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Teses e Dissertações

COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO                                                                                                    
METROPOLITANA DE FORTALEZA - (CBH-RMF):                                                   

trajetória e desafi os para a gestão hídrica participativa

Msc. Amanda Benevides
Programa Pós-Graduação em Geografi a UFC

amandabdj@hotmail.com

Os comitês de bacia hidrográfi ca – CBH foram instituídos no Brasil através da Lei nº 9.433/97, a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, com o objetivo de possibilitar a participação social na condução do processo de gestão hídrica, por meio da representatividade 
de vários setores da sociedade, que discutem e defi nem rumos para uma determinada bacia hidrográfi ca onde vivem e atuam. Nesse 
contexto, foi feita uma análise da trajetória do Comitê das Bacias Hidrográfi cas da Região Metropolitana de Fortaleza – CBH-RMF, 
no Estado do Ceará, com o intuito de compreender se a atuação do referido comitê tem obtido êxitos no encaminhamento de questões 
sobre os problemas ambientais das Bacias Metropolitanas, e quais as limitações na articulação das políticas e na efetivação da gestão 
hídrica participativa. Como base para os estudos foram feitas pesquisas bibliográfi cas, análise de documentos, atas, entrevistas e 
observação das reuniões do comitê. A pesquisa concluiu que o CBH-RMF deu passos relevantes, principalmente na elaboração de 
diagnósticos e na realização de alguns encaminhamentos. Entretanto, essa política possui limitações na sua implementação, pois 
ainda é pouco divulgada e discutida com a sociedade. Faz-se necessário maior articulação institucional e participação social para 
que sejam contempladas as visões e interesses da coletividade no tocante à gestão das águas.

Palavras chave: Gestão Hídrica. Política ambiental. Participação. 

The actual work discusses the different relations in the surroundings of Nossa Senhora de Fatima Sanctuary, located in Fatima Nei-
ghborhood, Fortaleza – CE.  We call such relations as geographic dynamics relating them to religion. For this, we take this religious 
place as “house of god’s mother”, considering the metaphoric-categorie “house” soaked in geographic density and multiscaled 
possibility in its relation with home and place. Bachelardian attitude to think space, reasonable for us with contribution of Eric 
Dardel and Martin Heidegger and others. This way, from the cultural approaching in geography, we think its spatiality in ambit of 
dwell, remitting it from the inner space of the follower to the relations realized by the sanctuary with the world. To understand it, 
were realized a compromised bibliographic and documentary survey, camp observing, interview with ecclesiastical minister, con-
versations with passers-by in the sanctuary and application of questionnaire among followers and traders. Although, we characterize 
this geographic dynamics mediated by the sanctuary as vertical (relation house-another world), horizontal (relation house-world) 
and relational (relation house-world-another world). This last effected with parties in every 13th day of each month, especially in 
May and October. The religious party happens as a social geographic potency, as join the vertical and horizontal dynamics together 
in a peculiar sacrum-profane instant. It’s done by feed backing and potentiating the symbolic and institutional representativeness 
which the sanctuary holds. The Fatima’s Sanctuary, so, is a place with a great special importance, through its representativeness in 
geographic dynamics which supports itself and the religiosity of thousands followers. 
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