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OS PROBLEMAS OPERACIONAIS E DE SUSTENTABILIDADE DO COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE 

 

Marcos Antônio Correntino da Cunha1 

RESUMO – O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) é o único do Estado de 
Goiás que está instalado e em funcionamento desde 2003. Porém existem vários problemas 
operacionais e de sustentabilidade que estão dificultando o cumprimento da suas atribuições e 
administração, como a falta de apoio do órgão gestor de recursos hídricos, pouca participação dos 
prefeitos, poucas reuniões das câmaras técnicas e falta de capacitação dos membros. 
 Este trabalho tem como objetivo mostrar os principais problemas do Cobamp. 

ABSTRACT –  The Meia Ponte Hidrografic Basin´s Committee in the only of the Goiás State that is 
working out since 2003. The problems of managing and the lack of finance resources has interfered in 
the development and objective´s Committee. 
 The work has like subject to show the mainly problems of Committee. 
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INTRODUÇÃO 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, com uma área de drenagem de 12.189 km2, é a mais 

densamente povoada do Estado de Goiás, com uma população de 2.374.424 habitantes, distribuída em 

39 municípios. 

 O lançamento de esgotos domésticos e industriais, o desmatamento, a irrigação, lavoura com 

uso de agrotóxicos, a ocupação do solo sem um planejamento adequado e o extrativismo mineral são os 

principais fatores que contribuem para a diminuição da qualidade das águas nessa Bacia. 

 Devido a esses fatores, o Governo do Estado de Goiás priorizou a Bacia e instituiu o seu 

Comitê, em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 13.123 de julho de 1997. 

 As resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 003 de 10/04/2001 e nº 004 de 

09/10/2001 e, o Decreto nº 5.580 de abril de 2002 estruturaram e organizaram o Comitê, que é o único 

em funcionamento no Estado, com sua diretoria definitiva desde de março de 2003. 

 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) é composto por representantes 

de órgãos públicos do Estado e por Prefeitos, representando 40% do plenário; usuários das águas, 

representando 40% e sociedade civil que corresponde a 20%. O total são 45 membros, com seus 

respectivos suplentes, com direito a voz e voto, assegurada a paridade de votos entre os segmentos 

representantes. 

 O Cobamp é constituído pelo Plenário e pela Secretaria Executiva e tem uma diretoria com 

mandato de dois anos, permitida a recondução, composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário Executivo. 

 O Comitê possui três câmaras técnicas: 

• Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CT-LAI) – tem como principais tarefas: 

elaboração de normas administrativas e de assuntos legais e institucionais, observação e análise de 

leis referentes aos recursos hídricos e outros assuntos relacionados com a interferência nos usos das 

águas da bacia, e elaboração e modificação do regimento interno do Comitê. 

• Câmara Técnica de Plano de Bacias, Projetos e Políticas Públicas (CT-PPP) – tem como principais 

tarefas: reunir dados, documentos e relatórios técnicos relativos à bacia hidrográfica, organizar a 

minuta do termo de referência para o Plano de Bacia, definir os usos insignificantes, discutir e 

definir a cobrança pelo uso da água e opinar sobre os projetos e estudos ambientais relacionados 

com a bacia. 
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• Câmara Técnica de Documentação, Informação e Educação Ambiental (CT-DIE) – tem como 

principais tarefas: promover a capacitação dos membros, prestar informações institucionais sobre o 

Comitê e coordenar os programas de educação ambiental. 

 

PROBLEMAS OPERACIONAIS 

 O Comitê com quatro anos em pleno funcionamento vem tendo vários problemas operacionais 

que estão comprometendo a sua administração e para o não cumprimento adequado da execução das 

tarefas que são de sua atribuição, podendo destacar as seguintes causas:  

• Comprometimento do órgão gestor de recursos hídricos – o órgão gestor é a Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás (Semarh), que tem o seu representante no 

Comitê como Secretário Executivo, portanto caberia a essa Secretaria dar todo apoio logístico para  

o bom funcionamento do Cobamp, inclusive cooperando com recursos financeiros quando 

necessário para viagem da Diretoria, capacitação de pessoal, execução dos programas de educação 

ambiental, fornecimento de material de divulgação e elaboração do Plano da Bacia. Isso 

dificilmente acontece, devido a burocracia desse órgão público. Até as deliberações do Cobamp não 

são cumpridas pela Semarh. 

• Participação dos prefeitos ou das prefeituras – dos 39 municípios da Bacia, 9 prefeitos titulares e 9 

suplentes têm direito à voz e voto, porém, poucos comparecem às reuniões de plenária, dificultando 

a relação Comitê e prefeituras.  

• Capacitação permanente dos membros – durante quatro anos de funcionamento só houve dois 

eventos para capacitar os membros sobre a formação, administração de comitês de bacias e orientá-

los sobre os aspectos legais e institucionais sobre recursos hídricos. Vários membros ainda não têm 

um entendimento sobre comitês de bacias hidrográficas, gestão de recursos hídricos e da Lei 

9.433/97.  

• Usuários do poder público – alguns representantes dos usuários, como da companhia de energia e 

de saneamento, são também funcionários públicos, que pode pesar nas deliberações que são ou não 

de interesse do governo estadual. 

• Mudança constante do Secretário Executivo – devido ao órgão gestor de recursos hídricos ter nos 

seus quadros a maioria dos funcionários comissionados, sempre há mudanças no quadro de pessoal 

desse órgão, por motivo de mudanças políticas. Com isso muda também o Secretário Executivo do 
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Comitê, pois ele é o representante do órgão gestor de recursos hídricos. Acaba que o Presidente do 

Cobamp tem que fazer também as atribuições do Secretário Executivo. 

• Participação das Câmaras Técnicas – as câmaras técnicas reúnem-se pouco para discutir sobre os 

assuntos que são de suas atribuições. Somente a Câmara Técnica de Planos de Bacias, Projetos e 

Políticas Públicas  reúne-se com mais freqüencia. 

PROBLEMAS DE SUSTENTATABILIDADE 

 Embora o Estado de Goiás tenha o Fundo Estadual do Meio Ambiente, que prevê uma certa 

porcentagem para ser aplicado em recursos hídricos, o Comitê não consegue captar recursos desse 

Fundo, devido principalmente pela maneira burocrática que o mesmo é administrado. 

 Recursos financeiros para capacitação, instalação do site, confecção de material de divulgação, 

viagem para participar de fóruns de comitês, são difíceis de se conseguir com o órgão gestor e com 

outros órgãos públicos estaduais que têm representantes no Cobamp. 

 Quando necessário, o Comitê tenta conseguir contribuição financeira com entidades que não são 

órgãos públicos do governo estadual, como exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA-GO) e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG). Essas duas entidades têm 

representantes no Comitê. 

CONCLUSÕES 

 Com apenas quatro anos de atividade o Comitê tem muito que evoluir, procurando melhorar a 

sua administração, buscando empenho de seus membros por meio de uma participação efetiva nas 

reuniões de plenária e das câmaras técnicas, e ainda com uma renovação a cada quatro anos, fazendo 

constantemente um programa de treinamento e capacitação sobre gestão de recursos hídricos e 

administração de comitê de bacias, participando de reuniões, debates e de fóruns nacionais. 

 As reuniões nos municípios da bacia deverão tornar-se rotinas, objetivando ampliar a relação 

municipal com o Cobamp, além de proporcionar uma discussão e obter conhecimento dos problemas 

ambientais e de recursos hídricos da cada município. 

 Deve-se ter um critério melhor para escolher os membros representantes dos segmentos que 

participam do Cobamp. Os representantes deverão ser pessoas com conhecimento em questões de 

recursos hídricos e meio ambiente e que tenham comprometimento e perfil para participar de fórum ou 

colegiado envolvendo os recursos hídricos. 
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 O mais rápido possível, deve-se criar um fundo estadual de recursos hídricos ou uma agência de 

bacias, visando arrecadar recursos financeiros para dar sustentabilidade ao Comitê. 
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