
Fortaleza-Ce,
SeGUNDa-FeIra 
30 De aGoSto De 201012

semiarido

Governança

da água 

A seca

Dalvino Troccoli Franca

O tema recursos hídricos abrange preocupações em 
muitos países que, a exemplo do Brasil, contam com 
parcelas expressivas de seu território constituído de 

regiões semiáridas. Destaca-se dentre essas preocupações a 
da governança da água, questão de especial interesse  para o 
Brasil principalmente pelo desafi o que representa sua imple-
mentação no Nordeste semiárido.

Governança da água é um conceito recente que trata das 
alternativas de arranjos institucionais utilizados no gerencia-
mento das águas, de forma a contribuir para o desenvolvimen-
to econômico e o bem estar das populações das regiões semi-
áridas. Isso inclui a criação de instituições de gerenciamento, 
com pessoal técnico capacitado e vínculos permanentes; a 
criação de instâncias decisórias que envolvam diferentes ní-
veis de governo e organizações da sociedade; instâncias de 
articulação com as localidades que padecem dos problemas 
da carência de água e com as organizações de defesa civil, 
entre outras.

Essa é uma questão que o Brasil vem enfrentando há al-
guns anos. O desafi o do Nordeste semiárido foi fazer com que 
as ações de enfrentamento das carências estruturais de água 
fossem concebidas de forma estratégica e complementar ao 
longo dos anos e das administrações que se sucedem. 

Em apertada síntese, signifi ca fugir das soluções emergen-
ciais que caracterizam as intervenções em regiões ca rentes 
de água, mas é verdade que muitas vezes não há como evitar 
ações emergenciais. Frentes de trabalho, carros-pipa, obras 
emergenciais serão periodicamente necessárias em regiões 
com problema de disponibilidade de água. Não obstante, é 
preciso conceber obras estruturais que minimizem os efeitos 
danosos das estiagens e forneçam garantias hídricas mínimas.

Trata-se, portanto, de assegurar que ações de planejamen-
to em recursos hídricos sejam internalizadas pelos governos 
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A partir de 2003 a climatologia foi generosa com o povo 
nordestino ao favorecer a nossa Região com sete anos 
de boas chuvas, consideradas normais, superiores ou 

no entorno da média histórica. Nesse período, os açudes fi -
caram com suas acumulações acima ou próximas da média e 
a população cearense, sem se aperceber dessa prodigiosa be-
nesse da natureza, poderia imaginar que essa auspiciosa ocor-
rência fosse resultado do “monitoramento dos açudes” reali-
zado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(Dnocs) e  pela Cogerh, responsável pela gestão dos recursos 
hídricos no Estado do Ceará. Sete anos depois, a seca está, 
mais uma vez, instalada em nossa Região.  Pela sua frequência 
e regularidade, ela é uma regra e não uma exceção.

Mais de 54 secas já ocorreram nestes cinco séculos. De 
acordo com registros históricos, o fenômeno aparece com 
intervalos próximos dos dez anos, podendo prolongar-se por 
períodos de três, cinco e, até seis anos consecutivos. Para o 
Dnocs, os períodos mais críticos foram os de 1927 a 1934 e 
1950 a 1958. Aquele Departamento já deu enorme contribuição 
para minorar os efeitos devastadores desses fenômenos sobre 
a população nordestina, principalmente graças à construção 
de açudes de grande, médio e pequeno portes, de estradas de 
rodagem (toda malha rodoviária federal da Região), da perfu-
ração de poços profundos, irrigação, piscicultura, etc, etc.

O problema não é a falta de chuvas. Anos chovem demais, 
outros de menos. A taxa de evaporação atinge 2.500 mm/ano, 
em média. Portanto, não vamos mais falar em 2.000 mm/ano 
e nem tão pouco em 1.700 mm/ano, como foi utilizado, erro-
neamente, no projeto do Açude Castanhão. Em síntese, este é 
o Nordeste semiárido, no qual 75% da área é constituída por 
substrato cristalino, este tipo de terreno que não permite a 
acumulação de água no subsolo.

Não se pode deixar de reconhecer ter sido determinante 
o papel desempenhado pelo Dnocs, desde os primórdios do 
século XX, quebrando os mais difíceis obstáculos impediti-
vos da consolidação da conquista desta quase impenetrável 
parte do solo pátrio. Desta forma, aquele Departamento teve 
um papel signifi cativo no processo de povoamento e ocupação 
do solo nordestino do que muito se orgulham seus técnicos e 
funcionários de todas as gerações.

Por reconhecerem a importância do Dnocs, seus técnicos 
e servidores, há tempos, vêm reivindicando a sua reestrutu-
ração e revitalização com o objetivo de consolidá-lo como o 

estaduais e locais, com o de-
vido apoio dos poderes legis-
lativos, e consideradas na for-
mulação de políticas públicas 
consistentes, dotadas de es-
tratégias de implementação 
que perpassem governos.

A questão da governan-
ça da água pode se apresen-
tar de diferentes maneiras, 
dependendo da forma e da 
intensidade como os proble-
mas de carência de água se 
apresentem no nível mundial. 
No caso do Brasil, os esfor-
ços empreendidos em vários 
estados do Nordeste Semi-
árido contam, hoje, não ape-
nas com importantes obras 
concluídas e em conclusão, 
mas, principalmente, com 
instituições capacitadas não 
apenas para gerenciá-las, 
mas também para replicá-
las e complementá-las, den-
tro de uma perspectiva de 
sustentabilidade institucio-
nal de longo prazo.

Mas as iniciativas que o 
País já tomou, associadas ao 
reforço das redes de observa-
ções hidrometeorológicas, à 
contratação e capacitação de 
técnicos permanentes, assim 
como no reforço da disponi-
bilização de equipamentos e 
de softwares adequados, per-
mitirá aos estados da região 
não apenas o enfrentamento 
de seus dilemas cotidianos 
mas, acima de tudo, a cons-
trução de estratégias robus-
tas de enfrentamento das 
adversidades climáticas, pre-
parando-os para as possíveis 
repercussões que advirão das 

mudanças do clima.
Experiências como a 

brasileira, vindas de diferen-
tes partes do mundo, serão 
apresentadas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
e outros órgãos, instituições 
e especialistas na Segunda 
Conferência Internacional 
sobre Clima, Sustentabilida-
de e Desenvolvimento Sus-
tentável em Regiões Semiá-
ridas - Icid 2010, em agosto, 
em Fortaleza, para o benefí-
cio de todas as nações que 
padecem com os problemas 
da carência de água.

As repercussões desse 
debate podem incidir sobre 
outros eventos de discussão 
do desenvolvimento e da sus-
tentabilidade, a exemplo da 
Conferência das Nações Uni-
das que celebrará os 20 anos 
de realização da Eco-92.

Além disso, diante da 
crescente importância da 
questão da água no mundo, 
está em discussão a criação 
um órgão multilateral no 
âmbito das Nações Unidas 
que, entre outras coisas, ze-
laria pelos direitos e respon-
sabilidades dos seres huma-
nos com relação a água e 
impulsionaria a aprovação 
do Protocolo Internacional 
para a Gestão Pacífi ca e 
Produto das Bacias Trans-
fronteiriças. Tal ação é mui-
to importante e necessária. 
No caso do Brasil, compar-
tilhamos rios com quase 
todos os países da América 
do Sul e existem vários pro-
blemas a resolver.  
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braço executor da política de 
recursos hídricos do Governo 
Federal em nossa Região. Mas 
o primeiro passo é o fortaleci-
mento institucional da autar-
quia. Para isso, entendemos 
ser necessária a revisão cons-
titucional da Lei nº 9.433/97 
que instituiu o Sistema Na-
cional e Organização Institu-
cional dos Recursos Hídricos 
do Brasil. Os promotores da 
citada lei, de forma injustifi cá-
vel, omitiram  a existência dos 
dois organismos vitais para a 
nossa Região, o Dnocs e a Su-
dene. Além disso, a maior fa-
lha da chamada Lei das Águas 
foi a de não fazer distinção 
entre os rios intermitentes do 
Nordeste e os rios, geralmente 
perenes, do sul do País.

Ressalte-se que desde o 
início de sua existência, o 
Dnocs vem executando a po-
lítica de recursos hídricos do 
Governo Federal na região  
semiárida do Nordeste bra-
sileiro com o mais absoluto 
sucesso.  A prova maior disso 
é ter mantido e operado eu 
próprio, como chefe da Di-
visão de Hidrologia daquele 
Departamento (antes da re-
ferida lei), na década de 80, 
toda a rede hidrométrica dos 
Estados do Ceará e Piauí per-
tencentes ao Departamento 
Nacional de Água e Energia 
Elétrica (Dnaee), ao Instituto 
de Nacional de Meteorologia, 
da Sudene  e da Chesf, além 
daquelas do próprio Dnocs 
em todo o Nordeste.  
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