865
km², o que corresponde a 8,25% do território cearense. Ela integra 23 municípios:
Abaiara, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Cedro, Crato,
Granjeiro, Icó, Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira,
Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras, Umari e Várzea Alegre. Nesse
sentido, a Sub-bacia fica localizada na porção meridional do estado do Ceará, limitandose a oeste com a Sub-bacia do Alto Jaguaribe, ao sul com o estado de Pernambuco, ao
nordeste com a Sub-bacia do Médio Jaguaribe, e ao leste com o estado da Paraíba. O
Rio Salgado tem uma extensão de 308 km, drenando aproximadamente uma área
equivalente a 9% do estado do Ceará (12.623,89 km²) (CEARÁ, 2009).
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Quanto ao tipo de rochas, a Sub-bacia do Salgado é formada por 58,96% de
embasamento cristalino pré-cambriano, repousando, sobre esse substrato, 41,04% de
depósitos sedimentares, como os da Bacia Sedimentar do Araripe, que possuem uma
série de componentes naturais por onde correm os principais cursos d’ água da Subbacia Hidrográfica do Salgado (CEARÁ, 2009).
A Bacia Sedimentar do Araripe faz surgir sobre o solo a Chapada do
Araripe, rica em águas subterrâneas, que também são gerenciadas pela Companhia de
Águas do Ceará. A região do Cariri cearense, então, fica localizada ao longo da porção
norte-oriental dessa Chapada.
É importante citar que o entorno da Chapada tem condições climáticas
subúmidas e alta permeabilidade das rochas sedimentares. Em contrapartida, a maior
parte da Sub-bacia do Salgado está em uma região de superfície plana, e com um regime
fluvial intermitente e esporádico, além de baixo potencial de águas subterrâneas, onde o
regime de chuvas é menor, e o clima é o Semiárido quente (CEARÁ, 2009).
O Cariri cearense, conforme os municípios que compõem a Sub-bacia do
Salgado, tem as seguintes potencialidades hidrológicas: em águas superficiais, existe
um total de 1.695 reservatórios, com destaque para os açudes de maior capacidade de
acumulação (39%), que são o Atalho e o Lima Campos; no caso das águas subterrâneas,
existem cerca de 3.645 pontos d’água, sendo que 3.370 deles são poços tubulares e 252
fontes naturais (CEARÁ, 2009).
O município de Juazeiro do Norte apresenta a maior quantidade de poços
tubulares (717), seguido por Crato (392 poços) e Barbalha (307). Os municípios que
têm fontes de naturais são: Crato (71 fontes), Missão Velha (52), Jardim (42), Porteiras
(39), Barbalha (34), Brejo Santo (13) e Mauriti (1) (CEARÁ, 2009).
De acordo com relatórios da COGERH, os sistemas de transferência de água
na Sub-bacia do Salgado englobam oito adutoras, e até o ano de 2008 houve a
perenização de um trecho de cerca de 240 km. Essa gestão, como exemplo, beneficiou
cerca 104.650 pessoas, localizadas nos municípios de Aurora, Cedro, Barro, Icó, Lavras
da Mangabeira, Mauriti e Várzea Alegre.
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A população da bacia tem alta densidade demográfica e é a terceira maior
do estado do Ceará. A demanda hídrica humana para a Sub-bacia do Salgado
corresponde a 7,10% da do estado, ou seja, 26.850.813 m³/ano. Esses números se
referem às demandas das cidades, pois as rurais são atendidas por reservatórios com
capacidade inferior a 10 milhões de metros cúbicos (CEARÁ, 2009).
Portanto, cabe ao Comitê de Bacia o envolvimento na gestão das águas em
todo o território apresentado, a fim de buscar resolver os conflitos que surgirem em
torno do uso das águas. Foram os membros do Comitê os sujeitos da pesquisa.
2.3 Os sujeitos da pesquisa
O Comitê de Bacia do Salgado é constituído por 50 membros, que
representam instituições distribuídas em quatro setores: poder público federal e
estadual, poder público municipal, usuários de água e sociedade civil. Na Tabela 2, é
possível ver a constituição do Comitê:

Tabela 2 – Quantidade de Membros do Comitê de Bacia do Salgado, discriminando as
categorias dos delegados
Sociedade Civil

Usuários de água

Poder público
Estadual e Federal

15

15

11

TOTAL

Poder público
Municipal
9
50

Fonte: Elaborada pela autora em pesquisa no site do Comitê de Bacia do Salgado: Disp.:
www.cbhsalgado.com.br (2013). Acesso em dezembro de 2013.

Cada membro do Comitê de Bacia do Salgado é representante de uma
instituição, no caso da sociedade civil e usuários de água, é possível encontrar
representantes de associações comunitárias, fundações, sindicatos de trabalhadores
rurais, associações de produtores rurais, e indústria, por exemplo. Já no caso de poderes
públicos federal, estadual e municipal, existem representantes das instituições desses
níveis, como órgãos ambientais e prefeituras municipais, por exemplo.
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Todos os membros do Comitê ficam sediados nos diversos municípios ao
longo da Bacia do Salgado, é por isso que as reuniões do Comitê são itinerantes, ou
seja, podem acontecer em cidades diferentes da Sub-bacia do Salgado.
É importante ressaltar que o Comitê funciona a partir de seu regimento
interno e que suas reuniões são públicas, acontecendo de forma ordinária (quatro
anuais) e extraordinária (quando necessário). O Comitê possui uma diretoria, formada
por um presidente e um vice-presidente, além de uma secretaria executiva, que nesse
caso é a COGERH.
Os membros da diretoria do Comitê se renovam a cada dois anos, já a
renovação da plenária acontece a cada quatro anos. Para participar da plenária é
necessário se candidatar. A Bacia do Salgado ficou subdividida em cinco microbacias
para que cada pessoa que desejar fazer parte do Comitê seja eleita na sua respectiva
microbacia. Como vamos ver no capítulo 3, os membros consideram esse processo
democrático, embora seja bastante disputado porque muitas vezes as vagas são poucas
para tantos interessados.
Assim, o item seguinte apresenta mais detalhes de como se deu a instalação
desse colegiado a partir de um breve histórico da criação do Comitê de Bacia do
Salgado.
2.4 Breve histórico do Comitê Bacia do Salgado
O surgimento do Comitê de Bacia do Salgado se confunde com o
estabelecimento da sub-gerência da COGERH na região do Cariri cearense. Diante da
preocupação de várias instituições locais com as águas da Bacia do Salgado, começou a
se formar uma articulação destas instituições para que o governo do estado instalasse
um escritório da COGERH na região.
Assim, no ano 2000 foi instalada a sub-gerência da COGERH no município
de Crato. Antes disso houve a realização de um seminário intitulado “Seminário de
Organização e Fortalecimento das Associações de Usuários de Águas da Bacia do Rio
Salgado” ocorrido em dezembro de 1999. Esse Seminário teve como objetivo promover
discussões a respeito da disponibilidade e do gerenciamento das águas na região.
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Os participantes deste Seminário formaram um grupo de articulação que se
reuniu em diversos momentos até que o Comitê de Bacia do Salgado fosse formado. É
importante citar que várias organizações locais, como associações e ONGs trabalharam
conjuntamente com a COGERH para que o Comitê se formasse.
Como fruto desses encontros, foi decidido que os membros do Comitê
fossem escolhidos não por municípios, mas através da divisão da Bacia do Salgado em
cinco sub-bacias. Assim foram realizados encontros nessas microbacias, resultando na
criação do estatuto do Comitê e realização de eleições nessas cinco microbacias para a
escolha dos delegados do novo Comitê que se formava. É por isso que o Comitê hoje
tem 50 delegados: pela distribuição das vagas nas cinco microbacias.
Até então os comitês de bacia no Ceará se formavam primeiramente a partir
da articulação em encontros municipais ou regionais; os que passassem por esses
encontros (que era um número bem maior de pessoas), iriam para o congresso da bacia
para serem escolhidos como membros. É aí onde está o diferencial do Comitê do
Salgado, tendo em vista que aqueles que eram eleitos em suas microbacias já eram
delegados. Assim foram eleitos os representantes da sociedade civil e usuários de águas;
e os membros do poder público em nível federal e estadual foram definidos
posteriormente a partir da indicação oficial de cada entidade pública.
O Comitê de Bacia do Salgado nasce de uma forte articulação regional, que
se preocupa com a gestão das águas na região; e a COGERH se instala no Cariri
cearense porque tais entidades da região assim desejaram. Observa-se nesse processo
uma estreita relação entre sociedade e estado (Comitê e COGERH).
O Capítulo 3, então, apresenta o comportamento do Comitê a partir das
observações realizadas em 2014; o capítulo também traz a análise dos discursos dos
delegados que foram entrevistados neste trabalho.
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3

ANÁLISE DOS RESULTADOS: O COMITÊ DE BACIA DO SALGADO

COMO ARTICULADOR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nesta parte, a dissertação aborda os resultados da pesquisa, a partir do
delineamento metodológico definido anteriormente. Dessa maneira, o capítulo está
organizado em duas partes que integram a pesquisa de campo para entender como se dá
o papel da participação social da política de águas na promoção do desenvolvimento
sustentável a partir das ações do Comitê de Bacia do Salgado.
A primeira parte apresenta os relatos da observação participante das
reuniões ordinárias do Comitê de Bacia do Salgado ocorridas em 2014. Também são
apresentadas as observações das reuniões de alocação de águas acompanhadas durante o
mês de julho do mesmo ano. A escolha por acompanhar as reuniões de alocação
negociada de águas ocorreu devido à necessidade de se compreender como se dá a
relação do Comitê de Bacia diretamente com os usuários de águas mais próximos dos
açudes, tendo em vista que o Comitê consiste uma representação de diversos municípios
numa bacia hidrográfica com extensão territorial considerável. De forma geral, a
primeira parte deste capítulo aborda o Comitê a partir de seu comportamento coletivo.
A segunda parte do capítulo aborda as análises dos discursos das entrevistas
individuais. Os sujeitos entrevistados foram escolhidos a partir de alguns critérios, tais
como diversificação geográfica (a fim de variar os municípios que compõem a Subbacia do Salgado); diversificação de categorias de delegados (sociedade civil, poderes
públicos e usuários de águas); e por fim, por atuação relevante a partir das reuniões que
foram acompanhadas durante a pesquisa.
Ao final de cada parte, são feitas algumas considerações a respeito das
informações coletadas a fim de discutir o problema de pesquisa. O texto também
apresenta Boxes que trazem a explicação de alguns conceitos abordados.

47

3.1 Observações Participantes
As observações das reuniões do Comitê têm como principal justificativa o
acompanhamento direto do fenômeno que está sendo pesquisado. O pesquisador tem a
oportunidade de analisar os atores sociais, a fim de responder às questões da pesquisa.
Assim, para melhor organizar as informações observadas, foi definido um
roteiro de observação (APÊNDICE 02), que foi utilizado em todas as reuniões. Ao todo,
foram acompanhadas duas reuniões ordinárias do Comitê de Bacia do Salgado; além de
mais três reuniões de alocação de águas que também se relacionam com as atividades do
Comitê.
3.1.1 Relatos de Observação das Reuniões Ordinárias
a) Relato 01 – Reunião ocorrida no município de Jati
No dia 13 de março de 2014 aconteceu a primeira reunião ordinária do
Comitê de Bacia do Salgado, no município de Jati (foi a quadragésima reunião e a
primeira do ano de 2014). A reunião ocorreu no Centro de Referência e Assistência
Social (CRAS) daquele município, com duração de aproximadamente 04 horas. O
CRAS fica no centro da cidade e é de fácil localização, o que facilita a participação das
pessoas. Essa reunião, assim como as demais que posteriormente são apresentadas, foi
gravada e a pesquisadora fez a anotações de acordo com o roteiro de observação que foi
elaborado anteriormente (APÊNDICE 02). Na página seguinte encontramos a Figura 1,
que apresenta o espaço da reunião, no momento da formação da mesa de abertura.
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Foto 01 – Reunião ocorrida em Jati: Mesa de Abertura. Fonte: arquivo próprio. 13/03/2014.

A reunião começou por volta das 9h20, com a formação da mesa que
compunha a diretoria do Comitê e outros representantes de instituições do estado do
Ceará na área de recursos hídricos. A reunião contou com a presença de 35 delegados.
A seguir, são apresentados, item a item, os aspectos que foram observados durante a
reunião.

 CONTEÚDOS QUE FORAM DISCUTIDOS
Antes de discutirem os pontos de pauta, o secretário geral do Comitê fez a
leitura da justificativa das ausências enviadas por alguns dos delegados. Algumas das
justificativas não foram aceitas, demonstrando que o Comitê exige a participação de
seus delegados, principalmente quanto estes representam instituições públicas que têm
peso importante na execução das deliberações do Comitê.
Depois desse momento, foi feita a leitura das respostas dos requerimentos
feitos na última reunião do grupo. É uma parte da reunião onde as pessoas se
manifestam bastante, já que são dadas as respostas de suas solicitações.
Cada membro do Comitê recebe uma cópia da ata da reunião anterior, a fim
de que possam lê-la durante a reunião para sugerir alguma correção e posterior
aprovação de todos os presentes, como aconteceu.
A seguir, o ponto de pauta abordado foi a situação dos recursos hídricos da
Sub-bacia do Salgado, apresentada por um técnico da COGERH. Foram apresentadas as
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situações dos açudes que são monitorados pela Companhia, e também o cenário das
precipitações. Como há diversos representantes que utilizam águas dos açudes, houve
bastante participação nesse momento.
Importante citar que uma das pautas não foi cumprida, gerando certo
incômodo entre alguns membros do Comitê. Tratava-se da apresentação de programas
do governo do estado sobre as questões hídricas. O incômodo se deu principalmente
porque essa já foi a segunda vez que nenhum membro responsável para cumprir o ponto
de pauta apareceu e nem sequer justificou a ausência.
O assunto seguinte foi a aprovação de um parecer da Câmara Técnica de
Água Subterrânea. O objetivo do parecer foi o de controlar a perfuração de poços nos
municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, que é um assunto de grande
preocupação entre os membros, tendo em vista a perfuração irregular e desenfreada que
acontece com frequência e que prejudica o futuro dos recursos hídricos da região. Foi
entregue aos membros do Comitê uma cartilha sobre água subterrânea, a fim de
disseminar conhecimentos sobre essa questão.

BOX 01 – O que são Câmaras Técnicas?
As Câmaras Técnicas correspondem a um grupo de pessoas que ajuda o
Comitê de Bacia a tomar decisões. O Comitê de Bacia do Salgado possui quatro
Câmaras Técnicas. Entretanto, na prática foi observado que atualmente apenas a
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas está mais atuante. Ela é formada por alguns dos
membros do Comitê de Bacia do Salgado, técnicos da COGERH e outros representantes
de instituições, especialmente instituições de ensino superior da região. Esse grupo de
pessoas se reúne para fazer estudos bastante específicos. Nessa reunião, por exemplo, a
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas trouxe um parecer sobre a perfuração de poços
na Bacia do Salgado. Esse parecer foi resultado de vários estudos técnicos a respeito da
disponibilidade das águas subterrâneas na Bacia do Salgado. Tais pesquisas levaram ao
Comitê a ter informações para a tomada de decisão, que foi o parecer para o controle
dessas perfurações. Assim, é possível afirmar que a Câmara Técnica é uma forma de
suporte nas tomadas de decisão dos delegados do Comitê de Bacia.

Fonte: Elaborado pela própria autora.

O Comitê também lamentou a desarticulação da gestão de águas com outros
órgãos públicos relacionados ao meio ambiente, principalmente as secretarias
municipais que são responsáveis por questões como o saneamento básico (que quando
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não é feito adequadamente prejudica diretamente a disponibilidade das águas). A
ausência das pessoas responsáveis por tais questões é motivo de descontentamento entre
os membros do Comitê.
O problema da desarticulação entre as questões ambientais e a gestão de
águas não ocorre apenas com o Comitê de Bacia do Salgado. Veiga (2007), em sua
pesquisa de doutorado, observou que no Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul (que
abrange os estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) também há uma
separação das discussões entre meio ambiente e recursos hídricos. O autor afirmou que
“a perspectiva de gestão do espaço participativo é de separação entre o campo dos
recursos hídricos e o campo ambiental” (VEIGA, 2007, p. 255).
Dando continuidade ao relato da reunião, o grupo decidiu fazer a renovação
da plenária só no ano de 2015, por unanimidade, tendo em vista outros acontecimentos
do ano de 2014, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais.
A seguir, o Comitê aprovou a criação de duas Comissões gestoras, uma em
Barbalha, a outra em Crato. Também foi sugerida a criação de mais outra comissão
gestora, também em Barbalha.

BOX 02 – O que são Comissões gestoras?
É importante citar que a participação pública na gestão de água além de
contemplar os comitês de bacia hidrográfica, também contempla as organizações de
usuários de águas. Conforme SOUZA FILHO (2012, p. 211):
as organizações de usuários de água, criadas pela primeira vez no Ceará, em
1994, tem na alocação negociada de água um de seus maiores objetivos.
Juntamente com os comitês de bacia, elas constituem as instâncias de
participação em escala local e regional. A ampliação deste espaço de decisão,
por meio da instalação de comissões gestoras de sistemas hídricos, constitui
ação deste componente.

Assim, as comissões gestoras são agrupamentos de usuários de águas que
atuam em maior proximidade dos açudes. No caso do Ceará, essas comissões são
formadas com apoio da COGERH, atuando em conjunto com os comitês de bacia.
Normalmente esses grupos se reúnem ao final da quadra invernosa para decidir a
distribuição das águas dos açudes.
Fonte: Elaborado pela própria autora.

51

Por fim, foram feitos novos requerimentos pelos delegados. É um momento
onde as pessoas livremente fazem suas colocações, socializando com os demais
presentes. Como esse é o último ponto da pauta, é notável que as pessoas fiquem
agitadas, há muito barulho e percebe-se que algumas pessoas aprovam os requerimentos
sem ao menos ouvir corretamente. As pessoas se mostraram cansadas e apressadas para
a finalização da reunião, até mesmo porque após o almoço houve uma visita ao canteiro
de obras do Cinturão das Águas em Jati.
O acompanhamento deste tipo de obra também é uma forma de participação
do Comitê na esfera pública, embora a decisão sobre isso tenha se dado através de
votação e não por discussões que buscassem o consenso do Comitê, como a
pesquisadora soube em uma das entrevistas individuais que serão apresentadas mais a
frente.
BOX 03 – O que é o Cinturão das Águas?
O Cinturão das Águas do Ceará é uma grande obra que visa ampliar a
distribuição de águas no estado. A obra tem realização do governo do estado em
parceria com o Ministério da Integração Nacional, onde já estão sendo feitos canais que
irão receber água do Rio São Francisco para as bacias hidrográficas cearenses. Assim,
alguns municípios da Sub-Bacia do Salgado estão incluídos nesta obra.
A visita ao canteiro de obras no município de Jati teve importância para
informar ao Comitê como andam a execução das obras. Nesse sentido, houve uma
apresentação sobre a obra, seu prazo, custos etc. Os delegados do Comitê do Salgado
fizeram algumas perguntas e houve alguns debates. Há uma grande preocupação em
acompanhar os usos das águas destas obras, a fim de que de fato, o sertanejo seja
beneficiado e que água seja distribuída de maneira democrática como a legislação
prevê. Essa preocupação se deve também porque a obra tem custos altíssimos, fazendo
gerar muitas polêmicas e discussões sobre esses projetos.
Fonte: Elaborada pela própria autora a partir da Cartilha “Cinturão das Águas do Ceará”, organizada pelo
Governo do Estado do Ceará, Ministério da Integração Nacional e Governo Federal.

 CONFLITOS ENTRE SUJEITOS
Durante a reunião, não houve conflitos entre as pessoas. Apenas
aconteceram alguns momentos com fortes discussões, como foi o caso da discussão
sobre o acompanhamento da implantação de cisternas de polietileno no município de
Cedro. Um dos delegados do Comitê fez um requerimento para a fiscalização na
implantação dessas cisternas, pois segundo ele o município pediu a instalação de um
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número de cisternas que não corresponderia à real necessidade da população. O assunto
trouxe bastante polêmica porque se trata de uma questão bastante séria que questiona o
devido uso de recursos públicos. Houve bastante discussão, e ao final, o Comitê
resolveu aprovar a solicitação do delegado.
Os conflitos são importantes porque incentivam a participação das pessoas e
demonstram que o Comitê é atuante e que ao longo das reuniões vai apresentando
pontos de vista cada vez mais críticos em relação às políticas públicas de águas e
demais políticas que se relacionem a essa temática.

Foto 02 – Reunião ocorrida em Jati: Votações de requerimentos. Fonte: arquivo próprio. 13/03/2014.

 INTERESSES COMUNS OU DIVERGENTES ENTRE SUJEITOS
O Comitê se mostrou unânime, principalmente nas questões relacionadas à
proteção das águas. Notou-se uma preocupação comum a todos os presentes em relação
à disponibilidade das águas na região. Tal preocupação refletiu que os delegados do
Comitê têm em mente questões sobre o desenvolvimento sustentável.
 PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE GRUPOS DE INTERESSE MAIS
FORTALECIDOS QUE OUTROS
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Não foram observados grupos mais fortes que outros. Apenas foi possível
notar que algumas pessoas falaram mais de uma vez, principalmente os técnicos da
COGERH.
É importante citar novamente o trabalho feito por Veiga (2007). O autor
relata em sua tese que no Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul “participa mais
efetivamente quem tem capacidade e não quem é eleito formalmente para a
representação” (VEIGA, 2007, p. 261).
No caso do Comitê de Bacia do Salgado também falaram mais os que
tinham mais conhecimento sobre a temática. No entanto, o Comitê e a COGERH
mostraram ter uma relação de parceria, principalmente por trazerem informações
relevantes para o gerenciamento das águas dos açudes.
 TONS DE VOZ
Alguns temas espinhosos trouxeram certas alterações de voz ou certos risos
em tons irônicos. É interessante porque mostra o quanto o Comitê se comportou à
vontade para expressar as opiniões diversas.
 GRUPOS/SUJEITOS EM SILÊNCIO
Como havia um grande número de pessoas na reunião, foi possível perceber
que algumas pessoas falaram mais que outras, por tanto, havia alguns grupos
silenciosos. Mas o olhar das pessoas, mesmo em silêncio, demonstrou atenção aos
assuntos abordados. O silêncio não pareceu coação. De forma geral, as pessoas se
sentiram à vontade para se expressarem.
b) Relato 02 – Reunião ocorrida no município de Aurora

A segunda reunião acompanhada aconteceu no dia 10 de junho de 2014, no
município de Aurora. A reunião ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) do município (foi a segunda reunião anual e a
quadragésima primeira do Comitê).
A reunião ocorrida em Aurora teve uma pauta maior, e por tanto foi a mais
longa se comparada à anterior, com duração de quase cinco horas. Começou por volta
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das 9h25 e contou com a presença de 36 delegados. A reunião começou com atraso de
mais de uma hora, principalmente devido à distância dos municípios que
consequentemente interfere na chegada dos participantes. Tal fato não foi visto como
fator limitante para a participação das pessoas. Faz parte do desafio do Comitê em se
articular, já que é de grande abrangência o território da Bacia do Salgado. Vejamos, a
seguir, os aspectos que foram observados durante a reunião.

 CONTEÚDOS QUE FORAM DISCUTIDOS
Como na reunião anterior, foi formada a mesa de abertura e dadas às boas
vindas. Em seguida foi feita a leitura da justificativa de ausência e as respostas dos
requerimentos anteriores. Mais uma vez, é um momento onde há bastante participação
dos delegados. Também houve a aprovação da ata do último encontro e da criação de
mais uma comissão gestora, a da Fonte Guaribas, em Barbalha.

Foto 03 – Reunião ocorrida em Aurora: Momentos de votações. Fonte: arquivo próprio. 10.06.2014.

Depois aconteceu uma palestra sobre a situação ambiental dos rios da Bacia
do Salgado. Tratava-se de resultados de uma pesquisa de monografia. A palestra foi
marcada por forte linguagem acadêmica. E logo um silêncio se instalou na plenária. Foi
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notável a desatenção de muitos dos delegados. Só foi em um determinado momento da
palestra que um dos delegados do Comitê resolveu comentar o que estava sendo dito, e
foi aí que as pessoas passaram a perguntar mais, discutindo a temática. O uso da
linguagem simples foi fundamental para promover o envolvimento das pessoas.
O conteúdo a ser tratado em seguida foi uma apresentação do balanço
financeiro da COGERH referente ao ano de 2013. A apresentação foi realizada por uma
funcionária da sede da COGERH que fica em Fortaleza, capital do Ceará. A
apresentação consistiu basicamente em gráficos, que se desconfiguraram quando foram
projetados, gerando desatenção das pessoas. A apresentação teve de ser simplificada
devido ao problema técnico.
Mais uma vez, o técnico da COGERH fez a apresentação da situação atual e
futura dos açudes monitorados pela Companhia. É um conteúdo da reunião que tem
grande interesse entre os presentes, principalmente por conta da escassez das chuvas. Há
uma preocupação geral com a situação dos recursos hídricos.
A principal deliberação dessa reunião foi a definição dos parâmetros para
as reuniões de alocação negociada de água. Os parâmetros são três números de vazão
permitidos onde um deles será determinado para que o açude distribua a água, sem que
ela falte até o final do ano. A COGERH faz os cálculos e traz esses valores para que o
Comitê possa aprovar. Esses parâmetros, em seguida, são apresentados aos usuários de
águas nas reuniões de alocação negociada para que eles possam escolher uma das três
opções.
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Foto 04 – Reunião ocorrida em Aurora: Slides de proposta de alocação negociada de água
da Barragem Quixabinha. Fonte: arquivo próprio. 10.06.2014.

Essa deliberação é muito importante porque diz respeito à disposição da
água às pessoas para que elas possam consumir e produzir. Na verdade, percebe-se que
o Comitê apenas se inteirou das decisões da COGERH, porque não há o que discutir
quando se trata da disponibilidade hídrica. Se a COGERH diz que a partir de tal vazão o
açude fica em situação critica, então, não há nada a fazer a não ser aceitar o dado. O
Comitê, nesse caso, demonstrou confiança nas informações da Companhia e aceitou o
que foi apresentado.

BOX 04 – O que são as reuniões de alocação negociada de águas?
Como se sabe, os comitês de bacia são os espaços oficiais de participação
social, onde as pessoas discutem e decidem a gestão de águas de sua região. Aliadas às
decisões de um comitê, também ocorrem as reuniões de alocação negociada de águas
que também garantem a participação social.
Essas reuniões são feitas exclusivamente com os usuários de águas mais
próximos dos açudes. E, no caso do Ceará, é a COGERH que é responsável pela
condução desses encontros, onde é escolhida a vazão que vai atender aos interessados e
às suas respectivas comunidades. A alocação é um mecanismo de negociação coletiva,
onde as pessoas decidem a distribuição física da água, a partir do monitoramento dos
corpos hídricos (KEMPER, 1997).
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É importante relatar que a definição dos parâmetros foi feita às pressas,
tendo em vista a impaciência e o cansaço de maioria dos delegados do Comitê ao final
da reunião, que havia se prolongado bastante. Decisões feitas às pressas podem limitar o
papel da participação social no desenvolvimento sustentável. É importante organizar o
tempo da reunião para não prejudicar as tomadas de decisões tão relevantes.
Como é feito em todos os encontros, a última pauta é um espaço para que os
delegados possam fazer novos requerimentos, os mesmos também foram lidos às
pressas. Ao final, todos seguiram para o almoço.
 CONFLITOS ENTRE SUJEITOS
A reunião de Aurora foi marcada por um conflito direto entre dois membros.
O motivo foi uma discussão a respeito da reconstrução de uma casa que será o Centro
de Referência em gestão de águas. O conflito se deu devido aos sujeitos questionarem
de quem foi a ideia da reconstrução da casa – se foi primeiramente uma demanda do
Comitê ou da COGERH. Houve alguns minutos de discussão, mas ao final a reunião
seguiu. A partir da observação a pesquisadora entendeu que a discussão era
desnecessária porque se tratava de uma discussão pessoal que foi levada para todo o
grupo.
 INTERESSES COMUNS OU DIVERGENTES ENTRE SUJEITOS
Apesar de ter ocorrido um conflito, como foi apresentado anteriormente, os
membros do Comitê de Bacia apresentam interesses comuns que enfatizam a
preocupação com a justa gestão das águas na Bacia do Salgado. Mais uma vez o Comitê
demonstrou reflexões sobre o futuro das águas da Bacia.
 PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE GRUPOS DE INTERESSE MAIS
FORTALECIDOS QUE OUTROS
As discussões foram equilibradas e não foi possível notar grupos mais
fortalecidos que outros. Entretanto, foi evidente que as mesmas pessoas que falaram
mais na reunião anterior (ocorrida em Jati), foram as mesmas que também participaram
mais nesse segundo encontro (salvo poucas exceções).
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 TONS DE VOZ
Só houve alterações nos tons de voz quando ocorreu o conflito relatado
anteriormente. As vozes ficaram mais altas, mas não houve nenhuma agressão verbal.
 GRUPOS/SUJEITOS EM SILÊNCIO
Assim como na reunião anterior, foi possível notar alguns gruos silenciosos,
principalmente ao fundo da sala onde ocorreu o encontro. Como a reunião se prolongou
demais, muitas pessoas se calaram aparentemente pelo cansaço.
Houve outro momento de silêncio, quando da apresentação de uma das
palestras. O grupo pareceu não entender bem, até que a intervenção de um dos membros
fez com que os demais entendessem o tema e o silêncio se rompeu como foi
apresentado no primeiro item das observações.

3.1.2 Relatos de Observação das Reuniões de Alocação Negociada de Água
Considerando que a decisão na reunião anteriormente relatada do Comitê de
Bacia do Salgado em aprovar os parâmetros de vazão para as reuniões de alocação é um
assunto de grande relevância, pois diz respeito ao limite máximo que as pessoas devem
usar a água, foi necessário também acompanhar alguns desses encontros.
O Comitê é um colegiado que representa uma grande extensão territorial (23
municípios, como foi apresentado), e nesse sentido, essa decisão tem um peso
considerável porque interfere diretamente em como os usuários de água (em nível local,
pois são as pessoas que ficam mais próximas dos reservatórios) vão ter acesso à água
para sua sobrevivência.
Essa decisão também é importante porque diz respeito à como o Comitê do
Salgado está articulado com as pessoas que não fazem parte do colegiado, mas que
estão relacionadas diretamente com as decisões do Comitê.
Assim, ocorreram durante o mês de julho de 2014 quinze reuniões de
alocação negociada de água (tendo em vista que são quinze reservatórios monitorados
pela COGERH). Devido principalmente à distância entre os reservatórios foi possível
acompanhar três dessas reuniões.
A primeira delas ocorreu em 11 de julho de 2014, no município de Juazeiro
do Norte (sobre o Açude Manoel Balbino); a segunda aconteceu no dia 15 de julho, no
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município de Várzea Alegre (sobre o açude Olho d’água); e a última reunião de
alocação que foi acompanhada ocorreu no dia 22 de julho, no município de Crato (sobre
o açude Thomaz Osterne). Antes de apresentar o relato de cada reunião separadamente,
há a seguir uma descrição dos aspectos comuns às três reuniões.
As

reuniões

de

alocação

apresentam

uma

estruturação

básica.

Primeiramente, antes que ela aconteça, a COGERH, por meio de seus técnicos, faz um
trabalho de mobilização social, que é uma espécie de sensibilização da população que
vive ao entorno do açude. Os técnicos saem pelas comunidades para divulgar a reunião
de alocação, enfatizando a sua importância para os usuários de águas, especialmente
porque eles utilizam a água em suas atividades produtivas. É um processo muito
importante e positivo, porque a Companhia fica com uma relação cada vez mais
próxima das comunidades.
Vale ressaltar que as reuniões de alocação acontecem em julho porque é o
último mês onde pode chover na região. A partir de agosto, as chances de recargas nos
açudes são mínimas. E aí, toda a água acumulada durante o primeiro semestre precisa
ser utilizada de forma a atender a todos os usuários no semestre seguinte. Trata-se aqui
da distribuição de água bruta, que é a água captada diretamente dos açudes e que vai ser
utilizada principalmente por produtores rurais, dos pequenos aos grandes.
É comum a todas as reuniões de alocação a COGERH fazer uma
apresentação básica, explicando o que é a Companhia, quais são os principais aspectos
da política federal e estadual de recursos hídricos, qual a importância do gerenciamento
de águas, etc. Feita esta apresentação, a Companhia leva à apreciação dos presentes os
parâmetros de vazão daquele açude, a fim de que os usuários escolham qual o melhor
para todos os presentes.
Os dados são apresentados em tabelas, com utilização de retroprojetor, e os
técnicos também os distribuem aos presentes. Normalmente é uma lauda impressa que
apresenta a situação dos recursos hídricos daquele açude: qual é a vazão atual do
reservatório, o quanto de água se perde por meio de evaporação, quais são os níveis do
reservatório no futuro a partir da criação de cenários (geralmente são três situações)
com simulações do tipo: “se liberarmos uma vazão X, teremos no fim do ano de 2014 o
nível Y do açude, tendo em vista que a evaporação é de Z”.
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É importante lembrar que os parâmetros apresentados pela COGERH foram
aprovados anteriormente pelo Comitê de Bacia do Salgado, e por isso, os usuários de
águas que participam de uma reunião de alocação só poderiam decidir entre aquelas
opções. Entretanto, houve em duas reuniões o pedido para que a Companhia fizesse
naquele momento uma nova simulação.
Assim, é comum nas reuniões de alocação haver muitas discussões, tendo
em vista os interesses dos usuários serem conflitantes. Foi possível notar que a
COGERH buscou usar uma linguagem acessível a todas as pessoas e que tem um forte
discurso em favor da preservação dos recursos hídricos e do acesso democrático à água
por meio do incentivo à participação social. A Companhia adotou uma postura
mediadora, incentivando a participação das pessoas ou apenas organizando os
momentos de fala dos presentes, tendo em vista que houve grupos que falaram menos e
outros que falaram bastante. Vejamos a seguir o relato de cada uma das reuniões.
a) Relato 01 – Reunião de alocação negociada de água ocorrida no município de
Juazeiro do Norte referente ao açude Manoel Balbino

A primeira reunião acompanhada aconteceu em 11 de julho de 2014, no
período da manhã, iniciando por volta de oito e meia. A reunião ocorreu na sala de aula
de uma escola municipal em Juazeiro do Norte, mais precisamente na Vila Três Marias,
uma localidade relativamente próxima do centro da cidade, porém faz parte da zona
rural.
Foi observada a chegada das pessoas. Estavam ali os usuários de águas do
açude Manoel Balbino que aos poucos iam entrando e tomando seus lugares na sala de
aula. Algumas pessoas foram à reunião pela primeira vez, o que é considerado muito
importante porque o encontro é uma oportunidade de a Companhia de Gestão de
Recursos Hídricos apresentar, a quem ainda não conhece, as políticas de gerenciamento
de águas.
A fala inicial de uma das técnicas da COGERH foi interessante para
incentivar o processo de participação social, deixando as pessoas à vontade: ela pediu
para que cada pessoa se apresentasse. A COGERH organizou a sala em forma de
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círculo, por isso que a apresentação individual se deu na sequência daquele círculo
formado.

Foto 05 – Reunião de alocação negociada ocorrida em Juazeiro do Norte: sala organizada
em círculo. Fonte: arquivo próprio. 11.07.2014.

Notou-se que as pessoas estavam muito curiosas e atentas à apresentação.
As primeiras falas dos técnicos da COGERH foram relacionadas ao gerenciamento de
recursos hídricos no Brasil e no Ceará. A linguagem foi bastante didática, com
exemplos práticos e uso de fotografias, a fim de envolver as pessoas. Houve também
falas sobre as questões ambientais que afetam as águas, como é a problemática da
poluição de rios e outros mananciais.
Nessa reunião houve bastante participação (a sala tinha vinte e cinco
pessoas). Notou-se na prática que só se participa daquilo que lhe envolve. As pessoas
relatavam casos vivenciados por elas na realidade de seus açudes, assim como
receberam esclarecimentos diversos conforme as dúvidas ali apresentadas.
A partir da observação foi possível caracterizar a reunião como um espaço
de ensino e aprendizagem, pois foi um momento de dialogar, perguntar, responder,
assim como debater os parâmetros do açude, que é o assunto principal.
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E, além disso, a reunião foi um espaço de cobrança: houve algumas
reclamações em relação à ausência, nas reuniões de alocação, de outros órgãos públicos
ligados aos assuntos relativos ao meio ambiente.
Os usuários falaram em alguns momentos que a Companhia de Águas do
Ceará deveria estar mais integrada com outros órgãos estaduais, e que muitos desses
órgãos deveriam estar presentes nestes encontros para melhor conhecerem a realidade
dos açudes.
A ausência de outros órgãos ambientais, principalmente os que têm poder de
polícia, que não é o caso da COGERH, como os próprios técnicos falaram, dificulta a
solução de certos problemas que não são da competência administrativa da Companhia.
Umas das técnicas falou que a gestão de águas está muito longe de ser integrada, como
diz a Lei Federal.
De maneira geral, a reunião de alocação das águas do Açude Manoel
Balbino foi mais esclarecedora que conflituosa. O consenso sobre a escolha da vazão do
açude se deu tranquilamente. As pessoas tiraram várias dúvidas. Não houve discussões
ou embates. Naturalmente, como um grupo numeroso, a fala maior foi das pessoas que
já estavam mais envolvidas e já tinham participado das reuniões antes. Assim, houve
alguns sujeitos em silêncio, mas que pareciam atentos e curiosos com relação à temática
da gestão de águas.
Não foram notadas alterações em seus tons de voz. Como destaque, segue
abaixo a fala de um dos participantes, que se mostrou sensível e preocupado com as
questões relacionadas às águas do açude Manoel Balbino (questões relativas à
degradação do açude, devido ao uso de agrotóxicos e aos banhos desregrados). Sua fala
demonstrou uma preocupação no sentido de fortalecer mais o grupo para caminhar
junto, e que a comunidade organizada era mais forte e capaz de lutar para resolver tais
problemas. O participante também argumentou que era preciso se unir aos órgãos
governamentais a fim de preservar o açude:
Se a gente pudesse, junto com a SEMACE, o IBAMA, a COGERH e o
Comitê, todos juntos dar as mãos pra que a gente pudesse combater isso [...]
Acredito que nós precisamos dar as mãos e tomar providência [...] É
importante que a gente lute junto. E eu preciso de todos vocês pra que a gente
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possa conseguir isso aí [...] Porque eu sempre costumo dizer ao nosso povo:
nós unidos jamais seremos vencidos (Fala de um dos integrantes da reunião).

Ao final da reunião, houve a formação de um grupo de pessoas para compor
a Comissão gestora do açude Manoel Balbino, que até então não existia.
Voluntariamente as pessoas se dispuseram a participar e elas foram escolhidas conforme
a localização do açude. É um momento onde fica clara a disposição das pessoas em
democratizar o acesso à água. Também é importante citar que não havia nenhum
delegado do Comitê de Bacia do Salgado presente.

b) Relato 02 – Reunião de alocação negociada de água ocorrida no município de
Várzea Alegre referente ao açude Olho d’água

A segunda reunião de alocação acompanhada durante esta pesquisa se deu
no dia 15 de julho de 2014, iniciando às nove horas, no Município de Várzea Alegre. A
reunião aconteceu na encosta do açude Olho d’água, num espaço conhecido como
Barracão da Feira, no Sítio São Vicente.
O Barracão da Feira é um espaço no meio rural para a realização de feiras
agroecológicas (produção de frutas e verduras sem uso de agrotóxicos) dos produtores
da localidade que usam água daquele açude.

Foto 06 – Barracas para realização da feira no Sítio São Vicente. Fonte: arquivo próprio. 15.07.2014.
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Foto 07 – Cartaz da entrada no Barracão da Feira. Fonte: arquivo próprio. 15.07.2014.

A pesquisadora foi recebida por um membro da localidade que também é
contratado pela COGERH para monitorar a abertura de água do açude. Bastante
articulado, “seu Antônio”, como será chamado aqui, foi logo apresentando os trabalhos
da associação presente na comunidade do Sítio São Vicente (ASIDESS – Associação de
Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável). Ele relatou com entusiasmo o
sucesso do trabalho realizado pela associação, como as feiras agroecológicas e a
produção de artesanato a partir das espigas de taboa, uma planta que nasce na encosta
do açude.

Foto 08 – Plantação de taboa ao lado do açude Olho d’água. Fonte: arquivo próprio. Pesquisa de campo.
15.07.2014.
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A água, então, além de desenvolver a produção agrícola, é usada para inserir
a comunidade do Sítio São Vicente na produção de artesanato, gerando mais renda para
as pessoas. Assim, na fala de “seu Antônio” deu para perceber o quanto a correta
distribuição da água daquele açude era importante. A partir deste fato foi notável como
as decisões do Comitê de Bacia do Salgado articulam o desenvolvimento sustentável
por meio da promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Os usuários de água foram chegando e a reunião iniciou com a apresentação
da COGERH e dos participantes ali presentes. Muitos eram agricultores, irrigantes e
membros de associações. Houve também a presença de um representante da secretaria
de saúde do município de Várzea Alegre.
Embora a COGERH utilize uma linguagem acessível àquele público (se
percebe isso porque as pessoas se mostram atentas e fazem perguntas), durante a
apresentação da situação do açude, um dos técnicos utilizou termos considerados
complexos, como “prognóstico” e “paradigma”. São palavras utilizadas com frequência
na universidade e não fazem parte do cotidiano daquelas pessoas. Embora ninguém
tenha perguntado o que significavam, notou-se que não entenderam bem. A
apresentação seguiu adiante, mas a linguagem dos gráficos foi bem melhor explicada,
fazendo com que a dúvida anterior fosse esquecida e o assunto principal da reunião
ficasse em evidência.
Consensualmente as pessoas ali presentes decidiram qual que vazão liberar
do açude Olho d’água. Não houve conflitos entre os presentes e se notou que isso
aconteceu porque a situação da água do açude foi considerada pelos estudos técnicos
como confortável.
Mesmo assim, foi evidente que os usuários estavam sempre preocupados
com o desperdício de água porque, segundo eles, muitas vezes as pessoas poderiam se
aproveitar devido ao açude estar com uma boa capacidade.
Um fato marcante nessa reunião de alocação de águas foram algumas
reclamações. Durante a apresentação da COGERH, houve algumas dessas falas em tons
de críticas sobre o relacionamento entre o Comitê de Bacia do Salgado e a Comissão
gestora do açude (nesse caso o açude já possuía sua comissão).
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Um participante falou que o Comitê deveria ter representação nas comissões
gestoras para que a informação fosse dada de acordo com os usuários do açude; e outra
pessoa falou que muitos delegados do Comitê não tem conhecimento sobre o dia-a-dia
do açude. Tais comentários demonstraram certo distanciamento das pessoas ali
presentes e os representantes de Comitê de Bacia, o que pode prejudicar na gestão das
águas do açude, tendo em vista que as pessoas estão desarticuladas. E,
consequentemente esta falta de articulação prejudica a relação entre participação e
desenvolvimento sustentável.
Mais uma vez os usuários de águas reclamaram da ausência de órgãos
públicos, como os de assistência técnica, que não se integram ao gerenciamento de água
dos açudes. Eles deixaram claro que necessitavam de orientações técnicas para poderem
melhorar as suas produções. Então, como um dos encaminhamentos finais, a COGERH
se responsabilizou por fazer esta articulação, agendando uma capacitação para os
usuários de água.
Importante dizer que na reunião não havia nenhum delegado do Comitê de
Bacia presente. Como na reunião anterior que foi relatada, esta também teve grupos em
silêncio. Mas mesmo assim, os olhares foram atentos e as criticas foram colocadas em
tons de voz tranquilos.
Não se notou interesses divergentes entre os participantes, mas sim um
interesse comum principal que foi a preocupação com o desperdício de água, como foi
dito. O grupo de usuários presentes na reunião não apresentou subgrupos mais
fortalecidos que outros. O consenso se deu e a reunião foi finalizada.
b) Relato 03 – Reunião de alocação negociada de água ocorrida no município de
Crato referente ao açude Thomás Osterne

A reunião aconteceu no dia 22 de julho de 2014 às 8h30, numa quadra
esportiva denominada de Quadra Poliesportiva da Ponta da Serra, no distrito Ponta da
Serra, área rural do Crato.
A reunião contou com a presença de cerca de 40 pessoas, incluindo dois
membros do Comitê de Bacia do Salgado, representantes da Secretaria de Meio
Ambiente do município de Crato e outros representantes da prefeitura.
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Foto 09 – Reunião de Alocação de águas do açude Thomás Osterne. Fonte: arquivo próprio. 22.07.2014.

Essa foi a reunião mais conflituosa de todas as que foram acompanhadas e
descritas neste trabalho. Começou logo com queixas de alguns participantes, pois
muitos queriam que o encontro acontecesse próximo do açude, tendo em vista que o
acesso ao transporte até a Quadra Poliesportiva era ruim. Houve falas do tipo “a maior
parte é rico e tem transporte”, denotando que a reunião seria repleta de polêmicas, como
foi de fato.
Acalmadas essas primeiras agitações pelos técnicos da COGERH, a reunião
seguiu com a apresentação da situação do açude Thomás Osterne. A apresentação dos
parâmetros de alocação gerou inúmeros questionamentos: pela primeira vez, alguns dos
participantes duvidaram dos dados da Companhia.
Os técnicos, então, resolveram explicar novamente os dados apresentados,
assim como feita uma nova simulação de liberação da água do açude. Depois de muita
agitação, os técnicos e outras pessoas presentes conseguiram esclarecer as dúvidas que
tinham sido colocadas. Foi um momento bastante tenso, pois até então ninguém havia
questionado os dados. Esse foi um dos primeiros conflitos ocorridos na reunião.
Em seguida, mais discussões na hora de decidir sobre a vazão para o açude.
Dois grupos de pessoas se mostraram claramente rivais. De um lado eram pequenos
agricultores, e de outro, um grande fazendeiro da região. Os pequenos agricultores não
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achavam necessário abrir vazão máxima, tendo em vista que não era preciso tanta água
em suas atividades. Já o grande fazendeiro queria a vazão máxima. Houve bastante
discussão. Abaixo, uma das falas durante esse outro conflito:
O que fica na cabeça da gente é: será que essa água que é solta é para aquele
pequeno agricultor que planta tirando água do rio ou por causa daquele
grande fazendeiro que cria gado?” [...] porque não há necessidade desse tanto
de água (Fala de um dos integrantes da reunião).

Os técnicos da COGERH também interferiram na discussão, relatando que
“a água é pra todo mundo”. Assim, a partir desse conflito, ficaram claros os divergentes
interesses entre os usuários de água; também foram notórias as diferenças
socioeconômicas entre aqueles usuários.
Diante de tais conflitos, a COGERH adotou mais vez uma postura de
mediadora. A disputa foi equilibrada e no final, depois de muitas discussões e embates,
os participantes decidiram pela vazão intermediária, que nem era o que os pequenos
produtores queriam, nem foi o que o grande fazendeiro defendia.
A reunião foi marcada por fortes alterações nos tons de voz. O encontro foi
bastante agitado e processo de consenso foi mais demorado que nas reuniões
anteriormente relatadas nesta pesquisa. Não foram percebidos grupos em silêncio. Ao
final, os participantes montaram a Comissão Gestora do açude, que foi bastante
diversificada, favorecendo a todos os usuários.

De maneira geral, essas reuniões que foram acompanhadas denotaram forte
envolvimento das pessoas na gestão de águas. Houve bastante participação e em todos
os casos há uma preocupação com a disponibilidade da água. O Comitê se apresentou
como um espaço de aprendizagem, onde as pessoas discutem e trocam informações a
respeito das questões relativas às águas. A linguagem dos técnicos da COGERH se
apresentou acessível, e só apenas com alguns casos pontuais de falta de entendimento
ou uso de termos técnicos. É notável também que as pessoas se esforçam para estarem
presentes nas reuniões e que a ausência de órgãos públicos gera muita indignação de
quem participa das reuniões.
Foi possível observar que a participação social é fundamental para o acesso
democrático à água e que os conflitos entre os sujeitos participantes tem grande
importância, pois os fazem refletir sobre como usar a água de forma eficiente. As
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observações aqui relatadas apontam também em alguns casos à necessidade de maior
interação entre os usuários de água (que estão mais próximos dos açudes) e o Comitê de
Bacia e as Comissões gestoras, para uma maior efetivação da participação social na
política de gestão de águas.
O item seguinte apresenta a análise dos discursos dos entrevistados. É
importante relatar que as observações participantes serviram para melhor desenvolver
essas análises, pois foi possível comparar os discursos individuais com o
comportamento do Comitê observado nas reuniões.

3.2 Análise de discursos
Como dito no Capítulo 02, a entrevista é um método que permite buscar
informações a partir da interação entre o participante da pesquisa e o pesquisador. O
objetivo foi buscar entender na fala dos entrevistados como se dava a sua participação
no Comitê de Bacia do Salgado, e se essa participação é um elemento de promoção do
desenvolvimento sustentável.
Assim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alguns membros
do Comitê. Ao todo foram realizadas 18 entrevistas durante o ano de 2014. Vale
ressaltar que o Comitê foi bastante acessível e que algumas das entrevistas ocorreram
antes das reuniões acompanhadas que foram relatadas no item anterior. Outras
entrevistas aconteceram nas instituições dos delegados e na residência de alguns deles.
As entrevistas tiveram um tempo de realização entre 15 minutos e 50
minutos, no máximo. Cada participante assinou um termo de consentimento da
entrevista, onde ficava claro, entre outras coisas, o uso das informações para esta
pesquisa e o sigilo de sua identidade. O Apêndice 03 apresenta esse termo. Assim, ao
longo desse texto, são usados números para identificar as falas dos participantes.
A escolha de cada entrevistado se deu a partir da definição de alguns
critérios, o primeiro deles foi a atuação marcante de alguns delegados, notada a partir
das observações participantes. O segundo critério de escolha foi a distribuição por
categoria de cada delegado. Como o Comitê é composto por sociedade civil, usuários de
água e membros do poder público, foram escolhidos seis pessoas de cada categoria.
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Em relação aos membros de poder público, foi possível entrevistar mais
representantes em nível federal e estadual, devido principalmente à ausência de
representantes municipais. Por fim, procurou-se diversificar ao máximo o número de
municípios de onde era cada delegado, a fim de ter uma boa representação de
municípios que compõem a Bacia do Salgado. Assim, ao todo, os 18 entrevistados
corresponderam a 07 municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Lavras da
Mangabeira, Cedro, Brejo Santo e Porteiras.
O roteiro de entrevista (APÊNDICE 01) foi estruturado com perguntas
abertas que indicassem na fala dos entrevistados as respostas do problema de pesquisa.
Assim optou-se pela análise de discurso como método de análise dessas entrevistas.
Assim, já foi possível notar no discurso dos entrevistados suas ideologias,
principalmente de acordo com cada categoria de cada participante do Comitê. Por
exemplo, os usuários de água tem forte preocupação na gestão das águas dos açudes
porque essa gestão interfere diretamente em suas atividades produtivas. Quando
perguntados sobre em que decisões eles participaram muitos se lembraram de decisões
sobre a gestão das águas em seus açudes e isso foi enfatizado não só nas entrevistas,
mas também observado nas reuniões ordinárias e de alocação que foram acompanhadas
(quando fizeram requerimentos para resolver problemas relativos às águas de seus
açudes especificamente).
Os discursos dos membros representantes da sociedade civil foram
marcados fortemente pela defesa de suas classes, pois muitos representavam grupos de
agricultores e irrigantes da Bacia do Salgado. Seus discursos convergiam para a
proteção dessas pessoas, denotando que o Comitê é um espaço que dá voz a elas. Numa
das falas das entrevistas, é possível notar o caráter desse discurso: “sou agricultor, sou
irrigante, e lá é um local da gente reivindicar nossos direitos, cobrar mais dos órgãos
públicos porque eles deixam muito a desejar” (ENTREVISTADO 14).
Em vários momentos, os discursos dos membros da sociedade civil se
assemelharam aos dos usuários, principalmente porque alguns representantes da
sociedade civil na prática também usavam águas dos açudes.
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Os representantes de poder público apresentaram discursos em várias
linhas: em alguns momentos foram discursos voltados diretamente para as conquistas
que tiveram enquanto gestores na área de recursos hídricos; outros discursos
demonstraram interesses em aprender com o Comitê, se munindo do máximo de
informações para suas instituições; outros discursos demonstraram pouco envolvimento
com o Comitê, como foi enfatizado pelo entrevistado 14.
De maneira geral, os discursos convergem para os interesses de cada
categoria de delegado. Entretanto, há a predominância de um discurso coletivo: todos se
preocupam com o gerenciamento das águas na região; grande parte dos discursos
apresentou forte nível de envolvimento com as questões relativas à disponibilidade de
água na região. Mesmo os menos atuantes reconhecem a importância que tem o Comitê
em ordenar o uso da água na Bacia do Salgado.
Depois desse apanhado geral dos discursos dos entrevistados, é possível
agora analisar os discursos a partir dos pressupostos da pesquisa: como se dá a
participação social dos delegados do Comitê; e se essa participação promove o
desenvolvimento sustentável da Bacia do Salgado.
Primeiramente, trataremos como se dá participação social. A maioria dos
discursos analisados apresentou forte relação de envolvimento dos delegados com o
Comitê. Esses sujeitos atuantes lembram o tempo que estão inseridos no Comitê e como
atuaram e estão atuando.
Quatro pessoas entrevistadas estão participando do colegiado desde a sua
criação, que completou doze anos em 2014. O discurso dessas pessoas sinalizou grande
conhecimento sobre as questões de recursos hídricos da região, demonstrando que para
a participação ser efetiva em um colegiado como esse é preciso conhecer bem a região e
suas questões relacionadas às águas. Envolvimento é sinônimo de conhecimento, ou
seja, só se participa de algo quando se conhece bem o está sendo discutido.
Isso foi comprovado a partir de outros discursos, pois mesmo os que estão
há menos tempo no Comitê tem forte envolvimento porque conhecem bem as questões
que estão sendo discutidas no colegiado. Esse envolvimento também foi percebido
quando os participantes da pesquisa contaram de quais decisões já participaram, como
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as decisões de alocação de águas nos açudes, a deliberação sobre a limitação da
perfuração de poços na região do Cariri cearense, o acompanhamento das obras do
Cinturão das Águas, entre tantas outras decisões. Algumas dessas decisões foram
acompanhadas na pesquisa, e foi possível notar que os delegados estavam bastante
envolvidos nas discussões.
Como foi dito anteriormente, mesmo havendo pessoas falando mais que
outras nas reuniões, foi percebido nas falas individuais que os delegados estavam
envolvidos nas discussões do Comitê e que muitas vezes a fala de poucos representava a
fala de uma maioria. Isso denota que o nível de envolvimento com o Comitê não está
relacionado à quantidade de pessoas que fala nas reuniões, mas como as pessoas estão
ouvindo e acompanhando as discussões.
Ainda enfatizando a atuação dos delegados que demonstraram forte
envolvimento com o Comitê, é importante citar que eles relataram como grande
vantagem no processo de participação na gestão de águas a possibilidade de estarem
discutindo, decidindo e solucionando conflitos na Bacia do Salgado.
Eles relataram que a organização do Comitê em diversos segmentos é um
mecanismo que envolve cada vez mais as pessoas no processo de participação. Os
entrevistados demonstram em seus discursos acreditar nos processos de participação
como eficientes caminhos para a gestão das águas na região. A seguir, há uma fala que
acentua um desses discursos:
Me parece que o resultado mais importante não é a tomada de decisão que é
feita pelo coletivo, mas o conjunto de trocas que permite em alguns casos
chegar em consenso uns temas, outros casos explicitar as diferenças, então eu
acredito muito fortemente nos processos coletivos de construção das coisas
todas (ENTREVISTADO 09).

Nessa fala, o participante da pesquisa relata que tão importante quanto o
processo de participação social é também a interação entre as pessoas, sejam as
discussões consensuais ou não. Muitos entrevistados enfatizaram em seus discursos a
importância dos conflitos porque vê neles realmente a construção democrática das
decisões. Embora considerem que algumas vezes o processo de tomada de decisão é
muito lento, eles acreditam no processo.
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De maneira ampla, os participantes entrevistados demonstraram muita
satisfação e orgulho ao fazerem parte do Comitê de Bacia do Salgado, denota-se isso na
seguinte fala: “eu me senti extremamente à vontade para fazer perguntas, pra fazer meus
requerimentos” (ENTREVISTADO 12). Para além da fala, as observações participantes
comprovaram que os delegados se sentiam à vontade, principalmente nesses momentos
dos requerimentos.
Só houve um caso onde o membro do Comitê demonstrou não estar à
vontade no processo de participação. Seu discurso denotou insatisfação porque ele não
concordou com algumas decisões. Ele não se sentiu representado e isso demonstra que o
Comitê é um espaço feito por diferentes pessoas e consequentemente opiniões
divergentes. Fica um questionamento de até que ponto essas diferentes opiniões podem
incentivar ou não a participação das pessoas. Nesse caso, embora o membro
demonstrasse insatisfação, foi possível notar que ele estava bastante atuante nas
reuniões, significando que discordâncias pessoais não eram formas de afastar as pessoas
do processo de participação.
Alguns discursos individuais também confirmaram que mesmo com
algumas dificuldades de acesso ao transporte para irem às reuniões (como é o caso de
muitos representantes da sociedade civil), os membros estão dispostos a participar e isto
não é um fator limitante. Isso também foi notado nas reuniões acompanhadas porque em
todas elas houve um bom número de participantes.
Entretanto muitos discursos apontaram que é extremamente importante que
o Comitê fosse mais divulgado. Esses discursos assinalaram que o Comitê, para
envolver mais pessoas, precisa chegar mais às escolas, às universidades, principalmente
por conta da relevância que tem a gestão de águas.
Entre tantos discursos de sujeitos atuantes, houve um discurso que chamou
atenção porque demonstrou total ausência de participação do delegado no Comitê. Esse
entrevistado o tempo todo direcionava o seu discurso à justificativa de ausência, sempre
colocando culpa nas tarefas que tinha que desenvolver em sua instituição. Não lembrou
há quanto tempo estava no Comitê, não relatou em quais decisões participou, foi
bastante evasivo, ou seja, seu discurso foi vago e não falou claramente as respostas. Em
suma, o discurso denunciou sua falta de participação.
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É importante dizer que este entrevistado não esteve presente nas reuniões
acompanhadas nesta pesquisa e que a instituição que ele representava era uma das mais
cobradas pelos delegados para estar presente no Comitê. A maioria dos discursos
apontou que a ausência de órgãos públicos afeta à efetividade das decisões do Comitê. É
aí onde entra a análise dos discursos a partir do pressuposto que envolve a participação
e o desenvolvimento sustentável.
Como apresentado no Capítulo 01, a participação social é um dos elementos
que compõe o desenvolvimento sustentável a partir da dimensão institucional e política
definida por Chacon (2007). A autora afirma que a participação social é uma forma de a
sociedade efetivar as políticas públicas que visem o desenvolvimento sustentável, que
nesse caso é a política de águas.
Assim, alguns dos discursos fizeram essa relação direta de que a
participação das pessoas no Comitê era uma forma de promover o desenvolvimento
sustentável; ou seja, onde há participação de todos, há desenvolvimento sustentável.
Contudo, a maioria das falas dos discursos apontou que as decisões (e os
conteúdos das reuniões do Comitê) como preservar a água; preservar as matas ciliares
que ficam ao entorno dos açudes; cuidar da água para que todas as pessoas tenham
acesso e para que essa água seja de boa qualidade; distribuir a água de maneira igual;
desenvolver atividades produtivas que não agridam ao meio ambiente; garantir a
perenidade da água no futuro – todos esses discursos enfatizaram o conhecimento que
os delegados tinham a respeito do primeiro conceito de desenvolvimento sustentável,
aquele definido por Brundtland na década de 1980, onde relacionava desenvolvimento
sustentável na disposição de recursos para que fossem utilizados nas gerações futuras.
Dessa maneira, foi possível notar que o discurso predominante sobre o
desenvolvimento sustentável estava estritamente relacionado à dimensão ambiental, que
como foi dito, é uma das dimensões do desenvolvimento sustentável de acordo com
Sachs (1993) e Chacon (2007).
É importante relatar que os entrevistados adotaram posturas diferenciadas
quando indagados sobre esse tema. Uns disseram rapidamente que “com certeza” havia
uma relação entre participação e desenvolvimento sustentável; outros pararam,
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pensaram e falaram algo como “o Comitê tem a tendência para isso”, querendo dizer
que muito ainda poderia ser feito pelo Comitê para haver o alcance do desenvolvimento
sustentável.
Houve também algumas justificativas, como “o Comitê caminha para o
desenvolvimento sustentável, mas é preciso haver mais participação das pessoas”, ou
ainda que “precisa melhorar as questões ambientais”, ou até “o desenvolvimento
sustentável depende de decisões maiores que ficam à mercê dos governos”.
Aliadas a essas justificativas, houve alguns discursos ainda mais críticos. O
entrevistado 07, por exemplo, falou que as decisões do Comitê tinham relação com o
desenvolvimento, mas não com a sustentabilidade. Através de seu discurso, foi
percebido que para esse entrevistado o acesso às águas dos açudes que tanto é discutido
no Comitê era uma maneira de promover apenas o desenvolvimento. Para ele, outras
questões mereciam ser discutidas, como outras formas de ter acesso à água por meio de
outras tecnologias, como as cisternas e outras formas de guardar a água. O pesquisado
foi bastante crítico em relação à construção de grandes obras para oferta hídrica, como o
próprio Cinturão das Águas que está sendo acompanhado pelo Comitê. Para ele
soluções mais simples podem resolver questões de disponibilidade de água a Bacia do
Salgado.
O entrevistado 09 relatou que as decisões do Comitê, principalmente
aquelas relacionadas à alocação de águas tem mais relação com o desenvolvimento
regional, mas não com o desenvolvimento sustentável. Assim, é possível notar que os
discursos desses sujeitos (os entrevistados 07 e 09) apresentaram discussões importantes
porque embora eles não tenham relatado, ou não tenham demonstrado conhecimento
sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável, ficou enfatizado por meio de seus
discursos que o desenvolvimento sustentável englobava muito mais elementos.
Dessa maneira, o principal elemento afirmado pela maioria dos
entrevistados que é fundamental para a efetividade das decisões do Comitê do Salgado é
a atuação de órgãos públicos. Para eles, as decisões tem maior força quando há o
envolvimento destas instituições.
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Assim, os discursos denotaram que o Comitê decide diversas questões, mas
estas decisões têm forte alcance a nível local. Entretanto, as decisões maiores ainda tem
pouquíssimo alcance porque segundo alguns entrevistados, no final a decisão é
governamental. Os discursos enfatizaram em sua maioria que o Comitê tem seu peso,
mas até certo ponto não decide e que muitas das decisões que são tomadas precisam de
apoio de instituições públicas que deveriam estar envolvidas no Comitê, mas não
participam do colegiado.
Nesse sentido foi possível perceber nos discursos analisados que embora a
legislação de águas afirme ser descentralizada, integrada e participativa, na prática
ocorre descentralização e participação até certo ponto porque embora o Comitê seja uma
forma de descentralizar decisões, há os limites de seu alcance e a participação de órgãos
públicos fica a desejar, o que afeta diretamente na questão da integração, tendo em vista
que a ausência de órgãos públicos desarticula as decisões do Comitê, como foi
enfatizado nos discursos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma discussão teórica e prática da relação entre
participação social e desenvolvimento sustentável, partindo do estudo de caso do
Comitê de Bacia do Salgado.
Vimos que a participação é um elemento essencial para a promoção de
políticas públicas que incentivem o desenvolvimento sustentável. A participação social
promove discussões a repeito do gerenciamento das águas, um bem fundamental para a
sobrevivência da humanidade. O Comitê de Bacia do Salgado se mostrou como um
exemplo de articulador em nível local na promoção do desenvolvimento sustentável.
O Comitê é um espaço de aprendizagem, pois nele as pessoas aprendem na
prática a complexidade que é a gestão das águas; é um espaço onde as informações são
apresentadas para que as pessoas saibam utilizar a água de forma mais eficiente, tendo
em vista que no Semiárido brasileiro esse é um bem escasso. Assim, afirmamos que o
Comitê é um espaço educacional, onde as pessoas são estimuladas a ter cuidado com a
água.
Notamos também que a participação acontece. Há um forte envolvimento da
sociedade no Comitê. Entretanto, há algumas ressalvas que precisam ser colocadas: o
Comitê deve ser cada vez mais divulgado, precisa se articular mais com as comissões
gestoras das fontes de águas, pensando em mecanismos que estimulem ainda mais a
participação das pessoas, principalmente os representantes dos poderes públicos para
que de fato a gestão integrada proposta pela legislação de águas seja efetiva.
O trabalho aponta principalmente que a maior deficiência do Comitê é o
alcance maior das deliberações do Comitê de Bacia do Salgado, pois embora elas
tenham força local, a nível maior, o colegiado fica à mercê das decisões
governamentais. Assim, a participação em nível macro não acontece principalmente
porque a nível estadual o Comitê apareceu como um espaço para se informar das
decisões, mas muito pouco discutir sobre elas. Entendemos que receber informação não
significa participar, mas simplesmente acompanhar o que os governos já decidiram.
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Assim, concluímos que a nível local a participação existe, mas em nível governamental
ela ainda é bastante limitada.
Observamos também uma evolução na relação entre COGERH e Comitê. A
Companhia de águas representada pela sub-gerência regional do Crato se apresentou
como mediadora de conflitos e promotora da participação. Os técnicos da COGERH se
mostraram pessoas engajadas e preocupadas em tornar os processos de decisão cada vez
mais democráticos. Foi notável o esforço que os servidores da Companhia tiveram para
serem entendidos especialmente quando apresentaram dados técnicos sobre os
reservatórios de água.
Cabe também fazer algumas recomendações para o melhor andamento das
reuniões do Comitê de Bacia do Salgado. Como apresentamos, a maioria dos sujeitos
entrevistados afirmou que a alocação das águas dos açudes é uma das decisões mais
importantes. Entretanto, na prática, a apreciação dos parâmetros ocorreu de maneira
muito desatenciosa, pois os membros da plenária já estavam cansados tendo em vista
que aquela reunião tinha se prolongado demasiadamente. Assim, sugerimos aqui que a
pauta da reunião seja mais simplificada, principalmente quando um dos assuntos for a
definição dos parâmetros de alocação.
Há algumas limitações que podemos encontrar para a realização deste
trabalho. Do ponto de vista teórico, foram encontradas poucas experiências que
trouxessem trabalhos de outros comitês de bacia no Brasil. Muitas são as pesquisas
sobre gestão de águas, entretanto, ainda há poucos estudos de caso publicados. Do
ponto de vista da pesquisa de campo, um desafio enfrentado foi a distância entre os
municípios no território da Sub-bacia do Salgado, que limitou o acompanhamento de
mais reuniões do Comitê. Este também é um desafio comum para a participação dos
membros do Comitê nas reuniões.
De uma maneira geral percebemos que a experiência da gestão de águas
promovida pelo Comitê de Bacia do Salgado é positiva, assim como a gestão de águas
no estado do Ceará vem sendo estudada e é tão discutida por pesquisadores a nível
nacional e internacional. Em uma das reuniões acompanhadas neste trabalho, por
exemplo, encontramos uma pesquisadora da Índia desenvolvendo uma tese.

79

Por fim, diante da crise hídrica que alguns estados brasileiros vêm sofrendo
atualmente, a experiência da gestão de águas por meio da participação social é um
exemplo para buscar minimizar o problema do acesso à água, além de ser uma forma de
promover o desenvolvimento sustentável.
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APÊNDICE 01 – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Nome:
Instituição que representa/Município:

1. Desde quando você está inserido no Comitê de Bacia do Salgado? E como se dá
sua participação no Comitê de Bacia do Salgado?
2. De quais decisões você já participou? E quais foram as decisões que mais lhe
marcaram? Quais as que considerou mais importante?
3. Que vantagens ou desvantagens você percebe no processo de participação na
gestão de águas?
4. Quais são as dificuldades ou facilidades para o envolvimento no Comitê?
5. Como você se sente ao participar desse órgão colegiado?
6. Como você avalia a sua participação/contribuição para o Comitê?
7. Você percebe alguma relação entre as decisões Comitê e o desenvolvimento
sustentável?
8. O Comitê é na sua opinião um órgão que decide?
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APÊNDICE 02 – ROTEIRO PARA A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Aspectos a serem observados:
 Conteúdos que estão sendo discutidos;
 Conflitos entre sujeitos;
 Interesses comuns ou divergentes entre sujeitos;
 Presença ou ausência de grupos de interesses mais fortalecidos que outros;
 Tons de voz;
 Grupos/Sujeitos em silêncio.
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APÊNDICE 03 – TERMO DE CONSENTIMENTO E CESSÃO LIVRES E
ESCLARECIDOS
Fui convidado (a) a participar da pesquisa “O papel da gestão participativa de águas
no desenvolvimento sustentável: um estudo sobre o Comitê de Bacia do Salgado:”.
Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a responsabilidade da Prof/ª Dra. Suely
Salgueiro Chacon (orientadora) e Eva Regina do Nascimento Lopes, aluna do
Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável, da Universidade Federal do Cariri
- UFCA, e tem a finalidade de realizar um estudo de caso no Comitê de Bacia do
Salgado.

Fui convidado/a:
( ) Prestar depoimento;
( ) Conceder entrevista;
( ) Fornecer materiais;
( ) Preencher formulário ou questionário;
( ) Participar de grupo de discussão;
( ) Ser filmado ou fotografado;
( ) Ceder os direitos patrimoniais sobre conteúdos fornecidos mediante depoimento,
entrevista, questionário, formulário, fotografia, gravação de som e imagem aos autores
desta pesquisa;
( ) ....................... (outro).
Estou ciente que:
( ) Os conteúdos cedidos serão de uso exclusivo desta pesquisa;
( ) Terei minha identidade preservada;
( ) Não sofrerei riscos à minha saúde;
( ) Não terei ônus financeiro por tal participação;
( ) Não receberei remuneração, pois trata-se de colaboração voluntária;
( ) Serei livre para interromper a participação em qualquer momento;
( ) Receberei esclarecimentos sobre dúvidas que tiver a qualquer momento da pesquisa;
( ) Fui informado/a sobre endereços e telefones dos pesquisadores caso necessite utilizálos.
Nestes termos, aceito prestar a/s colaboração/ões a mim solicitada/s.

____________________, ......... de ................... de 2014.

_______________________________________
Participante da pesquisa

