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RESUMO 

 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são parte integrante do Sistema de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, que conta com instrumentos de gestão específicos previstos na Política Estadual 

de Recursos Hídricos a serem adequadamente implementados. O reconhecimento da necessidade de 

criação dos Comitês das Bacias Hidrográficas no Estado de Mato Grosso do Sul é a primeira 

condição para a sua efetivação. Analisar o estado atual da Política de recursos hídricos no Estado de 

Mato Grosso do Sul quanto aos aspectos legais e institucionais no que se refere à criação, formação 

e implementação dos comitês de bacias de rios de domínio estadual, bem como às ações necessárias 

para a sua efetivação, e se indica a possibilidade da participação tripartida na gestão de recursos 

hídricos no Estado, com foco na experiência do Comitê Estadual de Bacia Hidrográfica do Rio 

Ivinhema. A instituição dos comitês previstos no Mato Grosso do Sul depende do fortalecimento 

dos órgãos de gerenciamento de recursos hídricos do Estado e da atribuição do conjunto dos 

instrumentos de gestão hídrica. Conforme o embasamento teórico apresentado na criação de 

Comitês de Bacia Hidrográfica de domínio do Estado de Mato Grosso do Sul, espera-se um 

processo participativo para a gestão integrada dos recursos hídricos. 

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos, Comitê de Bacia Hidrográfica, Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

ABSTRACT 

 

The river basin committees are an integral part of water resource Management system, 

which has specific management instruments provided for in the State policy on water resources to 

be properly implemented. Recognition of the need for creation of river basin Committees in the 

State of Mato Grosso do Sul is the first condition for its implementation. Analyze the current state 

of Policy water resources in the State of Mato Grosso do Sul as the legal and institutional aspects 

regarding the creation, training and implementation of river basin committees in the state domain, 

as well as the actions necessary for its execution, and indicates the possibility of tripartite 

participation in the management of water resources in the state, focusing on the experience of the 

Basin Committee for River Ivinhema. The institution of the committees referred to in Mato Grosso 

do Sul depends on strengthening the organs of management of water resources of the state and the 

allocation of all the instruments of water management. As shown in the theoretical creation of 

Watershed Committees domain of the State of Mato Grosso do Sul, it is expected a participatory 

process for the integrated management of water resources. 

Key words: water resources management; basins committees; management system of water 

resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

Havendo desequilíbrio entre a disponibilidade e a demanda de água, torna-se obrigatória a 

gestão racional dos recursos hídricos, preceituando-se que a água é um recurso natural de uso 

comum e escasso, fundamental à vida e ao desenvolvimento, fundamentado como um bem público, 

dotado de valor social, ecológico e econômico.  

Reconhecer que a água é o elemento essencial à vida de todos os organismos do Planeta e a 

importância dos recursos hídricos no desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas, 

conduz à necessidade de se estabelecer uma nova relação de valor a esse recurso natural. 

Além da preocupação em garantir o atendimento das necessidades de água das futuras 

gerações, o processo de gestão dos recursos hídricos é naturalmente complexo, pois abrange 

interesses diversos, seja entre os usuários de um mesmo tipo de demanda ou pela multiplicidade de 

usos da água. Criar as condições necessárias para planejar a utilização dos recursos hídricos de 

forma equilibrada aos usos múltiplos impõe uma abordagem participativa que envolve todos os 

interessados. 

No Brasil, a Lei 9.433/97 exige que a gestão da água seja descentralizada e compartilhada 

pelos setores públicos e privados, apontando princípios, já aceitos e praticados em outros países, 

quais sejam: adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento; o 

reconhecimento do valor econômico da água; a gestão descentralizada e participativa, além de 

vários instrumentos de gestão: planos de recursos hídricos; outorga de direito de uso; a cobrança 

pelo uso da água; o enquadramento dos corpos d’água em classe de usos. Importantes organismos 

colegiados, como os conselhos de recursos hídricos, os comitês de bacias hidrográficas e as 

agências de bacia, compõem o sistema de gerenciamento de recursos hídricos.  

Um Comitê de Bacia hidrográfica é um órgão colegiado com poder de atuação na área 

compreendida pela respectiva bacia hidrográfica. Ele tem por finalidade promover o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos e articular a integração da gestão com o Sistema Estadual e Nacional. 

Esse órgão tem inúmeras competências dentre as quais se destacam: arbitrar os conflitos pelo uso da 

água; aprovar planos de aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da 

água; aprovar a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos para usinas hidrelétricas, 

indústrias, negócios agropastoris, e outros. 

Os Comitês de Bacias significam um avanço, principalmente quando capazes de reconhecer 

as situações de conflito pelo uso da água, bem como tomar decisões, tornando-o parte do jogo 

democrático da sociedade para fomentar a gestão descentralizada de recursos hídricos.  

Tais colegiados são compostos por representantes dos órgãos estaduais, municipais, da 

sociedade civil e de usuários e possuem caráter consultivo e deliberativo, destinado a atuar como 

"parlamento das águas da bacia", pois o comitê é um fórum de decisões, no âmbito de cada bacia 

hidrográfica (MENDONÇA et al., 2006). 

Diante disso, este artigo objetiva apresentar os aspectos legais e institucionais no que se refere 

à criação, formação e implementação dos comitês de bacias de rios de domínio do estado de Mato 

Grosso do Sul, bem como às ações promovidas pelo órgão gestor de recursos hídricos estadual 

necessária para a sua efetivação, e analisa  a possibilidade da participação  compartilhada entre o 

poder público, usuários e sociedade na tomada de decisão à gestão de recursos hídricos no Estado, 

com foco na experiência de criação e implantação do Comitê Estadual de Bacia Hidrográfica do Rio 

Ivinhema.   



MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise proposta está fundamentada em levantamento normativo e bibliográfico sobre os 

aspectos legais de caráter institucional de Mato Grosso do Sul no que se refere à criação, formação 

e implementação dos comitês de bacias de rios de domínio estadual, tendo em vista o 

acompanhamento e a avaliação cuidadosa das discussões que envolveram o conjunto de instituições 

cooperantes, os setores locais interessados pelo uso da água e a sociedade no processo de criação e 

implantação do Comitê Estadual de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema.   

 

Bacia do Ivinhema 

O Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, dividido em 

quinze Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPG), situadas nas regiões hidrográficas do 

Paraná ou do Paraguai e cujos nomes de cada UPG guardam correspondência com a toponímia de 

seu rio principal.  

A localização de Mato Grosso do Sul e da Bacia do Rio Ivinhem é ilustrada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Estado de Mato Grosso do Sul, com ênfase na Bacia Hidrográfica do rio Ivinhema 

O rio Ivinhema é afluente do alto rio Paraná em sua margem direita. É formado pela junção 

dos rios Vacaria, rio Brilhante e o rio Dourados, possuindo uma área de drenagem de 44.966,66 km² 

(IMASUL/MS, 2009). As águas dessa bacia hidrográfica são utilizadas, principalmente, para 

irrigação, abastecimento urbano, dessedentação de animais, uso industrial e recepção de efluentes 

sanitários e industriais.  

Os seguintes municípios se encontram na Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema: Anaurilândia, 

Angélica, Batayporã, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, 

Itaporã, Ivinhema, Jatei, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Taquarussu, Vicentina, Ponta Porã, 

Maracaju, Naviraí, Caarapó, Nova Andradina, Sidrolândia, Juti, Laguna Carapã, Antônio João e 

Nova Alvorada do Sul. 

 

 



Aspectos legais e institucionais 

A criação de Comitê de Bacia Hidrográfica no Estado de Mato Grosso do Sul, o que se aplica 

a qualquer outra bacia no Brasil, é justificada pela Lei nº 9.433/1997, da Política Nacional de 

Recursos Hídricos que institui no seu artigo 1º, inciso VI: 

“a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades” 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pela Lei Federal nº 9.433 de 08 

de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), cujo um dos objetivos é implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, dispõe como parte integrante deste sistema a instituição dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

A Lei Estadual nº 2.406/2002, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

de Mato Grosso do Sul e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (MATO 

GROSSO DO SUL, 2002), e a Resolução CNRH nº 05 de 10 de abril de 2000, do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2000), fornecem elementos indicativos para a 

conformação de propostas que visem à instituição dos Comitês de domínio Estadual, devendo ser 

elaboradas e discutidas com a participação dos interessados e dos organismos responsáveis pelo 

trabalho. A proposta deverá ser submetida ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH–MS) 

e caso aprovada, será efetivada mediante Resolução da Presidência do Órgão Colegiado, sob cargo 

do Secretário Estadual de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso do Sul. 

Desta forma, segundo os instrumentos normativos, a documentação para instituição de um 

comitê, no estado de Mato Grosso do Sul deverá ser estruturada da seguinte forma:  

I. Justificativa circunstanciada da necessidade e oportunidade de criação do Comitê, com 

diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e quando couber, 

identificação dos conflitos entre usos e usuários, dos riscos de racionamento dos recursos 

hídricos ou de sua poluição e de degradação ambiental em razão da má utilização desses 

recursos; 

II. Caracterização da bacia hidrográfica que permita a composição do respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica e identificação dos setores usuários de recursos hídricos, entre os 

seguintes: 

a. Abastecimento urbano, inclusive diluição de efluentes urbanos; 

b. Indústria, captação e diluição de efluentes industriais; 

c. Irrigação e uso agropecuários; 

d. Hidroeletricidade; 

e. Hidroviário; 

f. Pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos. 

III. Indicação da Diretoria Provisória; 

IV. Subscrita às seguintes categorias: 

a. Secretário de Estado responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos; 

b. Prefeitos Municipais cujos municípios tenham território na bacia hidrográfica no percentual 

de pelo menos quarenta por cento; 

c. Entidades representativas de usuários, legalmente constituídas, de pelo menos três dos usos 

indicados nas letras “a” a “f” supracitados, com no mínimo cinco entidades; 

d. Entidades civis de recursos hídricos, com atuação comprovada na bacia hidrográfica, que 

poderão ser qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 



legalmente constituído e com no mínimo dez entidades, podendo este número se reduzido, 

a critério do Conselho, em função das características locais e justificativas elaboradas por 

pelo menos três entidades civis. 

Conforme instruções do órgão gestor de recursos hídricos estadual, no intuito de promover e  

propiciar a participação de todos os setores que compõem os comitês de bacia hidrográfica, são 

realizadas diversas reuniões de consulta e oficinas de trabalho voltadas a dotação de conhecimentos 

e repasse de informações, que possibilitem o embasamento da tomada de decisão e que sejam 

consideradas na elaboração das propostas pelos comitês de bacia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Comitê da Bacia do Ivinhema 

O cronograma de atividades proposto para a instituição do Comitê de Bacia Hidrográfica do 

rio Ivinhema levou vinte e dois meses, no período de março do ano de 2009 a dezembro de 2010. 

A primeira etapa desse processo foi de mobilização da sociedade do município de Nova 

Andradina (MS). Essa e todas as demais reuniões de mobilização da sociedade que ocorreram na 

região hidrográfica do rio Ivinhema, contou com presença de técnicos do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente (IMASUL) que apresentaram a Política Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso 

do Sul e os subsídios teóricos a respeito do que é e o que faz um Comitê de Bacia Hidrográfica. 

Entre os representantes dos vinte cinco municípios que possuem território  na Bacia Hidrográfica do 

Rio Ivinhema,  em reunião, foram escolhidas as entidades para compor o Grupo de Trabalho Pró-

Criação do Comitê da Bacia do Rio Ivinhema, cuja Coordenação ficou a cargo do Instituto do Meio 

Ambiente de Dourados e a Secretaria Executiva para a Prefeitura de Nova Andradina. Ressalta-se a 

ausência de representantes de 60% da totalidade dos municípios presentes para composição do 

referido Grupo de Trabalho.  

O Grupo de Trabalho de Pró-Criação do Comitê da Bacia do Rio Ivinhema incumbiu-se da 

tarefa de divulgar informações sobre a criação do Comitê por meio de ferramentas de comunicação 

multimídia, sites jornalísticos e rádio.  

Após uma Reunião Pública, que contou com a participação de um consultor da Agência 

Nacional de Águas, foi apresenta um diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema e 

realizada uma análise da proposta de criação do Comitê Ivinhema.  

Diante disso, foi identificada a listagem preliminar de organismos do Poder Público, usuários 

e da sociedade civil com interesse direto na bacia hidrográfica, para eleger as entidades que fariam 

parte do Comitê. Foram escolhidos trinta e três (33) representantes titulares com seus respectivos 

suplentes, estabelecendo-se a seguinte participação:  

a) Dois (2) representantes do Poder Público Federal incluindo a FUNAI; 

b) Quatro (4) representantes do Poder Público Estadual; 

c) Cinco (5) representantes do Poder Público Municipal; 

d) Onze (11) representantes de usuários das águas;  

e) Onze (11) representantes de entidades da sociedade civil. 

Foi então elaborado um documento com a proposta de instituição do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Ivinhema, formatado com a justificativa e proposta de estrutura e composição 

do comitê, contendo a caracterização da bacia, aspectos metodológicos, os principais conflitos 

potenciais observados na bacia, identificação dos setores de recursos hídricos da região, outras 



considerações sobre a criação do Comitê e anexos sobre os eventos de mobilização da sociedade 

para sua criação.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema foi criado mediante aprovação pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, regulamentada pela Resolução CERH-MS nº 013 de 15 de 

dezembro de 2010, atendendo os critérios institucionais e legais.  

Para GUIMARÃES (2013) a sociedade ainda não possui a devida compreensão sobre a 

riqueza de seus recursos hídricos, e assim propicia a existência de conflitos e crises que permeiam o 

debate a respeito dos mesmos. A capacidade limitada dos governos locais na gestão e a debilidade 

de articulações regionais que permitam o gerenciamento efetivo dos rios e das respectivas bacias 

hidrográficas podem ser a causa do problema. Para que se efetive uma política de recursos hídricos 

pautada na gestão eficiente e desenvolvimento sustentável, deve-se considerar a bacia hidrográfica 

como unidade natural da integração institucional. Caso contrário, inevitavelmente, acontecerão de 

formas variadas, os conflitos pelo uso da água, entre outros: competição entre usuários; deterioração 

da qualidade devida à falta de saneamento; uso intensivo na irrigação e uso abusivo de agrotóxicos. 

O roteiro proposto para a instituição de Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado de Mato 

Grosso do Sul e a formulação do documento de proposta para instituição e realização de eventos 

nos municípios atuantes na bacia hidrográfica, atende o fundamento da Política Estadual de 

Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, que a gestão de recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com participação do Poder Público, usuários e das comunidades, 

mobilizando estes segmentos para que discutam no âmbito do comitê as ações direcionadas à bacia, 

contribuindo para dar o apoio local em prol da conservação dos recursos hídricos desta região, 

identificando os freqüentes conflitos e propondo soluções. 

Mesmo com todos os espaços que garantem a participação da sociedade na gestão das águas, 

o desafio imposto está em prover as habilidades e capacidades de mobilização da sociedade 

(pessoas e recursos financeiros) para que sejam representadas em igualdade de condições, em 

termos qualitativos e quantitativos, aos demais envolvidos (usuários e poder público) no processo 

participativo de tomada de decisão da gestão hídrica no país. 

Precedeu a implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema as seguintes 

atividades: 

1. A apresentação de representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no intuito 

de dar embasamento legal e teórico sobre Comitê de Bacia Hidrográfica ao público 

interessado em sua criação, relatando o histórico de formação de Comitês de Bacia no 

Estado e as mobilizações para a formação de um Comitê; 

2. Reunião com os municípios que se encontram na Bacia Hidrográfica, a fim de escolher 

as entidades a compor um Grupo de Trabalho Pró-criação, com a finalidade de 

apresentar um documento com as propostas de criação do Comitê, seguindo as normas 

de estrutura da Resolução CNRH nº 05/2000; 

A coordenação geral ficou a cargo de uma Diretoria Provisória, com apoio direto da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

do Sul.  

3. O Grupo de Trabalho Pró-criação realizou apresentações nos vinte e cinco (25) de 

forma a mobilizar a sociedade sobre a criação do Comitê; 

É de extrema necessidade, a ampla divulgação do processo em andamento em toda a 

imprensa, que foi efetuada por meio de rádio, jornal e televisão. 



4. Realização de uma Reunião Pública de mobilização para a criação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Ivinhema; 

A realização de reuniões públicas de mobilização também disseminou informações para a 

formação dos agentes multiplicadores por meio de distribuição do material informativo, com o 

encargo dos coordenadores regionais, conforme a necessidade de cada setor da bacia. 

5. Formulação da proposta para o regulamento interno do Comitê de Bacia e organização 

das tarefas para cadastramento das entidades da bacia; 

6. Preparação das justificativas da proposta de criação do Comitê; 

As inscrições para compor o Comitê foram realizadas em todos os Municípios da Bacia e em 

pontos de apoio e entidades tais como: Prefeituras, Associações, Sindicatos, Instituições, e demais 

entidades interessadas com atuação na bacia hidrográfica. 

Foram listadas as instituições que poderiam ter representatividade no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Ivinhema, as quais foram classificadas de acordo com a sua atuação e 

possibilidade de apoio financeiro, técnico e de relevância representativa.  

Após o encerramento das inscrições, a Coordenação deverá analisar todas as inscrições 

realizadas e selecionar apenas aquelas que estão de acordo com a legislação de recursos hídricos. 

7. Elaboração do documento a ser apresentado ao Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos; 

8. Aprovação pelo CERH, haverá a instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica com posse 

dos membros, votação do regimento interno e eleição da Diretoria. 

A aprovação foi mediante uma Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 

Mato Grosso do Sul - CERH. 

Após a instituição do Comitê, coube ao Secretário-Executivo do CERH – MS, que tinha o 

prazo de até trinta dias, dar posse aos respectivos Presidente e Secretário Interinos, com mandato de 

até seis meses, com incumbência exclusiva de coordenar a organização e instalação do Comitê. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os aspectos relacionados ao arcabouço legal, institucional e de implementação da Política de 

Recursos Hídricos no Estado de Mato Grosso do Sul, no que se refere a criação e implantação de 

um Comitê de Bacia de rio de domínio estadual, devem evoluir paralelamente ao processo de 

mobilização da sociedade, para o estabelecimento do conjunto de condições necessárias e 

suficientes à criação e funcionamento adequado do comitê. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, o Comitê de Bacia é um importante órgão colegiado para a 

gestão participativa dos recursos hídricos, na medida em que as ações direcionadas à bacia sejam 

amplamente discutidas com os segmentos do Poder Público, usuários e das comunidades, através de 

suas representações no âmbito do Comitê. 

A gestão dos recursos hídricos para o consumo sustentável da água tem como pressuposto a 

abordagem participativa, pois permite que todos os atores envolvidos com sua utilização sejam 

incluídos no processo de tomada de decisões. Isso é fundamental para evitar os conflitos pela água, 

principalmente em se tratando de usos múltiplos. Ao partir da busca por um equilíbrio entre a 

utilização das águas, os interesses dos envolvidos e limite a ser respeitado para a preservação e 



conservação das águas, o processo de gestão integrada reduz as conseqüências negativas da 

degradação das águas, além de conduzir ao consenso de interesses e reduzir os conflitos hídricos.  
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