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Resumo – A região Semiárida brasileira é conhecida por sua escassez de água, principalmente nos 
graves  períodos de estiagem,  por  isso uma das  soluções  encontradas  para minimizar  os  efeitos 
causados  por  estas  características  climáticas,  foi  a  construção  de  barramentos  para  formar 
reservatórios de água e a perfuração de poços, onde o Ceará foi dos estados da federação onde esta 
prática foi bastante difundida. Desde o inicio da década de 90 o estado do Ceará possui uma política 
de  gestão  dos  recursos  hídricos  inspirada  na  gestão  francesa  de  águas  cujos  princípios  são  o 
planejamento participativo, a gestão por bacia hidrográfica e a valoração da água para manutenção 
do sistema de gerenciamento. O patrimônio acumulado ao longo de 150 anos de política pública de 
açudagem foi incorporado pela política como unidades locais de gerenciamento e em 52 destes 
mananciais  atuam  colegiados  gestores  denominados  comissão  gestora  de  sistemas  hídricos.  O 
presente  artigo  traçará  um  histórico  sobre  estes  organismos  de  bacia,  descrevendo  seus 
antecedentes, a forma de atuação e uma análise dos avanços e dificuldades desta atuação.
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COMMITTEES OF MANAGERS WATER SYSTEMS IN THE STATE OF 
CEARÁ 

Abstract –  The Brazilian semiarid region is known for its water scarcity, especially in periods of 
severe drought so obviously one of the solutions to minimize the effects caused by these climatic  
characteristics was the construction of dams to form reservoirs and water well drilling, where the 
Ceará was the federal states where this practice was widespread. Since the beginning of the 90s the 
state of Ceará has a policy of water management inspired by the French management of waters 
whose principles are participatory planning, management by river basin and the valuation of the 
water for maintenance management system. The equity built up over 150 years of public policy was 
built  by  damming  politics  as  local  management  units  and  52  of  these  springs  act  collegiate 
managers called steering committee of water systems. This article will trace a history on these basin 
organizations,  describing  their  background,  their  conduct  and  analysis  of  the  progress  and 
difficulties of this operation. 

Keywords – management, participation, planning.

INTRODUÇÃO

As áreas semiáridas são caracterizadas pelo desequilíbrio entre oferta e demanda de recursos 
naturais  e,  submetidas  a  condições  particulares  de  clima,  solo,  vegetação,  relações  sociais  de 
produção e,  em conseqüência,  a distintos modos de vida.  Para Santos (2008) as terras secas se 
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adaptam às variações climáticas.  Em regiões que naturalmente apresentam deficiência hídrica,  a 
escassez desse recurso pode representar um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento 
econômico. No Nordeste brasileiro, essa realidade tem graves conseqüências sociais, por ser esta 
uma das regiões Semiáridas mais densamente povoadas do mundo (ARAÚJO et al., 2005).

De acordo  com o Ministério  da  Integração  Nacional  (2005),  20,8  milhões  de  pessoas 
vivem  atualmente  no  semiárido  nordestino,  dos  quais  4.211.292  estão  no  Estado  do  Ceará, 
distribuídos  em  150  Municípios  inseridos  nessa  nova  delimitação  e  ocupando  uma  área  de 
126.514,6 km2, o que corresponde a 86,8% da área total do Estado.

Considerando que as demandas de água avançam na medida em que a população cresce e o 
desenvolvimento socioeconômico pressiona por mais água, e inclusive com um padrão de qualidade 
maior,  faz-se  necessário  gerenciar  de  perto  esses  reservatórios.  O  acirramento  dos  interesses 
conflitantes de água pede a presença de um organismo local que atue sobre esse nível e que realize 
de forma legítima a gestão da água, atuando primordialmente na mediação dos conflitos, buscando 
soluções justas e colegiadas para situações conflituosas, e na formalização posterior de um plano de 
aproveitamento desse manancial. 

É sobre esse novo cenário que surgem as discussões das Comissões Gestoras, como sendo 
uma evolução da já reconhecida Comissão de Usuários dos Açudes, que assumindo um caráter de 
formalidade,  destacam-se  como  alternativas  de  núcleos  organizacionais  que  venham atender  as 
demandas crescentes nos reservatórios estratégicos do Estado do Ceará.

É interessante destacar que esses colegiados vêm no intuito de suprir a necessidade de se 
ter presente organismos ligados ao Sistema Integrado de Recursos Hídricos - SIGERH, atuando na 
defesa dos princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 14.844), promovendo assim 
o  disciplinamento  das  atividades  reconhecidamente  estabelecidas  em  cada  um  dos  açudes, 
contribuindo para a organização local e, mais fortemente, para estabelecer uma presença do aparato 
normativo dos recursos hídricos no cotidiano dos reservatórios.

1. RECORTE TERRITORIAL: RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO CEARENSE 

Em regiões semiáridas,  como o estado do Ceará a escassez de água decorrente da pouca 
incidência  de  chuvas  que  ocorrem  apenas  num  período  de  três  a  cinco  meses  por  ano  e  são 
irregularmente distribuídas no tempo e no espaço, aliada à ocorrência de altas taxas de evaporação, 
é responsável pela intermitência de quase toda a rede hidrográfica dessas regiões (FROTA JÚNIOR 
et al., 2007). Outro elemento que afeta significativamente os fluxos hídricos em bacias hidrográficas 
no semiárido brasileiro é a densa rede de barragens nos rios da região (MALVEIRA, 2009). Estas 
são construídas com a finalidade de acumular parte das águas disponíveis nos períodos chuvosos, 
para compensação das deficiências hídricas nos períodos de estiagem (COSTA, 2007). No entanto, 
além de provocar  uma maior  regularidade  das  vazões  naturais,  essas  estruturas  intensificam as 
perdas por evaporação, afetando, assim, o balanço hídrico de bacias hidrográficas não só quanto à 
temporalidade das vazões como também quanto ao total dos volumes escoados.

São  os  reservatórios  de  acumulação  que  proporcionam  a  regularização  interanual  dos 
deflúvios naturais, propiciando a disponibilização de volumes anuais constantes, a um determinado 
nível de garantia. Essas vazões regularizadas pelos açudes constituem, neste caso, a disponibilidade 
de águas superficiais. A garantia de abastecimento a partir de reservatórios superficiais, de pequeno 
e médio porte é limitada porque estes são submetidos a um elevado nível de evaporação, ao alto 
grau de incerteza e heterogeneidade dos escoamentos superficiais que permitem a sua recarga e as 
questões relativas à eutrofização dos açudes. No estado do Ceará os reservatórios são a principal 
fonte de armazenamento são os reservatórios, sendo que os mesmos recebem contribuição hídrica 
do escoamento superficial e da precipitação durante a quadra chuvosa. Desta forma, o estado conta 
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com um nível de atuação e planejamento que assume um papel estratégico e auxilia a consolidação 
do trabalho de gerenciamento dos recursos hídricos é o reservatório.

Embora os açudes contribuam significativamente para o abastecimento hídrico, essas regiões 
se deparam com um novo impasse: a qualidade das águas em muitos reservatórios não é adequada 
para os múltiplos usos. Essas águas, sujeitas às elevadas taxas de evaporação, tornaram-se salinas 
atingindo, em alguns casos, concentrações de sais que impedem seu uso para consumo humano e 
agricultura,  principalmente no período de estiagem, quando ocorre diminuição do escoamento e 
elevadas temperaturas na região (MEIRELES et al., 2007). 

2. ORGANISMOS LOCAIS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO 
CEARÁ 

O desenvolvimento do arcabouço legal para a gestão de recursos hídricos no Brasil teve 
como marco inicial a promulgação do Código de Águas, em 1934. Mais recentemente, em 1997, foi 
promulgada a Lei Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433), que definiu os princípios, diretrizes e 
instrumentos para a gestão dos recursos hídricos no Brasil,  reconhecendo que a água é um bem 
público,  que  apresenta  múltiplos  usos,  e  incorporando  a  necessidade  dos  comitês  de  bacias 
hidrográficas.

No estado do Ceará a criação da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará no 
ano de 1987 e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH em 1993 (SRH 2006), 
possibilitou  mudanças  na  gestão  de  recursos  hídricos  do  estado.  A  partir  de  1992  de  então  a 
infraestrutura  hídrica  do  Estado  foi  diagnosticada,  ampliada  e  tecnicamente  adaptada  às  novas 
condições de demanda e oferta para a sociedade cearense, através do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, de forma a se estabelecer um princípio de segurança hídrica para o Estado, isto pode ser 
comprovado pela construção do açude Pacajus em 1992, do Canal do Trabalhador em 1993 e da 
construção de um substancial  número de outros reservatórios nos anos subseqüentes, através do 
PROURB – Programa de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos Hídricos.

A partir de 1994, começou o trabalho de formação dos comitês de bacias e das comissões de 
operação de açudes e de vales perenizados. Paralelo a isso, foram desenvolvidas pela Secretaria de 
Recursos  Hídricos  outras  ações,  no  sentido  de  constituir  organizações  locais  permanente  ou 
temporárias para atender a estratégia de descentralização e atender alguns critérios definidos no 
Programa  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Recursos  Hídricos  –  Prourb  financiado  pelo  Banco 
Mundial, que incluía a construção de açudes e adutoras, desenvolvido de 1994 até 2002.

Nesse  sentido  foram criadas  instâncias  de  descentralização,  mobilização,  participação  e 
promoção social com áreas de atuação locais, com o objetivo de atrair a participação dos diversos 
setores com interesse em recursos hídricos ou numa obra hídrica específica, incluindo a sociedade 
civil, irrigantes, pescadores, vazanteiros, representantes do poder público municipal e representantes 
de entidades de saneamento e instituições públicas. Estes organismos locais foram denominados de 
Associação  dos  Usuários  de  Açude  –  ASSUSA;  Comitês  de  Apoio  ao  Reassentamento  e  a 
Preservação Ambiental do Açude – CARPA; e Instituições Sócio Comunitária da Agrovila – ISCA.

2.1 Associação dos Usuários de Açude – Assusa

Essa iniciativa partiu da SRH, que em 1995, criou a Comissão de Integração Social  dos 
Açudes  –  Comisa,  cujo  objetivo  era  formar  e  acompanhar  o  funcionamento  das  Assusa.  Esse 
processo era desenvolvido em açudes já construídos e tinha o objetivo de melhorar a operação dos 
reservatórios  e  estava  previsto  na  Lei  11.996/1992.  A  Comisa  pela  SRH  a  partir  do  Decreto 
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23.713/1995 e sua ação se materializava na assessoria e indução da criação e funcionamento das 
ASSUSA.

As  ASSUSA  são  entidades  formalizadas  com  CNPJ,  que  têm  atribuição  de  gestão  de 
recursos hídricos, pautadas nos princípios de participação social e descentralização de planejamento 
e  gestão;  propiciar  a  implantação,  em módulo  de  oferta  hídrica,  infraestrutura  auto-sustentável, 
tanto nos aspectos sociais como econômicos; capacitação no âmbito da instalação e gerenciamento 
de equipamentos sociais, de forma a organizar e elaborar projetos sociais. As  Assusa  foram 
formadas a partir de visitas às instituições e de indivíduos que tinham interesse na utilização dos 
açudes e em um trabalho de mobilização e reuniões, envolvendo os usuários de montante e jusante, 
entre irrigantes, vazanteiros e pescadores. Ao longo das atividades desenvolvidas pela COMISA, 
foram criadas 23 ASSUSA no período de 1995 a 1999. O trabalho de criação das ASSUSA foi 
fundamentado basicamente na discussão e elaboração de projetos comunitários, sobretudo o Projeto 
São José.

2.2 Comitês de Apoio ao Reassentamento e a Preservação Ambiental do Açude – Carpa

Em 1995, a SRH criou os Carpa - Comitês de Apoio ao Reassentamento e a Preservação 
Ambiental do Açude, que tinham um caráter provisório, visto pois somente funcionavam durante a 
construção do açude, extinguindo-se após sua conclusão. Os Carpa, foram instituídos pelo Decreto 
24.336/ 1997, visando aos açudes a serem construídos no âmbito do Prourb – Recursos Hídricos e 
tinham por objetivo acompanhar a execução das obras dos açudes, conhecer seu desenvolvimento 
técnico, tratar da realocação da população da área da bacia hidráulica, acompanhar os processo de 
desapropriação  servindo de  porta-voz  dos  anseios  da sociedade  civil  impactada  pelas  obras  no 
encaminhamento e controle das suas reivindicações e preocupações. Tratava-se de uma organização 
voltada à mitigação dos impactos  sociais  resultantes da construção de um açude, especialmente 
aqueles que atingem a população reassentada.

O Carpa funcionava como um canal de comunicação entre o Estado e a comunidade, a qual 
acompanhava todos os processos que envolviam a construção da barragem, adutora, estradas de 
acesso e agrovila, como também o processo de indenização das terras desapropriadas.  O Comitê 
era formado por 12 pessoas, sendo três da Prefeitura e Câmara Municipal; três da sociedade civil 
organizada, três representantes da população diretamente atingida (proprietários e moradores) e três 
da SRH e suas vinculadas. A duração de cada Carpa partia do período de construção do açude e de 
reassentamento da população a ser deslocada da área da respectiva bacia hidráulica até a conclusão 
da obra. Devido ao seu caráter provisório, não possuíam o CNPJ, como as Assusa.

2.3 Instituições Sócio-comunitária da Agrovila – Isca

As  Instituições  Sócio  Comunitárias  da  Agrovila  –  Isca  são  associações  autônomas, 
formalizadas  com  CNPJ,  que  são  criadas  durante  o  processo  de  apoio  à  organização  dos 
reassentados  da  agrovila,  por  ocasião  da  construção  de  açudes.  Constitui-se  em uma  entidade 
associativa  criada  pela  sociedade  com o  apoio  da  SRH,  que  as  integra  ao  processo  de  gestão 
participativa  dos recursos hídricos.  A Isca tem o objetivo de organizar  as famílias  da agrovila, 
podendo atuar na reivindicação e administração de equipamentos públicos; no desenvolvimento de 
projetos produtivos para as áreas dos lotes agrícolas; na gestão dos sistemas de irrigação repassados 
pela SRH (kit de irrigação, bombas e adutoras); e na administração do sistema de abastecimento 
humano das casas da agrovila. As Isca são consideradas entidades autônomas, pois não visa gerir a 
construção ou a operação do açude, mas organizar uma parte da população reassentada que foram 
assentadas na agrovila construída pela SRH. 
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2.4 As Comissões de Operação dos Sistemas Hídricos no Ceará

O trabalho de gestão participativa tem como marco institucional a promulgação da Lei nº 
11.996 no ano de 1992, que instituiu a Política Estadual dos Recursos Hídricos. Esta Lei criou os 
colegiados consultivos e deliberativos para a gestão dos seus mananciais hídricos, tais como: os 
Conselhos de Recursos Hídricos – CONERH e os Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH.

Dentro  das  diretrizes  de  participação,  integração  e  descentralização  trazidas  pela  lei,  a 
criação da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH veio intensificar a execução da 
mesma, quando, em 1994 iniciou a discussão da Negociação da Alocação das Águas dos Vales do 
Jaguaribe, Curu e Banabuiú, que culminou com a formação das Comissões de Usuários de Água 
Bruta, que mais tarde se estenderiam aos sistemas hídricos que operam isolados, tais como açudes, 
canais e adutoras nas demais bacias hidrográficas do Estado do Ceará. A primeira experiência de 
alocação negociada de água no Ceará se deu em 1994, quando a Cogerh com a realização do I 
Seminário de Planejamento da Operação dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú, a experiência foi tão 
bem sucedida  que,  a  partir  de 1995 foi  reproduzida em outros  sistemas  hídricos.  É importante 
destacar que a alocação negociada de água ocorre em dois níveis. O primeiro nível trabalhado situa-
se  nos  açudes  e  sistemas  hídricos  isolados,  que  seriam açudes  que  perenizam um leito  de  um 
determinado  rio,  não  se  integrando  com  nenhum  outro  açude  ou  sistema  hídrico.  Para  estas 
situações  foram formadas  comissões  de  operação  ou comissões  de  usuários  de  água,  ou  ainda 
conselhos gestores de sistemas hídricos. O segundo nível abrange os grandes vales perenizados, ou 
seja, um conjunto de açudes e sistemas hídricos que se integram e perenizam o vale de um grande 
rio, apresentando uma repercussão regional.

A partir  do ano de  2001,  com o esvaziamento  das  ASSUSA e o  surgimento  de  vários 
conflitos pelo uso da água, muitos deles acirrados pela alocação da água, durante o período de 
estiagem (normalmente o segundo semestre do ano), em alguns reservatórios, que chegaram até a 
mediação  judicial  foi  necessário  estudar  uma  forma  de  transformar  estes  colegiados  até  então 
informais para organismos de bacia reconhecidos e legalizados pelo Sigerh.

3.5. As Comissões Gestoras de Açudes Federais (DNOCS) 

A partir de 2003, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas– DNOCS resolveu 
formalizar organismos locais de gerenciamento de recursos hídricos como forma de legitimar os 
acordos feitos pelos usuários com órgão em reuniões frequentes. Como objetivo geral, o projeto 
visava  apoiar  a  estruturação  e  o  funcionamento  de  organismos  colegiados  compostos  por 
representantes de usuários de água, da sociedade civil e dos poderes públicos, visando garantira 
implementação  da  gestão  participativa  dos  recursos  hídricos,  nos  açudes  administrados  pelo 
DNOCS,  em  parceria  com  os  órgãos  gestores  (ANA/Estados).  A  metodologia  utilizada  para 
formação  das  Comissões  eram baseadas  nas  experiências  desenvolvidas  pela  Cogerh  e  SRH e 
guardavam algumas semelhanças, tais como: o levantamento das características sócio dinâmicas dos 
reservatórios  situados  no  semiárido,  dos  processos  organizacionais  existentes  nos  reservatórios 
relacionados  aos  recursos  hídricos,  dos  conflitos  existentes  pelo  uso  dos  recursos  hídricos  nos 
reservatórios.

Até então o DNOCS só operava o sistema hídrico, então a partir do trabalho realizado com a 
criação das comissões o orgão passou a ser unicamente o proprietário e administrador de açudes. E 
fiscalização e monitoramento, passou para a Agência Nacional de Águas. Outros estados da região 
Nordeste,  Minas  Gerais,  Vitória  e  Espírito  Santo também tiverem o processo iniciado em seus 
territórios. O Ceará foi o estado foi eleito para iniciar o trabalho aqui no Nordeste, pois, era o estado 
onde existia gerenciamento pré-existente e estava mais organizado no que se referia à implantação 
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da  política  de  gestão  dos  recursos  hídricos,  além  de  já  ter  implementado  a  metodologia  via 
instituições estaduais, através das comissões de usuários. Assim, foi formada a primeira comissão 
gestora do açude Farias de Souza, localizado no município de Nova Russas. Nos demais estados 
nordestinos,  as  comissões  no  DNOCS  foram  criaras  unicamente  para  serem  interlocutoras  do 
DNOCS, para fazer uma melhor administração e ajudaram inclusive a desenvolver a discussão de 
comitês de bacia hidrográfica como é coado dos estados do Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Nos açudes federais estado, federação e os comitês de bacia tornavam esse cenário mais 
confuso pois em alguns deles atuavam as Comissões Gestoras criadas pelo DNOCS, as comissões 
de usuários que eram formadas pelo estado através da COGERH para fazer alocação de água, além 
dos comitês de bacia quando estes açudes estavam inseridos num grande vale.

O advento das comissões gestoras e o conflito gerado em alguns açudes possibilitou um 
novo  debate,  onde  as  instituições  envolvidas  com  a  gestão  dos  recursos  Hídricos  no  Ceará 
propuseram-se  a  unificar  o  discurso  e  criar  um organismo local  de  gerenciamento  de  recursos 
hídricos formal e reconhecido pelo SIGERH.

Em 2007, foi realizada a Oficina das Comissões Gestoras dos Sistemas Hídricos do Estado 
do Ceará, a partir de um trabalho de formalização realizado pela Secretaria de Recursos Hídricos – 
SRH, COGERH, Comitês de Bacia, Agência Nacional de Águas – ANA e Departamento Nacional 
de  Obras  contra  as  Secas  –  DNOCS,  o  Conselho  Estadual  reconhecendo  a  importância  destes 
organismos os inseriu no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGERH 
através  da Resolução nº  02/2007 que reconheceu as Comissões  Gestoras de Sistemas Hídricos, 
dando poder aos Comitês de Bacia para criá-las e mantê-las em sua área de abrangência.

Como  resultado  das  discussões  realizadas,  foram  sugeridas  algumas  premissas  pra 
constituição das Comissões Gestoras. Dentre as conclusões, foi considerada a necessidade de se 
criar um instrumento de formalização das Comissões Gestoras, que deveriam ditar regras mínimas 
de sua atribuição, constituição e funcionamento. Que essa formalização seria feita por resolução do 
CONERH- Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tendo validade para os reservatórios estaduais 
e federais, devendo ser respeitado pelas diversas entidades. E que, deve ficar a cargo dos Comitês 
de Bacias  criarem as comissões  gestoras referentes  às suas  unidades  de atuação,  devendo criar 
critérios  específicos  para  a  formação  de  suas  comissões  gestoras,  em respeito  à  resolução  do 
CONERH. Além disso, ficaria também sob decisão do colegiado a priorização dos reservatórios a 
serem iniciados os trabalhos de formação da Comissão Gestora.

Em 20 de novembro de 2007 o CONERH lança a resolução que dispõe sobre as Comissões 
Gestoras  de  Sistemas  Hídricos,  considerando  a  relevância  da  institucionalização  destas.  No 
instrumento  legal  define  que  as  Comissões  Gestoras  (CG)  de  Sistemas  Hídricos  deverão  ser 
formados em sistemas que operem isoladas no Estado do Ceará. Para tanto define o que são:

Art. 1º §2º - Consideram-se sistemas hídricos que operam isolados, àqueles sistemas que 
não  fazem  parte  de  vale  perenizado,  ou  aqueles  que  não  causam  impacto  em  outros 
sistemas à jusante ou montante, podendo ser incluídos nesta categoria; sistemas hídricos 
naturais (lagos, lagoas, córregos, etc.) ou artificiais (açudes, adutoras, canais, etc.). (Resol. 
02/2007 – CONERH).

Determina ainda que as Comissões Gestoras –CG são organismos de bacia, vinculadas aos 
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) do Estado do  Ceará, ficando a cargo destes a formação e 
manutenção destas. As Comissões Gestoras são formadas por usuários de água, representantes da 
sociedade civil organizada e do poder público.  O objetivo da CG é promover a gestão participativa 
dos sistemas hídricos gerenciados pela COGERH, a partir da constituição das Comissões Gestoras 
dos Sistemas Hídricos, tendo em vista o uso racional, a conservação, recuperação e preservação da 
água, numa perspectiva de desenvolvimento integrado e sustentável dos sistemas Hídricos. 

O processo de formação da CG é realizado nos sistemas hídricos que operam isolados, ou 
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seja, geralmente de micro, pequeno ou médio porte que não façam parte de um vale perenizado, 
assim como aqueles que não causam impacto em outros sistemas à jusante ou montante, podendo 
ser  incluídos  nesta  categoria:  sistemas  hídricos  naturais  (lagos,  lagoas,  córregos,  aquíferos)  ou 
artificiais  (açudes,  adutoras  e  canais).  A  constituição  da  CG  inicia  quando  o  CBH  vota  uma 
regulamentação, em forma de deliberação, que orientará todas as etapas de mobilização, discussão e 
instalação destes organismos.

1. Caracterização do sistema hídrico;
2. Diagnóstico institucional e organizacional;
3. Seminário institucional;
4. Reunião de formação da Comissão Gestora;
5. Homologação pelo Comitê de Bacia Hidrográfica;
6. Posse da Comissão Gestora;
7. Elaboração participativa do Plano de Gestão Sustentável do sistema hídrico.

As atribuições das Comissões Gestoras são: apoiar a gestão dos sistemas hídricos do seu 
entorno, promover, de forma conjunta com o Comitê de Bacia Hidrográfica e os órgãos gestores de 
recursos hídricos, a assembléia de alocação, propor critérios de uso racional dos sistemas hídricos, 
respeitando os múltiplos usos, promover debates sobre a preservação ambiental e o suo sustentável 
da água junto aos usuários do respectivo sistema hídrico,  apoiar os órgãos gestores de recursos 
hídricos  na  atualização  do  cadastro  dos  usuários  da  respectiva  bacia  e  no  monitoramento  das 
decisões tomadas no âmbito da alocação negociada. Entre  2008  e  2013  foram  formadas  52 
comissões gestoras entre açudes estaduais e federais (Tabela 1), dentre as quais comissões gestoras 
de aqüíferos.

Tabela 1 –Comissões Gestoras formadas no Estado do Ceará no período de 2008 a 2013.
ANO DE 

FORMAÇÃO
SISTEMA HÍDRICO

2008
Santa Maria de Aracatiaçu, Santo Antônio de Aracatiaçu, Barra Velha, Acarape 

do Meio, Catucinzenta, Itapebussu, Canal do Trabalhador, Penedo, Castro, 
Rosário, Olho d'água, Cachoeira, Ubaldinho.

2009 Canoas, Tucunduba, Angicos, Jerimum, Aracoiaba, Fonte Batateiras

2010
Muquém, Arneiroz II, Jaibaras, Forquilha, Aquifero Apodi, Pirabibu, Sistema 

Fogareiro – Quixeramobim, São José II, Várzea da Volta, Itauna
São Pedro da Timbaúba, Carnaubal, Pompeu Sobrinho (Choró-Limão)

2011
Faé, Carmina, Farias de Sousa, Sto Antônio de Russas, Cedro, Umari, Souza, 

Salão , São Mateus, Quandu, Poço Verde, Fonte do Céu

2012
Edson Queiroz, Trapiá II, Gangorra, Orós/Feiticeiro, Adauto Bezerra, Colina, 

Flor do Campo

2013 Macacos

Fonte: Cogerh, 2013

As comissões gestoras funcionam atualmente como organismos locais de gerenciamento, 
conduzindo em nível local as discussões sobre o gerenciamento e o desenvolvimento sustentável 
dos mananciais onde o processo foi instalado. Funcionam como comissões específicas ligadas aos 
comitês de bacia, sendo responsáveis por conduzir a alocação negociada de água, tema que continua 
tendo sua maior atenção, mas que aos poucos tem cedido espaço para discussões sobre educação 
ambiental  e  mediação  de  conflitos,  por  exemplo.  Outro  avanço,  é  a  expansão do modelo  para 
sistemas mais complexos que os açudes isolados, chegando a gerir sistemas de água subterrânea, 
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caso raro no cenário brasileiro. Há muito o que discutir no que refere-se aos aspectos da gestão de 
recursos  hídricos,  aperfeiçoar  a  mediação  de  conflitos,  capacitar  mais  e  melhor  os  usuários  e 
interessados na gestão, sobretudo avançar no melhor gerenciamento da qualidade da água e no uso 
mais racional através do entendimento dos instrumentos de gestão.
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