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Estado da Arte dos Recusrsos Hídricos de Mato Grosso do Sul¹
Por Leonardo Sampaio Costa²

Mato Grosso do Sul é um dos estados mais ricos em água, detentor de uma
das maiores reservas de água doce superficial e também de reserva subterrânea.
Esse status é um privilégio que eleva a responsabilidade do estado na proteção dos
mananciais, na garantia das funções ecológicas, econômicas e sociais dos recursos
hídricos, mediante a aplicação de um modelo sustentável de desenvolvimento de
seus usos múltiplos.
O estado instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIEGRH), por meio da
Lei nº 2.406 (29/01/2002), seguindo os mesmos princípios e diretrizes estabelecidas
na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433
(08/01/1997).
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão de instância superior
desse sistema, regulamentado pelo Decreto nº 11.621 (01/06/2004) e reorganizado
pelo Decreto nº 12.366 (05/06/2007), de caráter normativo, deliberativo e consultivo,
com a participação de 33% de membros do poder público, 33% de representantes
das organizações civis dos recursos hídricos e 34% de representantes dos usuários.
Na estrutura administrativa estadual, à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC) competem,
especificamente em relação aos recursos hídricos, a coordenação, a supervisão e
o controle das ações, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico
e social com a preservação da qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico, bem
como a formulação e execução da política e de diretrizes governamentais. Entre
as unidades em que está estruturada a SEMAC, é o Instituto de Meio Ambiente
de Mato Grosso do Sul (IMASUL) que se relaciona mais diretamente à gestão dos
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recursos hídricos, na qual se encontra a Diretoria de Licenciamento, atendendo às
gerências de Licenciamento Ambiental, Recursos Florestais e Recursos Hídricos.
Os Comitês das Bacias Hidrográficas (CBHs) são órgãos deliberativos
e normativos no âmbito das bacias hidrográficas, tendo sido assegurada neles a
participação paritária de representantes da sociedade civil e dos usuários.
Em Mato Grosso do Sul, o comitê do rio Miranda (CBH-Miranda) foi o
primeiro, aprovado pela Resolução CERH nº 002/2005 (23/11/2005), seguido pelo
da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema (CBH-Ivinhema), aprovado pela Resolução
CERH nº 013/2010 (15/12/2010).
Registra-se também um Comitê Federal, o da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba (CBH-Paranaíba), criado por meio de decreto do presidente da República,
em 2002, e integrado, além de Mato Grosso do Sul, também pelos estados de Goiás
e Minas Gerais e pelo Distrito Federal.
Para a gestão transfronteiriça, em 2006 foi assinado o Acordo de
Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada
da Bacia Hidrográfica do Rio Apa – Acordo do Apa, ratificado no Paraguai por
meio da Lei Nacional nº 3.465 (21/04/2008) e no Brasil com os decretos nº 601
(24/09/2009), do Congresso, e nº 7.170 (06/05/2010), do Executivo (GARCIA et
al., 2012).
O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (PERH-MS)
foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Resolução
CERH-MS nº 011 (05/11/2009), o qual orienta o planejamento e a implementação
da Política Estadual de Recursos Hídricos, projetando para 2025 o cenário desejável,
com alto desenvolvimento social e humano, além de uma economia dinâmica e
diversificada. O Brasil está dividido em 12 regiões hidrográficas, definidas conforme
a Resolução do CNRH nº 32/2003, das quais Mato Grosso do Sul compartilha duas.

55

A Região Hidrográfica do Paraná (leste) ocupa a área total de 169.488.663 km², o
que representa aproximadamente 47,46% da área do estado, destacando-se os rios
Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai e Iguatemi, à margem direita
do rio Paraná. A Região Hidrográfica do Paraguai (oeste) possui 187.636.301 km²,
52,54% da área do MS. Destacam-se os rios Taquari, Miranda, Negro e Apa, à
margem esquerda do rio Paraguai.
Com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, foram definidas 15 Unidades
de Planejamento e Gerenciamento (UPGs), as quais passaram a corresponder
respectivamente a cada uma das sub-bacias hidrográficas que vêm sendo adotadas
pelo Mato Grosso do Sul, cujos nomes guardam correspondência com a toponímia
de seu rio principal e apresentam um número de código, representado pelo algarismo
romano I e II, conforme situadas, respectivamente, na região hidrográfica do Paraná
ou do Paraguai, seguido de algarismo arábico, de 1 a 9 ou de 1 a 6, segundo as
regiões correspondentes, conforme figura 1.
As unidades hidrogeológicas ou sistemas aquíferos do MS são identificados
por dois grandes grupos de rochas: as sedimentares, definindo os aquíferos porosos,
e as ígneas-metamórficas, que constituem os aquíferos fraturados ou de fissuras. Os
primeiros ocorrem nas bacias sedimentares do Paraná e do Pantanal, os segundos
no embasamento cristalino e em uma formação da Bacia do Paraná. Consideramse oito unidades aquíferas para o estado (figura 2), que apresentam as áreas de
afloramento dos sistemas aquíferos nas UPGs.

Rio Taquari. Foto: IMASUL
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Figura 1: sub-bacias hidrográficas do Mato grosso do Sul.
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Figura 2: unidades hidrogeológicas no MS.
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Perguntas e respostas
1. O Estado de Mato Grosso do Sul tem Política de Recursos Hídricos?
Sim. A Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei nº
2.406, de 29 de janeiro de 2002.
2. O Mato Grosso do Sul faz gestão em todos os rios do estado?
Não. Depende da sua dominialidade.
3. O que é dominialidade?
O domínio sobre a água significa que o poder público é apenas
administrador e regulador desse bem de uso coletivo, e não o proprietário. O
domínio dos recursos hídricos pela União e pelos estados significa a responsabilidade
pela preservação, guarda e gerenciamento do bem, objetivando a sua perenidade
e uso múltiplo, bem como o poder de editar as regras aplicáveis, sempre com a
participação dos usuários e da comunidade.
yy
Rios de domínio da União: são aqueles que percorrem mais de
um estado da Federação ou fazem divisa entre dois ou mais estados e/ou
países;
yy
Rios de domínio dos estados: são os que nascem e percorrem
o território de apenas um estado. As águas subterrâneas são também de
domínio estadual.
4. Quais são as finalidades da Política de Recursos Hídricos de Mato
Grosso do Sul?
yy
Assegurar disponibilidade de água para os atuais usuários e
gerações futuras, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos
respectivos usos;
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yy
Promover a compatibilização entre os múltiplos e competitivos
usos dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
yy
Promover a prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos
críticos;
yy
Incentivar a preservação, conservação e melhoria quantitativa e
qualitativa dos recursos hídricos.
5. Quais são os princípios que norteiam a Política Estadual de Recursos
Hídricos?
yy
A água é um recurso natural limitado, bem de domínio público e
dotado de valor econômico;
yy
Todos os tipos de usuários terão acesso aos recursos hídricos;
yy
A bacia hidrográfica é a unidade físico-territorial de
implementação da Política Estadual dos Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos;
yy
A gestão dos recursos hídricos do Estado será descentralizada
e deverá contar com a participação do poder público, dos usuários e da
comunidade.
6. Existe algum uso que seja prioritário?
Conforme a Política, o consumo humano e a dessedentação de animais
são usos prioritários.
7. Como a política de recursos hídricos é implementada?
Através de seus instrumentos.
8. Quais são os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos?
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yy
O Plano Estadual dos Recursos Hídricos;
yy
O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos
preponderantes da água;
yy
A outorga de direito de uso dos recursos hídricos;
yy
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
yy
O Sistema Estadual de Informações dos Recursos Hídricos.
9. Mato Grosso do Sul já tem seu Plano Estadual de Recursos Hídricos?
Sim. O Plano Estadual de Recursos Hídricos foi aprovado pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos em 2009 e pode ser baixado no site do Instituto de
Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul): www.imasul.ms.gov.br.
10. Quais os objetivos do PERH?
yy
Fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual
dos Recursos Hídricos;
yy
Diagnosticar a situação atual dos recursos hídricos;
yy
Mostrar o balanço entre disponibilidade e demandas futuras
dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de
conflitos potenciais;
yy
Priorizar as medidas a serem tomadas, programas a serem
desenvolvidos e projetos a serem implantados.
11. Quem aprovou o PERH e quando será sua revisão (atualização)?
Quem aprova o Plano é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que
estipulou que a sua revisão seria a cada cinco anos.
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12. Para que serve o Instrumento de Enquadramento?
São objetivos do enquadramento dos corpos de água em classes:
yAssegurar
y
às águas qualidade compatível com os usos mais
exigentes a que forem destinadas;
yDiminuir
y
os custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas permanentes;
yFornecer
y
elementos para a fixação do valor da outorga e cobrança
pelo uso das águas.
13. O MS tem corpos de água enquadrados?
Sim. A Deliberação CECA n. 003, de 20 de junho de 1997, já tinha
enquadrado os corpos de água da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai em Mato
Grosso do Sul e do córrego Imbiruçu, pertencente à Bacia Hidrográfica do rio
Paraná. Ela foi atualizada pela Deliberação CECA/MS n. 36, de 27 de junho de
2012, que se encontra disponível no site do Imasul.
Em 2012, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos enquadrou o rio
Anhanduí e seus efluentes pela Resolução CERH/MS n. 18, de 20 de dezembro de
2012, também disponível no site do Imasul.
14. Quais são os objetivos da Outorga de Direito de Uso dos Recursos
Hídricos?
Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos das águas e o
efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
15. Quem deve solicitar a outorga?
yy
Todos os usuários que derivam ou captam água;
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yy
Todas as pessoas que fazem extração de água de aquífero
subterrâneo;
yy
Quem utiliza água para lançar esgotos e demais resíduos líquidos
ou gasosos, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
yy
Quem faz aproveitamento de potenciais hidrelétricos ou outros
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente
em um corpo de água.
16. Existe exceção à outorga?
O uso para atender às necessidades de pequenos núcleos populacionais
em áreas rurais e os usos considerados insignificantes.
17. Quem define o que são usos insignificantes?
Os Comitês de Bacias Hidrográficas e, na falta deles, o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos.
18. Os usos considerados insignificantes precisam cumprir algum tipo
de legislação?
Sim. Eles terão que ser cadastrados no Imasul.
19. Quem precisa e onde se cadastrar no Cadastro Estadual de Usuário
de Recursos Hídricos?
Todas as pessoas que usam água precisam se cadastrar; mesmos os
considerados insignificantes. O cadastro é obrigatório, totalmente digital e está
disponível no site do Imasul.
20. De quem é a competência de outorgar o uso de recursos hídricos?
O Imasul é o órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos
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e tem a competência de outorgar o direito de uso dos recursos hídricos.
21. Quais são os objetivos do instrumento de cobrança pelo uso dos
recursos hídricos?
yReconhecer
y
a água como bem econômico e dar ao usuário uma
indicação de seu real valor;
yIncentivar
y
a racionalização do uso da água;
yIncentivar
y
a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes
lançados nos mananciais;
yObter
y
recursos financeiros para o financiamento dos programas
e intervenções contemplados nos planos dos recursos hídricos;
yPromover
y
a melhoria do gerenciamento das áreas onde foram
arrecadados.
22. O que vem a ser o Sistema de Informações dos Recursos Hídricos?
É um sistema permanente de coleta, tratamento, armazenamento e
recuperação de informações sobre recursos hídricos estaduais.
23. Qual o princípio básico para funcionamento do Sistema de
Informações dos Recursos Hídricos?
A descentralização da obtenção e produção de dados e informações,
sendo acessível a todos os interessados em planejamento, gestão ou uso dos recursos
hídricos.
24. Quais órgãos fazem parte do Sistema de Gerenciamento Estadual de
Recursos Hídricos?
yO
y Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (CERH/MS);
yOs
y Comitês das Bacias Hidrográficas;
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yy
A SEMAC (órgão gestor) e o IMASUL (órgão executor);
yy
As Agências de Águas
25. O que são os Comitês de Bacias Hidrográficas?
São fóruns em que um grupo de pessoas se reúne para discutir sobre um
interesse comum – o uso d’água na bacia.
26. Qual o poder de decisão dos comitês?
A principal decisão a ser tomada pelo comitê é a aprovação do Plano de
Recursos Hídricos da Bacia.
Esse instrumento constitui-se no plano diretor para os usos da água.
No plano devem ser definidas metas de racionalização de uso para aumento de
quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, bem como
os programas e os projetos destinados ao atendimento dessas metas.
São definidas também as prioridades para outorga de direito de uso da
água, estabelecidas as condições de operação dos reservatórios, além de orientações
e regras a serem implementadas pelo órgão gestor de recursos hídricos na concessão
das outorgas.
27. Qual a composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas?
De acordo com o que dispõe a Lei das Águas, a composição do comitê
deve contar com a participação do poder público, dos usuários e da sociedade civil.
28. Quem cria os comitês?
A atribuição é do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
29. O que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MS?
É o órgão de instância superior do Sistema Estadual de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos no estado.
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O CERH-MS tem a participação de 33% de membros do poder público,
33% de representantes das organizações civis dos recursos hídricos e 34% de
representantes dos usuários dos recursos hídricos.
30. O que são as Agências de Águas?
São órgãos que exercerão a função de secretaria-executiva dos Comitês
de Bacias Hidrográficas.
31. Onde posso tirar dúvidas sobre a Gestão de Recursos Hídricos no
estado?
Ligando para o Imasul: (67) 3318-5600, ou acessando www.imasul.ms.gov.br
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