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O QUE É 
GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS 
HÍDRICOS?

É o conjunto de ações governamentais destinado a regular o uso, 
controle e preservação da água. Tendo  como  referencial  o  

princípio  de  que  a  água  deve  ser  gerenciada de forma 
descentralizada, integrada e participativa,  sendo  a  bacia  

hidrográfica  a  unidade  de  planejamento  e  atuação,  deve-se  
estimular  a  participação  de  usuários,  instituições  

governamentais  e  não  governamentais  e  da  sociedade civil 
neste processo.



  Apenas 2,5% da água do Planeta é doce. E só 0,3% está à nossa 
disposição em rios e lagos



   



Como utilizamos a água

No Brasil e no mundo, a maior parte do consumo 
está na
Agricultura.



É o equivalente a 20 aviões





 ÁGUA NO BRASIL

    O Brasil detém 11,6% da água doce superficial do 
mundo.

    Os 70 % da água disponíveis para uso estão 
localizados na Região Amazônica.

    Os 30% restantes distribuem-se desigualmente pelo 
País, para atender a 93% da população.
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GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

A gestão de recursos hídricos visa por em 
prática técnicas que permitam obter da 
utilização desses recursos, um benefício 
máximo para a coletividade, assegurando 
paralelamente a manutenção da água por 
tempo indefinido, em condições de 
utilização benéfica.
(Cunha et alli, 1980, p.50).

A gestão de recursos hídricos é definida 
como o conjunto de procedimentos 
organizados no sentido de solucionar os 
problemas referentes ao uso, controle e 
conservação dos recursos hídricos. 
(PLANERH, 1992).



ORGANIZAÇÃO DOS USUÁRIOS: NÍVEIS DE ATUAÇÃO

 Açude: é o núcleo básico de organização dos usuários, pois 
dependem de um mesmo reservatório de água e devem portanto, 
decidir conjuntamente sobre sua utilização. 

Vale perenizado: nível um 
pouco mais complexo de 
atuação que, envolve um ou 
mais açudes e trechos de rios 
perenizados onde encontram-
se normalmente os grandes 
usuários, os quais devem 
deliberar conjuntamente 
sobre a operação de um 
sistema perenizado. 
 



Bacia Hidrográfica é o nível de atuação mais 
complexo que abrange toda a área de uma bacia 
hidrográfica, a qual deve ser entendida como uma 
unidade de planejamento e gestão, com todos os seus 
conflitos e potencialidades, onde a partir da 
consolidação do processo de organização dos dois 
níveis anteriores (açude e vale perenizado) serão 
constituídos os Comitês de Bacia visando a 
concretização do processo de gestão participativa dos 
recursos hídricos. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica, 
previsto pela lei estadual, com 
poder consultivo e deliberativo é a 
instância mais importante de 
participação e integração do 
planejamento e das ações na área 
dos recursos hídricos.



PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A GESTÃO DE ÁGUA

• A água é um bem público, de uso comum de toda a 

   sociedade;

• A água tem múltiplos usos;

• A água deve ser considerada um recurso de valor social 

   e econômico; 

• A unidade de planejamento deve ser a bacia hidrográfica;

• A indissociabilidade entre os aspectos quantitativos e 

   qualitativos da água;

• A participação da sociedade no processo de gestão. 



Água: Usos Múltiplos

Industrial

Urbano

Turismo e 
Lazer Geração de 

Energia Elétrica

Navegação

Piscicultura

Pesca

Agricultura e 
Pecuária

Irrigação

Comunidades Rurais



Usos consuntivos: quando há perdas entre o que é retirado e o 
que retorna ao curso natural. (abastecimento humano e animal; 
Industrial; irrigação;).

Usos não-consuntivos: quando não há perdas entre o que é 
retirado e o que retorna ao curso natural. (geração de energia; 
navegação; pesca; piscicultura; recreação e esportes; 
assimilação de esgotos urbanos e industriais). 

 MÚLTIPOS USOS DA ÁGUA

PERCENTUAL DAS 
CAPTAÇÕES DOS 
DIVERSOS USOS 
DE ÁGUA NO 
BRASIL 

73%

18%

10%

USO AGRÍCOLA

ABASTECIMENTO

USO INDUSTRIAL

(USO AGRÍCOLA)

(USO INDUSTRIAL)



CONCEITO DE BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica pode ser 
definida como sendo uma área 
onde toda chuva que cai drena, 
por riachos e rios secundários, 
para um mesmo rio principal, 
localizada num ponto mais 
baixo da paisagem sendo 
separada das outras bacias por 
uma linha divisória denominada 
divisor de água (COGERH, 
1997, p. 12). 



Bacia Hidrográfica







Bacia HidrográficaBacia Hidrográfica

A bacia hidrográfica e uma área de captação natural 
da água de precipitação da chuva que converge os 
escoamentos para um único ponto de saída Este ponto 
de saída e denominado exutórioexutório.

Uma bacia hidrográfica e composta por um conjunto 
de superfícies vertentes constituídas pela superfície do 
solo e de uma rede de drenagem formada pelos cursos 
da água que confluem ate chegar a um leito único no 
ponto de saída Na figura podemos visualizar uma 
delimitação de bacia hidrográfica a partir de carta do 
exercito e de modelo digital de elevação.



Componentes e Processos HidrológicosComponentes e Processos Hidrológicos



Processos HidrológicosProcessos Hidrológicos

Evaporação: e o conjunto dos fenomenos de natureza fisica que transformam em vapor a água 
da superfície do solo, a dos cursos de água, lagos, reservatórios de acumulação e mares 
(PINTO et al., 1976).

Precipitação: a agua condensada, que sob condicoes climaticas favoraveis, precipita na forma 
de gotículas A precipitação esta diretamente ligada ao tipo de clima presente na região e as 
condições meteorológicas, que por sua vez esta diretamente ligado as massas de ar presentes 
no local.

Interceptação vegetal: e a parcela de água interceptada na superfície das folhas de vegetais, 
que reduz a forca da queda da chuva, diminuindo o potencial de erosão A interceptação vegetal 
depende de vários fatores: características da precipitação e condições climáticas, tipo e 
densidade da vegetação e período do ano.

Armazenamento nas depressões: refere-se a água retida das depressões impermeáveis De 
acordo com Tucci (2004, p. 249), na bacia hidrográfica existem obstruções naturais e artificiais 
ao escoamento, acumulando parte do volume precipitado.

Infiltração: e o fenômeno de penetração da água nas camadas de solo próximas a superfície 
do terreno, movendo-se para baixo, através dos vazios, sob a ação da gravidade, ate atingir 
uma camada - suporte, que a retem, formando então a água do solo (PINTO et al., 1976).



Processos HidrológicosProcessos Hidrológicos

Percolação: movimento subterraneo da agua no solo, em especial no solo saturado ou próximo a 
saturação, já a infiltração refere-se a entrada de água no solo. A agua percolada atinge a zona saturada 
ou nível freático ou o aquífero confinado através das zonas de recarga. Em resumo, a medida que os 
poros vão sendo preenchidos, a infiltração tende a diminuir, estando limitada pela capacidade do solo 
de transferir a água para as camadas mais profundas – percolação.

Escoamento superficial (deflúvio): e a parcela da água precipitada que percorre superficialmente ate 
atingir os cursos d’agua. O volume escoado, somado as contribuições subterrâneas e subsuperficiais, 
resulta no deflúvio e transporte do ciclo hidrológico Combina os seguintes fatores (SPERLING, 2007, 
p.64):

• Escoamento de base: resulta da parcela de precipitação que sofreu infiltração profunda. E a 
contribuição das reservas subterrâneas a partir do escoamento subterrâneo para o escoamento 
superficial. Sua importância relativa e pequena durante os períodos de precipitação intensa, mas passa 
a representar a totalidade do escoamento superficial quando as outras componentes se esgotam.

• Escoamento superficial: ocorre apos de satisfeitos os processos de evaporação, infiltração, retenção 
superficial da bacia, inicia sobre a forma de laminas de escoamento em direção as partes mais baixas 
do terreno. Constitui a componente mais significativa do hidrograma durante as precipitações intensas.

• Escoamento subsuperficial: parcela da precipitação que infiltra, mas escoa a pouca profundidade no 
terreno na zona não saturada, no meio poroso constituinte dos horizontes mais superficiais do solo. 
Chega ao curso de água com um pequeno atraso em relação ao escoamento direto, devido a maior 
resistência hidráulica do meio onde escoa.



Caracterização de uma 
Bacia Hidrográfica





Estudos técnicos e projetos para do 
Estado do Ceará - COGERH/FCPC

Caracterização da Bacia 
Hidrográfica do Acaraú



• Açude
• Vale Perenizado
• Bacia Hidrográfica
• Município

A bacia do Acaraú está 
localizada no setor norte-
ocidental do estado do 
Ceará, limitando-se a 
oeste e a sudoeste, 
respectivamente, com as 
bacias do Coreaú e do 
Poti-Longá, a leste e 
sudeste, com as bacias 
do Litoral e do Curu



A bacia do Acaraú drena 27 (vinte e sete) 
municípios, 10 integralmente: Cariré, 
Catunda, Forquilha, Groaíras, 
Hidrolândia, Massapê, Pacujá, Pires 
Ferreira, Reriutaba e Varjota e os 
demais, parcialmente, Acaraú (27,85%), 
Alcântara (19,48%), Bela Cruz (23,73%), 
Cruz (13,11%), Ibiapina (2,10%), Ipu 
(90,91%), Ipueiras (31,04%), Marco 
(48,32%), Meruoca (83,84%), Monsenhor 
Tabosa (13,80%), Morrinhos (53,00%),
Mucambo (71,38%), Nova Russas 
92,40%), Santa Quitéria (96,84%), 
Santana do Acaraú (69,71%), Sobral 
(45,01%) e Tamboril (35,19%)

Figura 2. Municípios da bacia do Acaraú e principais afluentes
Fonte: Pacto das Águas



Em termos hidrográficos, tem como 
principal coletor de drenagem o Rio 
Acaraú que se desenvolve, 
preferencialmente, no sentido sul-norte. 
Os principais afluentes do rio Acaraú 
são os rios Groaíras, dos Macacos, 
Jacurutu e Sabonete, pela sua margem 
direita, e o rio Jaibaras, pela sua 
margem esquerda. 

Figura 2. Municípios da bacia do Acaraú e principais afluentes
Fonte: Pacto das Águas



Evolução do Volume Armazenado Evolução do Volume Armazenado 
(Jan/1995 – Jan/2015)(Jan/1995 – Jan/2015)





De modo geral, o clima da Bacia do Acaraú se apresenta bastante homogêneo; 
as variações climáticas registradas são diretamente associadas ao regime 
pluviométrico e decorrem, fundamentalmente, das seguintes condições:
- Proximidade do litoral, quando os índices pluviométricos são mais 
elevados e as temperaturas mais estáveis;
- Relevo acidentado, onde ocorrem precipitações orográficas que se 
somam a temperaturas mais baixas em decorrência da altitude.
O clima predominante é quente e estável, de elevadas temperaturas e 
reduzidas amplitudes, com acentuada taxa de insolação, forte poder 
evaporante e, acima de tudo, com um regime pluviométrico marcadamente 
irregular.







A geologia da bacia é composta essencialmente por terrenos cristalinos pré-
Cambrianos (94,7%); E por rochas sedimentares (5,30%) tais como: arenitos 
da Formação Serra e sedimentos areno-argilosos, do Grupo Barreiras e das 
Coberturas colúvio-eluviais, sedimentos eólicos constituídos de areias, com 
ou sem matéria orgânica, formados em ambientes fluviais, lacustres e 
estuarinos recentes dos depósitos aluvionares e de mangues. 

A compartimentação do relevo do território da Bacia do Acaraú é 
representada, basicamente, por cinco domínios geomorfológicos: Planície 
Litorânea, Glacis Pré-Litorâneos dissecados em interflúvios tabulares, 
Depressão Sertaneja, Maciços Residuais e Planalto da Ibiapaba, cujos limites 
são estabelecidos com base na homogeneidade das formas de relevo, 
posicionamento altimétrico, estrutura geológica, atividade tectônica, bem 
como nas características do solo e vegetação.

A vegetação tem o comportamento condicionado tendo em vista as 
diferenças litológicas, a estrutura geológica, a compartimentação 
topográfica, o clima regional, os mesoclimas e especialmente os 
solos.







Ocupação Desordenada

Rio Acaraú – Santana do Acaraú, vista de cima da ponte (lado esquerdo)



Rio Acaraú – Santana do Acaraú, vista de cima da ponte (lado direito)

Desmatamento, Assoreamento e Retirada Desmatamento, Assoreamento e Retirada 
de Materialde Material

COGERH - GERÊNCIA DAS BACIAS DO ACARAÚ E COREAÚ
Endereço: Rua Cel. José Inácio, 411 

Centro (em frente a praça do Patrocínio) / Sobral – CE
Fone (fax) 88 – 36147522

www.cogerh.com.br / gerencia.sobral@cogerh.com.br

http://www.cogerh.com.br/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44

