Nota Técnica: 004/2019 – substituta a NT 003/2019
Assunto: Integração da gestão de recursos hídricos / CBH Paranaíba

I.

Introdução
1.

A disponibilidade de água está diretamente relacionada com a ocupação humana

em uma região, sendo considerada como fator estratégico para o desenvolvimento
econômico. Equacionar a oferta de água e sua demanda, contemplando os usos múltiplos
descritos na Política Nacional de Recursos Hídricos é uma tarefa complexa que vem
desafiando seus gestores a um novo desenho institucional, onde o estado divide a gestão
de recursos hídricos por bacia hidrográfica, com os usuários e a sociedade civil
organizada.
2.

O modelo brasileiro de planejamento e gestão das águas considera a bacia

hidrográfica como base territorial para atuação dos organismos do Singreh, onde os
Comitês de bacia hidrográfica – CBH, exercem a gestão compartilhada de recursos
hídricos. Tal modelo tem sido o mais apropriado para otimização dos usos múltiplos e o
desenvolvimento sustentável.
3.

As atribuições dos Comitês foram definidas pela Lei 9.433/1997, no caso dos

comitês de bacias hidrográficas interestaduais, o que difere é a gestão compartilhada entre
estados e a União.

A articulação entre os comitês estaduais e o interestadual é

fundamental para a eficiência dos planos de bacia hidrográfica, fazendo-se necessária a
adoção de modelos que atendam a complexidade dominial.
4.

Esta nota técnica tem o objetivo de auxiliar as discussões a respeito da efetividade

da integração do CBH Paranaíba com os Comitês de seus rios afluentes.

II.

Contexto
2.1 Bacia do Rio Paranaíba
5.

De acordo com o diagnóstico integrado da bacia hidrográfica do rio Paranaíba,

parte integrante do Plano de Recursos Hídricos aprovado pela Deliberação CBH
Paranaíba nº 38, de 04 de junho de 2013, a bacia hidrográfica se destaca por suas
dimensões e complexidade, possuindo uma área de drenagem de 222,6 mil km², a bacia

hidrográfica do rio Paranaíba é a segunda maior unidade da Região Hidrográfica do
Paraná, ocupando 25,4% de sua área.
“O Paranaíba, rio de domínio federal, cuja nascente localiza-se no
município de Rio Paranaíba (MG), percorre 1.160 km até a sua foz, no
encontro com o rio Grande. Posicionada na região central do Brasil, sua
bacia ocupa cerca de 2,6% do território nacional e inclui os estados de
Goiás (63,3%), Mato Grosso do Sul (3,4%) e Minas Gerais (31,7%),
além do Distrito Federal (1,6%).
A bacia do rio Paranaíba possui 197 municípios, além do Distrito
Federal. Economicamente, ela é marcada pela mineração e por diversas
atividades agropecuárias, como a criação de bovinos e plantações de
cana-de-açúcar, soja, milho e café. Contudo, mais de 8,5 milhões de
habitantes vivem predominantemente em áreas urbanas, o que torna a
questão do saneamento ambiental um grave problema para a bacia, uma
vez que grande parte do esgoto gerado é lançado sem tratamento nos
afluentes do rio Paranaíba (ANA/CBH PARANAÍBA, 2017).”
III. Integração da gestão de recursos hídricos
6.

O CBH Paranaíba foi instituído pelo Presidente da República, por meio do

Decreto de 16 de julho de 2002, com área de atuação definida pelos limites geográficos
da bacia hidrográfica do rio Paranaíba e vinculado ao CNRH. Com instalação em 2008.
7.

A Deliberação CBH Paranaíba nº 75, de 30 de agosto de 2017, em seu artigo 1º

trata da indicação por comitês de rios afluentes do rio Paranaíba a partir do mandato a se
iniciar em 2022.
8.

A Resolução CNRH nº 202, de 28 de junho de 2018, estabelece diretrizes para a

gestão integrada de recursos hídricos, trazendo em seu artigo 1º que tal ação contemple a
articulação entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
9.

O comitê de integração tem atribuições moderadoras e harmonizadoras e deve

exercer as competências sobre temas gerais, e os comitês ou organismos em sub-bacias
desempenharão suas atribuições sobre temas locais.
10.

A integração no âmbito da bacia hidrográfica visa o fortalecimento dos comitês

em sub-bacias como instâncias decisórias locais (reafirmando o fundamento da

descentralização) e efetivação da gestão integrada das águas da bacia (reconhecendo, de
fato, a bacia como a unidade territorial para implementação da política de recursos
hídricos), respeitadas a complexidade institucional e a política de bacias interestaduais.
A Deliberação CBH Paranaíba nº 80, de 14 de dezembro de 2017, detalha o Programa de
apoio aos Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba.
a.
11.

A Câmara Técnica de Integração

A Câmara Técnica de Integração foi instalada com a aprovação da Deliberação nº

83, do CBH Paranaíba no dia 14 de dezembro de 2017, com o objetivo de apoiar a
articulação e integração das ações dos estados de Goiás, Mato Grasso do Sul, Minas
Gerais e do Distrito Federal na gestão das águas na bacia hidrográfica do rio Paranaíba.
b. Plano Diretor de Recursos Hídricos
12.

O PRH Paranaíba já tem a previsão de constituir-se em um plano de integração.

13.

A integração dos sistemas de informação gerados no nível dos estados para o nível

da bacia do Paranaíba pode contribuir para a eficiência da demanda de estudos e definição
de ações, favorecendo a automação das atividades e consequentemente a tomada de
decisões por parte dos gestores.
14.

Apoio para aprovação dos Planos de Recursos Hídricos para todas as bacias de

rios afluentes com informações compatíveis com o PRH Paranaíba vem auxiliar o
processo de integração da gestão.
15.

A aplicação de recursos financeiros nas ações de melhoria das condições

ambientais através do saneamento faz-se necessária em toda a bacia.

Araguari, 23 de julho de 2019.
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