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RESUMO --- O processo de alocação negociada de água, promovido anualmente pela Companhia 
de  Gestão  de  Recursos  Hídricos  –  COGERH,  no  estado  do  Ceará,  baseia-se em uma  gestão 
integrada e descentralizada, considerando negociações sociotécnicas através dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas – CBHs, garantidas por lei. A alocação é realizada sempre após a quadra chuvosa 
com o objetivo de definir a vazão do açude a ser liberada. A COGERH faz um levantamento sobre 
os tipos de usos dos açudes, principais usuários e/ou as entidades representativas dos usuários. Em 
seguida, apresenta a Simulação de Operação do Sistema, mostrando cenários de esvaziamento dos 
açudes, considerando várias alternativas de liberação de água. Os CBHs vêm suscitando questões a 
respeito da alocação negociada de água, tais como o formato da reunião, a condução, a participação, 
os locais estratégicos para sediá-la. Assim, a Gerência de Gestão Participativa da COGERH aplicou 
um questionário avaliativo no XVI Seminário  de Alocação com o objetivo de compreender  como 
melhor  conduzir o processo de alocação. As impressões foram de que o espaço é democrático, as 
decisões são implementadas, havendo inclinação para um ajuste na votação quando não há consenso 
na vazão a ser liberada.

ABSTRACT --- The negociated water allocation proccess, promoted annually by the Company of 
Water Resources Management –  COGERH, in the state of Ceará, is based on an integrated and 
decentralized  management, considering  socio-technical negotiations  through  the  Watershed 
Comittee – CBH, assured by law. The allocation is executed always after the rainy season with the 
purpose of defining the flow to be released. COGERH does  a  survey about the types of uses for 
dams, major users and/or the representative bodies of users. After that, it presents the Simulation of 
System Operation, showing emptying dams scenarios,  considering various alternatives for water 
release. The CBHs keeps raising questions about the water allocation, such as the meeting format, 
the  conducting  of  meeting, the  participation  and  the  strategic  places  to  execute  it.  So,  the 
COGERH's Participatory Management applied an evaluative questionary to comprehend how to 
improve the  allocation process leading.

Palavras-chave: Alocação, Vale do Jaguaribe, Banabuiú.

1 Bolsista FUNCAP, exerce atividades na COGERH, Rua Adualdo Batista, 1550, 60824-140 Fortaleza/CE. lucivania.figueiredo@cogerh.com.br
2 Analista de Gestão, COGERH, Rua Adualdo Batista, 1550, 60824-140 Fortaleza/CE. mires.bouty@cogerh.com.br
3 Gerente de Gestão Participativa, COGERH, Rua Adualdo Batista, 1550, 60824-140 Fortaleza/CE. ubirajara.silva@cogerh.com.br
4 Analista de Gestão, COGERH, Rua Adualdo Batista, 1550, 60824-140 Fortaleza/CE. clara.sales@cogerh.com.br
5 Coordenadora  do  Núcleo  de  Gestão,  COGERH,  Rua  Coronel  Antônio  Joaquim,  1296,  62930-000  Limoeiro  do  Norte/CE. 

tereza.ximenes@cogerh.com.br
6 Técnico COGERH, Rua Coronel Antônio Joaquim, 1296, 62930-000 Limoeiro do Norte/CE. andre.cunha@cogerh.com.br
7 Bolsista FUNCAP, exerce atividades na COGERH, Rua Adualdo Batista, 1550, 60824-140 Fortaleza/CE. mateus.perdigao@cogerh.com.br

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1



INTRODUÇÃO

À medida  que  aumentam os  efeitos  da  degradação  ambiental  sobre  a  disponibilidade  de 

recursos  hídricos,  a  gestão  de  bacias  hidrográficas  assume  crescente  importância  no  Brasil 

(JACOBI; BARBI, 2007).  Nos últimos vinte anos ocorreram mudanças significativas no setor de 

recursos hídricos, principalmente a mudança de uma gestão institucionalmente fragmentada baseada 

em  dados  técnicos  para  uma  gestão  integrada  e  descentralizada,  considerando  negociações 

sociotécnicas através dos comitês de bacia hidrográficas - CBHs – garantida por lei.  (GUIVANT; 

JACOBI, 2003).

No âmbito nacional, a Lei Federal nº 9433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, é um marco para essa nova visão da gestão dos recursos hídricos.

O Estado do Ceará, implementou a sua Política Estadual de Recursos Hídricos, através da lei 

11.996 de 24 de julho de 1992, antes mesmo da Lei Federal, lhe conferindo destaque e pioneirismo 

nesse setor. Em dezembro de 2010 ocorreu a revisão desta, o que gerou a nova lei sobre a política 

de recursos hídricos, a lei nº 14.844.

Com o advento da Lei 11.996 e, atualmente, da lei 14.844, a gestão dos recursos hídricos no 

Ceará ocorre de forma integrada, descentralizada e participativa. Uma nova relação se configura 

entre Estado e Sociedade Civil na construção de um processo de gestão compartilhada.

Adotando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento dos recursos hídricos, o Ceará 

está dividido em 11 regiões hidrográficas e possui atualmente (2011) 10 comitês instalados.  Esses 

novos arranjos institucionais sinalizam para uma ampliação da arena pública onde novos atores vão 

surgindo e se integrando ao processo de formação das políticas públicas. Por ter uma pluralidade de 

atores os interesses podem ser diferenciados, o que implica em processo de negociação que busca o 

consenso entre as partes.

Nesta perspectiva, foi implantada a alocação participativa de água, reconhecida pelos CBHs 

como uma de suas principais atividades. A alocação participativa, realizada atualmente, consiste no 

processo de definição da operação dos açudes,  isto é,  da quantidade de água que esses açudes 

devem liberar através de suas comportas para atender as demandas dos usuários de água  (Silva: 

2006).

ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA: COMO ACONTECE NO CEARÁ

O processo de alocação negociada de água promovido anualmente pela Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos - COGERH é realizado sempre após a quadra chuvosa do Ceará, pois só 
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após esse período é possível definir a disponibilidade hídrica de cada açude, em função da recarga 

de água recebida.

Silva (2006), considerando que alocação de água de forma participativa não é apenas uma 

questão técnica, mas que envolve uma mediação de interesses políticos, sociais e econômicos, onde 

participam  atores  sociais  diversos  e  em  realidades  locais  diferenciadas,  descreve  alguns 

procedimentos que são fundamentais para que este trabalho alcance seus objetivos: I - Respeitar as 

especificidades de cada realidade, enquanto espaço de negociação social, com o intuito de mediar 

eventuais conflitos que venham a ocorrer; II - Dotar os usuários de informações técnicas para que 

possam ter uma visão global e integrada da problemática dos recursos hídricos; III - Capacitar os 

usuários  de água, nos diversos usos, para que estes possam acompanhar as ações governamentais e 

colaborar com o processo de gestão dos recursos hídricos, principalmente no que diz respeito à 

implementação dos instrumentos de gestão.

Para a implementação de um processo de alocação participativa de água é preciso perceber 

que a água, necessariamente, se presta a múltiplos usos, e esses usos muitas vezes são concorrentes 

e competitivos, podendo levar a conflitos de interesses. O fato dos recursos hídricos terem usos 

concorrentes e competitivos não significa automaticamente que exista conflitos, pois o que leva ao 

aparecimento  de  conflitos  numa determinada  realidade  não  é  o  uso  competitivo  em si,  mas  a 

ausência de normas constituídas ou então a quebra dessas normas quando existentes. Situações de 

conflitos são inerentes à vida em sociedade e podem propiciar pontos de debates e aperfeiçoamentos 

das relações humanas, havendo assim o seu lado positivo.

Como  a  alocação  participativa  de  água  é  permeada  de  interesses  diferenciados,  algumas 

premissas devem ser seguidas para garantir a participação efetiva dos usuários, de modo que as 

decisões sejam tomadas com maior provimento de ganho para todos. Em outros termos, deve-se 

haver um direcionamento para o bem comum. Ainda de acordo com Silva (2006) as premissas são 

as seguintes:

a) Diálogo – é preciso garantir uma ambiência favorável ao diálogo, para isso deve prevalecer 

uma relação de respeito, confiança e transparência entre os atores sociais envolvidos;

b) Aparato Técnico – é necessário que a equipe técnica que assessore o processo disponha de 

informações detalhadas  em relação ao sistema hídricos que está  sendo trabalhado,  que envolva 

conhecimentos dos aspectos da realidade institucional e organizacional da área, do balanço hídrico 

do sistema,  dos  dados de engenharia,  dos  rios  que fazem parte,  das comunidades  em torno do 

sistema, etc. É imprescindível que a equipe técnica demonstre conhecimento sobre a realidade local 

para  que  as  partes  envolvidas  na  negociação  tenham  segurança  no  processo  de  mediação;  É 

importante  que  as  informações  no  processo  de  alocação  sejam  transmitidas  através  de  uma 
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comunicação fluida, de uma linguagem acessível e de bom entendimento.

c) Aparato Normativo – para que o processo de alocação participativa seja viável é necessário 

que existam ou sejam criadas  de forma negociada e consensual normas formais ou informais que 

norteiem o comportamento dos(as) diversos(as) usuários(as) de água do sistema hídrico, no que diz 

respeito ao uso, controle e conservação dos recursos hídricos.

Para o desenvolvimento de um trabalho de alocação participativa de água é preciso seguir 

alguns passos, considerando a possibilidade de adaptações, em função da realidade local:

1) Visita de Reconhecimento do Sistema Hídrico;

2) Diagnóstico Institucional/Organizacional;

3) Levantamento dos Diversos Tipos de Usos;

4) Balanço Hídrico (demanda x oferta);

5) Simulação da Operação do Sistema;

6) Articulação e Mobilização;

7) Seminário de Planejamento da Operação do Açude;

8) Formação da Comissão dos  Usuários;

9) Monitoramento;

10) Reuniões de Acompanhamento.

O processo  de  alocação participativa  de  água deve  ser  iniciado com Visitas  Técnicas  ao 

Sistema Hídrico com o objetivo de conhecer os detalhes do funcionamento do sistema e se apropriar 

de  informações  da  realidade  local,  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  hidráulicos,  hídricos, 

ecológicos, etc.

Em seguida, deve ser realizado um trabalho de Diagnóstico Institucional/Organizacional, com 

o objetivo  de  conhecer  os  atores  sociais  que  podem atuar  no processo de  gestão  dos  recursos 

hídricos e a realidade organizacional e institucional da área para definir melhor as estratégias de 

construção de um sistema de gerenciamento participativo dos recursos hídricos. Como resultado 

desse  diagnóstico  será  definido  um  mapeamento  das  instituições  governamentais  e  não-

governamentais com atuação na área. Durante essa etapa deve ser desenvolvido um trabalho de 

sensibilização com os atores sociais no sentido de apresentar e disponibilizar informações sobre a 

importância  da gestão das águas e dos aspectos institucionais e legais da Política Estadual  dos 

Recursos Hídricos.

É necessário também realizar o Levantamento dos Diversos Tipos de Usos,  mapeando os 

múltiplos usos existentes no açude, definindo tipos,  localização, consumo, etc.,  identificando os 

principais  usuários  e/ou  as  entidades  representativas  dos   usuários   (associações,  cooperativas, 

distritos de irrigação, agroindústrias, etc.), que devem ser envolvidos como agentes essenciais do 
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processo  de  organização  e  planejamento  da  alocação  participativa  dos  recursos  hídricos.  Essas 

informações sobre os usos existentes são exatamente importantes para que o órgão gestor consiga, 

de posse das informações da oferta (quantidade de água disponível nos açudes) e das demandas dos 

usuários existentes, realizar o Balanço Hídrico do sistema hídrico que será operado.

Em seguida o órgão gestor prepara a Simulação de Operação do Sistema, que é na realidade 

uma simulação de esvaziamento dos açudes, considerando várias alternativas de liberação de água 

pelos açudes. A simulação vai apresentar alternativas de operação dos açudes envolvidos, ou seja, 

vai elaborar cenários, que servirão para que os  usuários  possam decidir quais vazões deverão ser 

liberadas pelos açudes.

Nessa simulação são apresentadas várias possibilidades de liberação de água, especificando, 

mês a mês, a quantidade de água liberada pelo açude, a quantidade de água que é evaporada, o  

comportamento do volume através dos valores em milhões de metros cúbicos e em percentagem de 

acumulação de água.

Outro momento importante é o processo de Articulação e Mobilização, que objetiva envolver 

a sociedade no processo de gestão dos recursos hídricos, devendo ser adotada uma abordagem que 

seja  coerente  e  consistente,  mas  flexível  para  poder  atuar  diante  das  diferentes  realidades  e 

especificidades pertinentes a cada dinâmica local.  O respeito às instituições e organizações que 

atuam na área deve ser um elemento importante para a construção de uma relação de transparência e 

de  confiança,  que  objetive  o  envolvimento  efetivo  dos  atores  sociais  no  processo  de  alocação 

participativa.

Em seguida  é  realizado  o  Seminário  de  Planejamento  da  Operação  do  Açude,  onde  são 

convidados todas as instituições e usuários  identificados  que tenham interesse na operação do 

açude, para que seja apresentada as simulações e ocorra o processo de negociação para a definição 

de qual vazão será liberada. Nesse seminário é importante que todos os usos estejam representados. 

As  deliberações  são  registradas  em  atas  assinadas  por  seus  participantes,  constituindo  um 

documento de referência oficial para a operação dos açudes.

Durante a reunião de alocação, a COGERH procura mostrar de forma acessível a situação 

atual e a perspectiva futura, num horizonte de 6 a 18 meses, de comportamento do açude diante de 

cenários  propostos.  Com  esta  compreensão,  os  próprios  usuários,  devidamente  representados 

discutem o melhor uso do açude, buscando o atendimento das demandas conforme a oferta atual, 

num exercício de balanceamento entre os benefícios e os riscos inerentes a cada cenário. 

Ao final do seminário é realizada a Formação da Comissão dos Usuários, que deve ter na sua 

composição instituições e  usuários que contemple todos os interesses existentes no açude.  Esta 

comissão  tem o  objetivo  verificar  se  as  vazões  definidas  na  reunião  estão  sendo  cumpridas  e 
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deliberar sobre algum ajuste que seja necessário ao longo da operação do sistema.

Após  o  seminário  o  órgão  gestor  libera  as  vazões  definidas  e  inicia  um  processo  de 

monitoramento,  tanto  do  comportamento  do  açude  quanto  do  comportamento  ao  longo  do  rio 

perenizado, definindo seções de controle onde é medida a vazão que está passando no rio. Assim, 

pode-se acompanhar o atendimento aos diversos usuários.

O acompanhamento da operação do sistema é feito pela comissão de usuários, em Reuniões 

de  Acompanhamento,  realizadas  periodicamente,  onde  o  órgão  gestor  apresenta  dados  do 

monitoramento, comparando a situação real com o que foi planejado. É realizada, também, um a 

discussão com a comissão, que pode deliberar algum ajuste, caso a operação não esteja de acordo 

com o planejado, podendo ocorrer que algum usuário não esteja sendo atendido satisfatoriamente, 

ou que esteja sobrando água no rio, então a comissão delibera em relação a abertura ou fechamento 

dos açudes, dentro das faixas definidas no seminário de planejamento.

ALOCAÇÃO PARTICIPATIVA DE ÁGUA DOS VALES DO JAGUARIBE E BANABUIÚ E 

SEU PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Seguindo  a  metodologia  acima  descrita,  no  dia  25  de  Junho  de  2009  foi  realizado  no 

município de Banabuiú, o XVI Seminário de Alocação das Águas do Vale do Jaguaribe e Banabuiú, 

com o objetivo de definir as vazões dos açudes Castanhão, Banabuiú e Orós.

O  Vale  do  Jaguaribe  é  considerado  estratégico.  O  rio  Jaguaribe  percorre  um  trajeto 

aproximado de 633 km, desde as suas nascentes na Serra da Joaninha – no Município de Tauá – até  

a sua foz no Oceano Atlântico. Sua bacia drena uma área correspondente a 48% do Estado do Ceará 

–  beneficiando  81  municípios  –  perfazendo  um total  de  72.043  km².  Por  ser  muito  extensa  e 

heterogênea a bacia do Jaguaribe, foi dividida em 5 regiões hidrográficas: Alto Jaguaribe, Médio 

Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Salgado e Banabuiú.

O Seminário de Alocação é aberto para todos os interessados em discutir  a alocação dos 

Vales, contando com a participação efetiva dos comitês de bacia pertencentes ao Jaguaribe, os quais 

tem poder de voto na definição das vazões a serem operadas nos açudes. É importante que os 

múltiplos usos estejam representados, pois após apresentados os dados e cenários dos açudes, os 

presentes  colocam suas  propostas  de  vazão para  operação  e  não havendo  consenso inicia-se  o 

processo de votação, vencendo a proposta que obtiver maior número de votos. Uma vez decidida a 

vazão, a COGERH secretaria executiva dos CBHs, passa a operar seguindo a vazão deliberada.

Os comitês e sua secretaria executiva vêm suscitando algumas questões a respeito da alocação 

negociada de água. Questões como formato da reunião de alocação, condução da reunião, quem 
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deve participar, locais estratégicos para sediar as reuniões, essas questões vêm sendo colocadas com 

intuito de avaliar e ter mais subsídios da maneira de como conduzir o processo de alocação. Com a 

finalidade de conhecer melhor os atores sociais e suas demandas/expectativas em relação a alocação 

participativa da água a Gerência de Gestão Participativa da COGERH elaborou e distribuiu um 

questionário avaliativo para os presentes no seminário. Informados da avaliação, os participantes 

responderam e passaram as informações para os técnicos da COGERH.

Trata-se  de  questões  avaliativas  sobre  a  própria  condução  do  seminário  de  alocação 

(questionário - anexo 1). Avaliar, no sentido de pronunciar-se; de tomar partido sobre a realização 

de expectativas. Isto implica saber o que se deseja e observar o real em função do desejado. Sendo 

assim,  o  processo  avaliativo  envolve  três  etapas:  Ação  –  Feedback  /  julgamento  –  ajustes.  A 

primeira etapa consiste na elaboração e aplicação da avaliação. A segunda etapa trata da leitura, da 

interpretação que é realizada com base no contexto da etapa anterior. A terceira etapa consiste nos 

ajustes indicados pela a avaliação.

Leitura dos dados

O  Seminário  de  Alocação  contou  com  a  presença  de  110  participantes  no  total.  Foram 

distribuídos  entre  membros  dos  comitês  e  não-membros  86  questionários.  Destes,  64  foram 

devolvidos  preenchidos  (total  ou  parcialmente).  Dentre  os  80%  que  responderam,  havia 

representantes  de  6  bacias:  Alto  Jaguaribe,  Médio  Jaguaribe,  Baixo  Jaguaribe,  Banabuiú, 

Metropolitana e Salgado, distribuídos em 20 municípios, como mostra a tabela a seguir.

Tabela 1- Quantidade de pesquisados por município e Bacia Hidrográfica

Bacia Municípios Número de pesquisados

Alto Jaguaribe

Acopiara 1

Iguatu 1

Orós 6

Baixo Jaguaribe

Aracati 1

Fortim 1

Jaguaruana 1

Limoeiro 4

Russas 3

Banabuiú Banabuiú 10

Ibicuitinga 2

Madalena 4

Morada Nova 10

Piquet Carneiro 1
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Quixadá 5

Quixeramobim 5

Médio Jaguaribe

Jaguaribara 1

Milhã 1

Solonópole 1

Metropolitana Fortaleza 2

Salgado Icó 4

Total: 6 Total: 20 Total: 64

O XVI Seminário de Alocação das Águas do Vale do Jaguaribe e Banabuiú foi sediado na 

Sub-bacia do Rio Banabuiú, no município de Banabuiú. Entre os participantes que receberam e 

responderam o questionário, 58% (37) pertencem ou representam a Sub-bacia do Rio Banabuiú; 

13% (8) são da Sub-bacia do Alto Jaguaribe; 16% (10) são da Sub-bacia do Baixo Jaguaribe; 6% (4) 

são da Sub-bacia  do Salgado;  5% (3) são da Sub-bacia  do Médio Jaguaribe;  3% (2)  da Bacia 

Hidrográfica  Metropolitanas.  Pode-se  verificar  que  há  uma  forte  inclinação  das  pessoas  em 

participar  a  depender  das  facilidades  como  proximidade,  locomoção,  acomodação,  convite  e 

mobilização reforçada por conta da organização no local. De fato, o seminário de alocação acaba 

sendo mais  divulgado na  bacia  onde é  realizado.  Muitas  vezes  a  comunicação ocorre  entre  os 

próprios atores locais por se sentirem mais próximos não só em questão de distância física, como 

também por internalizarem uma identidade com o território, vendo a possibilidade de se discutir 

questões cotidianas do bem comum.

Dos  participantes  que  responderam o  questionário  avaliativo  70% (45)  são  membros  de 

comitês e o restante são participantes que não estão nos CBHs, como consta no gráfico abaixo.

Figura 1- Gráfico sobre Participação de membros e não-membros nos Seminários de Alocação dos Vales 

Jaguaribe e Banabuiú

O fato de 70% dos participantes serem de comitê se deve ao fato de que os mesmos estão 

mais diretamente envolvidos nos debates com a temática dos recursos hídricos e, como tal, buscam 
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decidir pelo bem comum.

Dando  sequência ao  questionário  avaliativo  foi  perguntado,  qual  o  segmento  a  que  o 

participante  pertence.  34%  (22)  disseram  pertencer  ao  Poder  Público  Municipal,  23%  (15)  a 

Sociedade Civil, 23% (15) ao setor de Usuários e 19% (12) ao Poder Público Estadual e Federal.

Figura 2 – Gráfico sobre representatividade por segmentos

Há uma pluralidade de atores,  o  que reflete  no dinamismo e nos  interesses diferenciados 

pautados na maximização dos ganhos. Para todos os setores é interessante que a água seja garantida, 

evitando conflitos pelo uso da água.

Quanto ao histórico de participação nos seminários de alocação 36% (23) responderam que 

participam todo ano, 31% (20) disseram participar às vezes, enquanto 28% (18) afirmaram ser a 

primeira vez que participam do seminário, somente 3% (2) disseram que dificilmente participam, 

apenas 2% (1) não respondeu.

Figura 3 – Gráfico sobre a participação nos Seminários de Alocação

Diante dos resultados apresentados constata-se que os atores que participam dos seminários 
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de alocação não variam muito, eles se fazem presente nesse espaço de debate de forma continuada. 

Mesmo não havendo grande variação entre os membros que participam, novos atores se inseriram 

no processo de alocação em 2009. 

A informação é um fator fundamental para que a democracia aconteça empiricamente. Através 

dela os cidadãos podem formular suas preferências e expressá-las de forma individual ou coletiva a 

seus concidadãos e ao governo. Então, os dados apresentados pela COGERH nos seminários de 

alocação  devem ser  claros,  explicativos,  devem ser  transmitidos  com uma  linguagem de  fácil 

entendimento, juntando a base técnica com a dinâmica social do território em questão. Para avaliar 

como os dados de operação dos açudes estão sendo apresentados no seminário de alocação foi 

incluído o quesito o que você acha da apresentação dos dados de operação? Pelas respostas dadas, 

56% (36) acham que a apresentação dos dados de operação está boa, 28% (18) disseram estar muita  

boa, 13% (8) acham que precisam melhorar e 3% (2) não respondeu, conforme o gráfico 4:

Figura 4 – Gráfico sobre a qualidade de dados da apresentação de operação

No item precisa melhorar foi inserido um espaço para sugestões de melhoria - O que precisa 

mudar? Como mudar? Alguns disseram que a linguagem da apresentação deveria ser menos técnica 

para melhor entendimento das pessoas. Outros sugeriram detalhar mais os dados com informações 

sobre  os  outorgados,  projeção  dos  usuários  insignificantes,  comprometimento  do  uso  para 

irrigantes. A forma de apresentação dos dados adotada para os seminários de alocação está sendo 

bem aceita, precisando de alguns ajustes conforme indicado pelos participantes que responderam o 

questionário.  A COGERH faz  apresentação  em  Power  Point com dados  sobre  o  histórico  dos 

açudes, simulação de cenário de esvaziamento, informações sobre os trechos perenizados, sobre os 

tipos de usos da água no vale, sobre o monitoramento atual, com espaço para questionamentos, 

dúvidas  e  comentários  por  parte  dos  presentes.  São utilizadas  imagens  e  gráficos  para  melhor 
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ilustrar os dados, facilitando na visualização e compreensão dos mesmos.

A mesma pergunta realizada para os dados da operação foi feita em relação a apresentação 

dos dados sobre qualidade de água. Sendo que 59% (38) responderam que a apresentação está boa, 

27% (17) disseram que precisa melhorar, 11% (7) acham muito boa e 3% (2) não respondeu. Nesse 

quesito os que responderam que precisa melhorar gostariam que tivesse mais esclarecimentos sobre 

a  qualidade  da  água  para  consumo,  evidenciando  índices  de  contaminação  por  agrotóxicos  e 

coliformes fecais por região e pelo uso preponderante de água na área.

Figura 5 – Gráfico sobre apresentação dos dados de qualidade de água

A apresentação dos dados de qualidade de água segue a mesma metodologia dos dados da 

operação acima descrita.

Quanto ao cumprimento dos acordos, foi perguntado se são cumpridos sempre, às vezes ou 

dificilmente. Metade dos que responderam 50% (32) disseram que os acordos retirados nas reuniões 

de  alocação  dos  vales  sempre  são  cumpridos,  enquanto  42% (27)  acham  que  os  acordos  são 

cumpridos  às  vezes,  6% (4)  não  respondeu  e  2% (1)  dizem  que  os  acordos  são  dificilmente 

cumpridos.
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Figura 6 – Gráfico sobre o cumprimento dos acordos de alocação

A questão  seguinte  tratou  da necessidade  de  acompanhamento  periódico  e/ou  ajustes  dos 

acordos  retirados.  Dos  que  responderam  79%  (48)  disseram  que  sim,  os  acordos  carecem  de 

acompanhamento  periódico  e/ou  ajustes,  11%  (7)  acham  que  os  acordos  não  precisam  de 

acompanhamento periódico e/ou ajustes, enquanto 7% (4) não responderam e 3% (2) disseram não 

saber.

Figura 7 – Gráfico sobre a necessidade de acompanhamento da operação

Dada a constatação de necessidade de acompanhamento dos acordos, foi perguntado com qual 

a  periodicidade  deve  acontecer  o  acompanhamento.  A opinião  nessa  questão  foi  bem dividida, 

sendo que 29% (19) acham que devem acontecer trimestralmente, 25% (16) bimensalmente, 16% 

(10) mensalmente, 25% (16) não responderam e 5% (3) responderam outros. Conforme mostra o 

gráfico abaixo.
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Figura 8 – Gráfico sobre a periodicidade de acompanhamento dos acordos

Considerando a pluralidade de atores e a importância da participação de todos no processo de 

alocação de água, foi perguntado se o formato da reunião possibilita a participação de todos os 

presentes. Das respostas 50% (32) afirmam que sim, 31% (20) disseram às vezes, 13% (8) não 

responderam e 6% (4) disseram que precisa de ajustes, sugerindo acatar mais as ideias, considerar 

mais as opiniões da plenária, garantir falas por segmento e também aumentar o tempo de duração 

do seminário de alocação.

Figura 9 – Gráfico sobre a possibilidade de participação pelo formato da reunião

Conforme  os  participantes  responderam,  o  formato  atual  do  seminário  possibilita  a 

participação, necessitando de ajustes para que os atores tenham uma garantia continuada do acesso 

a participação.

O fluxo de informação e compreensão entre os presentes influencia a dinâmica do seminário. 

No entanto, o acesso com antecedência ao material a ser discutido pode contribuir para o andamento 

do debate, pois aumenta o poder de argumentação que pode sinalizar para o consenso. Como se 
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trata  de  um espaço  aberto  para  todos  que  tenham interesse,  não  é  viável  identificar  todos  os 

participantes. Assim, é possível que o material com as informações a serem discutidas no seminário 

possa chegar aos membros dos comitês com antecedência, uma vez que estes participam com maior 

frequência do seminário.

Dentre as questões avaliativas foi colocada a seguinte pergunta: Em sua opinião como deveria  

ser a alocação dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú? - Formato da reunião, quem deve participar  

etc.. A questão obteve as seguintes respostas que serão divididas em blocos para facilitar a leitura.

Tabela 2 – Respostas dos entrevistados sobre como deveria ser a alocação dos Vales do Jaguaribe e 

Banabuiú

Deve continuar como 
está

Passar por ajustes
Quem deve participar

Da forma como acontece, 
já satisfaz mais de 90% 

das expectativas;

Acho que cada comitê é 
responsável pela sua área 
de atuação, portanto cada 
um deve votar somente a 

sua demanda;

Somente membros destes 
dois Comitês; (Jaguaribe e 

Banabuiú); 

Acredito muito na forma 
em que estão sendo 

debatidos os assuntos da 
alocação, vejo de forma 

participativa e 
democrática;

O formato atual está bom. 
No entanto, as votações 

deveriam ser individuais, 
por comitês de bacia;

Acho também que 
deveriam participar as 

associações de pescadores, 
as colônias e federações de 
associações comunitárias;

Considero satisfatória a 
forma como acontece; 

Deve continuar da mesma 
maneira, com 

modificações apenas na 
maneira de votação das 
vazões liberadas. Cada 
comitê deve votar a sua 

demanda. Ex: CSBH 
Banabuiú vota sua 

demanda e deixa de votar 
a demanda dos comitês do 

Alto, Médio e Baixo 
Jaguaribe;

Todos aqueles que têm 
conhecimento em prol do 
povo e em prol das águas, 
e aqueles que representam 

as entidades;

Nada a opinar está tudo 
nos conformes;

Acho que cada comitê é 
responsável pela sua área 
de atuação, portanto cada 
um deve votar somente a 

sua demanda;

Não só as autoridades 
públicas estadual, também 

as comunidades; 

O modelo de 2009 é bem 
satisfatório, com 

oportunidades para todos 
os setores (Comitês) e 

Acho que a reunião devia 
ser nos vales específicos 

Jaguaribe e Banabuiú para 
que houvesse mais 

Todos os membros dos 
comitês participantes;
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informações sobre 
qualidade e quantidade de 

água.

participação. Deve 
participar a instituição 

empenhada com o assunto;

Deve continuar como está, 
sendo preciso mais 

participação dos comitês;

A reunião devia ser mais 
objetiva, focada 

exclusivamente na 
alocação das águas, 

evitando outras discussões; 
Convocar apenas os 

representantes dos comitês 
com direito a voto;

As entidades civis, 
usuários e o poder público 
e também as associações 

comunitárias;

As reuniões dos vales 
muito concentrada, deveria 

se mais abrangente e 
discutir mais a 

participação das 
comunidades e 

associações;

Devem estar presente os 
usuários, entidades como o 

DNOCS, a COGERH, o 
SAAE;

Cada Comitê deve fazer a 
reunião em separado;

O DNOCS, Estado (SRH, 
COGERH, FUNCEME). 

Representação dos 
comitês, terceiro setor, 

usuários, representação da 
Assembléia Legislativa 

(presidente da comissão de 
agricultura e recursos 

hídricos);
Votações por comitê 
correspondente a sua 

bacia;

Somente os membros de 
comitês, por que tem 

direito a voto;
Elaborar apostila para 

distribuição prévia, 
contendo informações, 

situação do reservatório e 
principais demandas;

É importante a 
participação de prefeitos;

As reuniões estão bem 
estruturadas e divulgadas, 
entretanto sugiro que seja 
incluída uma palestra de 

20 minutos, em cada 
reunião, sobre meio 
ambiente e recursos 

hídricos de forma que, a 
cada reunião, todos os 

presentes sejam 
periodicamente 
capacitados para 

Deve participar o Poder 
Público e a Sociedade 

Civil Organizada;
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compreenderem a 
dimensão técnica das 

discussões;
Todos os segmentos 

devem participar, todos os 
interessados, mesmo não 

tendo poder de voto 
quando necessário. Quanto 

a metodologia utilizada 
deve ser mantida;

Acredito que além dos 
representantes dos comitês 

deveriam participar 
também representantes de 
associações e ONG’s para 
tomarem conhecimento da 
importância dos trabalhos 

da COGERH;
Deveriam participar 

prefeitos e vereadores, 
grandes usuários, 

representantes do Poder 
Público Federal;

Deve participar os 
membros do Comitê, 
COGEHRH, Poder 

Público, Sociedade Civil, 
Usuários;

Diretores do DNOCS, 
prefeitos, presidentes de 

câmara municipal, colônia 
de pescadores, 

representantes de escolas, 
associações comunitárias, 

agentes de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do questionário avaliativo aplicado no XVI Seminário de Alocação das Águas 

dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú aos seus participantes indicam que a alocação participativa de 

água vem se fortalecendo como um canal importante de participação realizada pelos comitês de 

bacias juntamente com sua agência executiva.

A pesquisa aponta para um desejo de mudança no seminário,  havendo inclinação para um 

ajuste na votação quando não há consenso na vazão a ser liberada.
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