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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A GESTÃO INTEGRADA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO APA: PROPOSTA PARA GESTÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE 

ÁGUAS 

Synara Olendzki Broch1; Paulo Robson de Souza2 e Mauri Pereira3 

RESUMO --- A bacia hidrográfica do Apa possui características singulares por ser 
transfronteiriça entre o Brasil e o Paraguai, dependendo assim da gestão compartilhada, em 
especial, do seu curso hídrico principal (rio Apa), que percorre uma região fronteiriça por mais de 
500 km, entre os territórios de Mato Grosso do Sul e dos Departamentos Paraguaios de Amambay e 
Concepción. Foi assinado um Acordo Internacional entre o Brasil e Paraguai visando a gestão 
integrada da bacia do rio Apa. No entanto, para que essa proposta de gerenciamento se concretize, é 
necessária a participação dos diversos atores das populações locais, concomitante à atuação de 
organizações do Brasil e do Paraguai. O presente artigo tem como objetivo argumentar sobre a 
importância de se desenvolver programas, contextualizados à realidade local, que visem o fomento 
à gestão transfronteiriça de águas. Tem por base os trabalhos do GT Apa da Câmara Técnica de 
Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços do CNRH, bem como as ações do Projeto �Pé na 
Água� (desenvolvidas e em desenvolvimento), que visa dotar as comunidades dos municípios 
brasileiros que compõem a bacia do Apa, de conhecimentos, informações fidedignas e instrumentos 
para participação na gestão das águas, atingindo indiretamente os municípios paraguaios na bacia  
 

ABSTRACT --- The Apa River Basin possesses singular characteristics for being transboundary 
water between Brazil and Paraguay, depending on shared management, especially, on its main 
course (river Apa) that covers more than 500km of a bordering region, between the territories of 
Mato Grosso do Sul and the Paraguayan Departments of Amambay and Concepción. It was signed 
a Internacional Agreement between the Brazil and Paraguay aiming at on shared management of the 
Apa River Basin.  However, for this management process materializes is necessary the participation 
of the cities and the local populations, concomitant to the participation of organizations of of Brazil 
and Paraguay. Thus, the present article has the objective of argue about the importance of 
development programs, context local reality, that aim at of promotion for the transboundary water 
management. Have base on Works of GT Apa Technique Council of  Transboundary Hydro 
Resource Management of CNRH, and the actions of the Project �Pé na Água� (developed and in 
development), it intends to endow the community of the  Brazilian cities that compose the basin of 
the Apa, of knowledge, trustworth information and instruments for participation in the waters 
management, also indirectly reaching the inserted Paraguayan cities in the basin 
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1 - INTRODUÇÃO 

A água é um bem natural importante, pois representa 70% ou mais da constituição dos seres 

vivos, os quais mantêm com ela um elevado grau de dependência quantitativo e qualitativo. Embora 

seja o recurso natural renovável mais abundante do planeta, tem o seu potencial limitado devido às 

variações sazonais e distribuição espacial heterogênea. 

Concomitantemente, a espécie humana, para a satisfação de suas necessidades pessoais e 

desempenho de atividades econômicas vem utilizando esse recurso de forma deletéria, poluindo e 

contaminando mananciais, inclusive alterando fatores condicionantes do ciclo hidrológico. Em 

agravo, há um forte incremento da demanda pelo uso da água, que acompanha o crescimento 

demográfico dos grandes centros urbanos e a expansão dos serviços.   

A exploração dos mananciais em ritmo acelerado e de grande magnitude tem causado 

alterações na cobertura vegetal e permeabilidade do solo, erosão e posterior assoreamento dos 

reservatórios naturais. Essas ações refletem diretamente sobre as reservas hídricas permanentes e 

temporárias, causando alterações significativas na qualidade das águas, lançando perspectivas 

sombrias quanto ao futuro. 

Ocorre que grande parte dos recursos hídricos do planeta são compartilhados por dois ou 

mais Estados soberanos, que atravessam fronteiras políticas através de rios, lagos e aqüíferos, onde 

o uso das águas num determinado local é afetado pelo uso que dela fazem noutros lugares, 

incluindo outros países.  

Assim sendo, mesmo que houvesse a possibilidade da água ser canalizada para um único 

propósito, ou no caso das águas transfronteiriças, para um único país, sua interdependência 

hidrológica se estende para além das fronteiras nacionais, ligando consumidores de diferentes países 

dentro de um sistema partilhado.  

Gerenciar essa interdependência, que extrapola os aspectos hidrológicos, constitui um dos 

grandes desafios de desenvolvimento humano que a comunidade internacional enfrenta atualmente 

em busca do tão visado desenvolvimento sustentável (PNUD, 2006).  

Em teoria, o ideal seria gerenciar as águas transfronteiriças de forma integrada, em toda a 

bacia hidrográfica, cabendo aos países pactuarem entre si acordos voluntários entre estados 

soberanos. 

Nessa direção, Brasil e Paraguai assinaram no dia 11 de setembro de 2006 um Acordo 

visando o desenvolvimento sustentável e gestão integrada dos recursos da bacia hidrográfica do rio 

Apa. A medida possibilitará aos dois países ações coordenadas que garantam a preservação e o uso 

racional dos recursos dessa área. 
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Porém, cada país possui suas instituições, leis e normas elaboradas por meio de seus 

processos políticos para o consumo de águas; no entanto, as instituições, leis e normas para a 

regulação de recursos hídricos que atravessam fronteiras são menos definidas.  

Ainda, o termo gestão integrada de recursos hídricos sugere a integração entre os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, bem como a água na gestão do espaço urbano e rural, a gestão 

das águas superficiais, subterrâneas e atmosféricas, das condições de montante e jusante na bacia 

hidrográfica, dos aspectos legais, institucionais e culturais, integrados em diferentes componentes.  

A implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos, dentre diversos quesitos, 

requer a bacia hidrográfica como unidade de gestão, de legislações, de instituições consolidadas, da 

participação pública por meio de organizações e indivíduos que atuam na bacia e demais 

componentes (TUCCI, 2006). 

Nesse contexto, e diante do enorme desafio que se configura a implementação da efetiva 

gestão integrada das águas da bacia hidrográfica do rio Apa, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar as ações ocorridas na região de referência, incluindo atividades apoiadas pela Câmara 

Técnica de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, por intermédio do GT Apa, e a experiência e os resultados parciais do Projeto �Pé na 

Água�, que tem a água como tema central no desenvolvimento de estudos ecológicos e promoção 

da Educação Ambiental para a gestão de águas transfronteiriças na bacia do rio Apa.   

Assim sendo, espera-se que essas experiências e iniciativas sejam difundidas e aplicadas a 

outros municípios de bacias hidrográficos compostas de recursos hídricos transfronteiriços, em 

especial na Bacia do Alto Paraguai, considerando a capacidade multiplicadora que tem a Escola e as 

organizações sociais, formadores de opinião nas suas localidades, com o apoio do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e respectivas câmaras técnicas, em especial, da Câmara Técnica de 

Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT) e da Câmara Técnica de Educação, 

Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos (CTEM). 

 

2 � REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1. Caracterização da bacia hidrográfica do rio Apa 

A bacia hidrográfica do rio Apa está localizada entre as coordenadas geográficas, latitude 

21û00�00�� S e 22û30�00��S e longitude 55û30�00��W e 58û00�00��W. Possui área de drenagem de 

aproximadamente 17.000 Km² e rede hidrográfica formada pelos rios Apa, Perdido, Caracol, 

Tereré, Piripucu, Estrela, e os córregos Tuna, Alegre, Nunca-Te-Vi, Gandaleão, Apa Mi, Estrelinha, 

Ita e Estrelita (SEMA, 2005). 
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Os municípios que integram a bacia do rio Apa, no estado de Mato Grosso do Sul, são: 

Antônio João, Bela Vista, Bonito, Caracol, Jardim, Ponta Porã e Porto Murtinho. No Paraguai, 

inclui áreas dos Departamentos de Concepción e Amambay, contemplando os municípios de 

Concepción, San Carlos, Bella Vista e Pedro Juan Caballero (ANA, 2005). A Figura 1 apresenta a 

bacia do rio Apa no contexto da bacia do Prata, e a Figura 2, a bacia do rio Apa no contexto da 

bacia do Alto Paraguai (BAP). 

 
Fonte: ANA, 2005 

Figura 1 � Bacia do rio Apa no contexto da bacia do Prata. 

 

 
Fonte: ANA, 2005. 

Figura 2 � Bacia do rio Apa no contexto da BAP. 
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2.2. Contextualização hídrica 

O século XXI é o século da água doce. A percepção da água como um recurso natural finito, 

de valor econômico e de importância sócio-política crescente é fenômeno de escala mundial, mas 

pouca gente percebe a magnitude dos problemas, principalmente em localidades com grande 

disponibilidade hídrica, como é o caso da região que compreende a bacia do rio Apa. 

Aceitando uma recomendação da Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização 

Social e Informação em Recursos Hídricos do CNRH, por meio da Moção nº 31, de 21 de março de 

2005, o Presidente da República sancionou a �Década Brasileira da Água� com início em 22 de 

março de 2005, a ser dedicada a priorizar políticas e ações orientadas para mobilizar sociedade e 

governo, que enfatizem a importância da participação social e da responsabilidade comum na 

proteção e no uso sustentável da água. Para isto, são considerados os objetivos de desenvolvimento 

já acordados por tratados internacionais, nos quais o Brasil é signatário, e a importância de ampliar 

e fortalecer o processo de mobilização da sociedade para a gestão das águas, de forma a contribuir 

para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(http://www.cnrh-srh.gov.br/legisla/br_decreto_decada_agua.PDF).  

No âmbito local, como resultado de ações iniciadas em 1998, no sentido de implementar 

ações integradas nos municípios sul-mato-grossenses que possuem território nas bacias 

hidrográficas dos Rios Apa e Miranda, foi criado o Consórcio Intermunicipal para o 

Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa � Cidema (Cidema, 2002). 

Dentre as atividades de desenvolvidas por este consórcio, no âmbito do Projeto GEF Pantanal 

Alto Paraguai (ANA/GEF/OEA e PNUMA), o Cidema executou o subprojeto 1.3 - Avaliação dos 

Recursos Hídricos da Bacia Transfronteiriça do rio Apa (no território brasileiro da bacia). Os 

resultados e produtos desse projeto, conseqüentemente, vieram a subsidiar os trabalhos da Câmara 

Técnica de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT) do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos em propor que se utilizasse a bacia do rio Apa como uma experiência piloto de 

gestão compartilhada de recursos hídricos transfronteiriços, dada as suas características peculiares 

no âmbito da Bacia do Prata (Cidema, 2002, ANA, 2005). 

Assim, a Moção nº 14, aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 11 de 

dezembro de 2002, publicada no DOU de 10 de março de 2003, dirigida aos Senhores Ministros de 

Estado das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, da Justiça, da Defesa, ao Governador de Mato 

Grosso do Sul, ao Senhor Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - Ibama, ao Senhor Diretor-Presidente da Agência Nacional de Água - ANA e 

ao Senhor Presidente da Fundação Nacional do Índio - Funai, recomenda aos órgãos de governo no 

âmbito de suas competências e possibilidades, seja estabelecida uma agenda de trabalho visando 
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promover a gestão compartilhada da bacia do rio Apa, apoiar estudos e projetos para a gestão 

integrada, o monitoramento e a fiscalização de atividades potencialmente causadoras de degradação 

ambiental, etc. (http://www.cnrh-srh.gov.br/camaras/GRHT/GTAPA.htm). 

Dentre os trabalhos realizados, ressalta-se o �Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento 

Sustentável e Gestão Compartilhada da Bacia do rio Apa�, como um dos resultados do Seminário 

�Gestão Integrada da Bacia Transfronteiriça do rio Apa�, realizado nos dia 10, 11 e 12 de setembro 

de 2003, onde as organizações brasileiras e paraguaias reunidas recomendam ações de cooperação 

visando à gestão compartilhada dos recursos hídricos, em especial na bacia do rio Apa. 

Recentemente, em 11 de setembro de 2006, foi assinado o Acordo de Cooperação entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, que aguarda o 

cumprimento de procedimentos legais para entrada em vigor, onde as partes se comprometem a 

atingir o propósito de promover o desenvolvimento sustentável da bacia do rio Apa mediante a 

gestão integrada dos recursos hídricos transfronteiriços, em conformidade com suas respectivas 

legislações, e tendo em conta os seguintes aspectos: (a) a utilização racional, eqüitativa e 

sustentável da água para fins domésticos, urbanos, agropecuários e industriais; (b) a solução dos 

problemas decorrentes do uso indevido das águas; (c) a proteção das áreas de mananciais de fontes 

superficiais e subterrâneas; (d) a regularização das vazões e o controle das inundações; (e) o 

saneamento ambiental das áreas urbanas; (f) a ação integrada para a conservação de áreas 

protegidas; (g) a proteção e defesa dos ecossistemas aquáticos e da ictiofauna; (h) a conservação, 

utilização adequada, monitoramento e recuperação dos solos da região; (i) a conservação, 

monitoramento e manejo sustentável dos ecossistemas florestais; (j) o uso sustentável dos recursos 

minerais, vegetais e animais; (l) o desenvolvimento de projetos específicos de interesse mútuo; (m) 

a elevação do nível sócio-econômico dos habitantes da Bacia; (n) o ordenamento territorial e a 

proteção das áreas de mananciais de fontes superficiais e subterrâneas; (o) o incremento da 

navegação e de outros meios de transporte e comunicação; e (p) a harmonização de legislações e 

normas das partes (http://www2.mre.gov.br/dai/b_parg_193_5817.htm). 

Este é o primeiro acordo de gestão compartilhada de águas transfronteiriças assinado após a 

edição da Lei Nacional da Política de Recursos Hídricos (Lei 9.433, 1997) e inédito no que ser 

refere a proteção dos recursos hídricos de maneira integrada, não apenas focando a água em si 

mesma, mas numa abordagem ecossistêmica (ALEMAR, 2006). 

A região hidrográfica da bacia do rio Apa não registra histórico de conflito pelo uso da água 

quanto aos aspectos relativos à demanda e disponibilidade, qualidade e quantidade. No entanto, os 

serviços ambientais são significativos, envolvendo a relação da água com a conservação da 

biodiversidade, do solo e das florestas (MMA/SRH, 2006).  
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Na bacia do rio Apa destacam-se as savanas: Arbórea Densa, Arbórea Aberta, Gramíneo-

Lenhosa e Estépica. A cobertura vegetal vem sendo significativamente afetada pela conversão em 

pastagens, especialmente de gramíneas exóticas, para a criação de bovinos, principal atividade 

econômica da região (SEMA, 2005). 

Outras atividades econômicas são desenvolvidas: extração de mármore, calcário, pedra e areia 

e algumas indústrias de laticínios (SEMA, 2005). 

Todas essas atividades implicam no avanço da degradação ambiental, seja pela aplicação de 

pesticidas ou perdas de solo pela erosão, que incidirão sobre a qualidade da água. Hoje temos ainda 

uma água classificada de ótima a boa, pelas análises efetuadas através da rede de monitoramento, 

realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (atual 

SEMAC � Secretaria de Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia), 

qualidade que se deve trabalhar para manter.  

Ainda, no trecho do rio Paraguai, entre a baía Negra e a foz do rio Apa, e no curso do rio Apa 

ocorreram profundas divergências em função da atividade de pesca. As diferenças das legislações 

brasileira e paraguaia para o exercício da pesca provocaram grandes conflitos nos anos de 1990 

entre empresas, pescadores e comunidades, fato que resultou em um Acordo firmado em 1º de 

setembro de 1991, entre os governos do Brasil e Paraguai para a conservação da fauna aquática dos 

cursos dos rios limítrofes. Esse acordo foi regulamentado em 19 de maio de 1999, mediante 

assinatura do Protocolo Adicional que harmonizou o período de defeso (piracema/veda) para os 

dois países (MMA/SRH, 2006). 

Salienta-se-se a vigência dos dispositivos estabelecidos na Lei Federal 9.433/97, que instituiu 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, e na Lei Estadual 2.406/ 2002, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul. 

Nesse contexto, identificou-se a demanda regional por um programa de educação ambiental 

voltado para professores, técnicos de entidades municipais e demais interessados para atuarem 

como multiplicadores de informações através da divulgação e capilarização dos conhecimentos para 

preservar, conservar e gerenciar águas, no intuito de embasar a formação de futuros cidadãos no 

cuidado cotidiano de um recurso natural que é a base do desenvolvimento da região da bacia do rio 

Apa. 

2.3. Caracterização do projeto Pé na Água 

O projeto �Água e Cidadania na Bacia do Apa � uma abordagem sistêmica e trans-fronteiriça 

na década brasileira da água�, ou simplesmente �Pé na Água�, participou da Seleção Pública de 

Propostas para Apoio a Projetos no Âmbito da Ação Vertical Popularização da Ciência: Olhando 
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para a Água, do Fundo Setorial de Recursos Hídricos, Edital  CT-HIDRO/MCT/CNPq � nº 

15/2005, sendo um dos 13 projetos contemplados. 

Este edital foi lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, por intermédio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em conformidade com a 

Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000, e com o Decreto nº 3.874, de 16 julho de 2001, que regulam a 

realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Setor de Recursos Hídricos, por 

intermédio do Fundo Setorial de Recursos Hídricos(CT-Hidro), em consonância com o Decreto de 

22 de março de 2005, que institui a Década Brasileira da Água. 

O projeto �Pé na Água�, sediado no Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, conta com a participação direta de 

uma técnica de nível superior (Engenheira Ambiental, bolsista CNPq), um educador ambiental 

(recém-formado em Ciências Sociais), uma jornalista, uma engenheira ambiental, uma bióloga 

(bolsista CNPq), além de dois dos autores desse artigo (ver em www.redeaguape.org.br). Na 

realização das oficinas nos sete municípios da bacia do Apa (ver caracterização adiante) contará 

com a colaboração de estagiários do quarto ano do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UFMS.  

As entidades e órgãos parceiros incluídos no projeto são os seguintes: Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento das Bacias dos rios Miranda e Apa (Cidema), Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, Núcleo de Educação 

Ambiental), Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado 

de Educação de Mato Grosso do Sul, Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ Regional de 

Mato Grosso do Sul (ABRH/MS), Ecoa � Ecologia e Ação e parceiros da Rede Aguapé. Entretanto, 

no desenvolvimento do projeto, outros setores da UFMS (Laboratório de Botânica, Depto. de 

Biologia), de botânicos da Embrapa Gado de Corte (na coleta e identificação botânica de 

exemplares da flora da bacia do Apa), bem como das prefeituras dos municípios visitados: Antônio 

João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho agregaram-se aos trabalhos como colaboradores e 

parceiros. 

 

2.4. GT Apa � Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos 

Transfronteiriços do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

 

As ações executadas pelo Cidema junto aos municípios que compõem a bacia hidrográfica do 

rio Apa induziram um processo de construção de visão da gestão transfronteiriça, em especial, na 

promoção e incentivo à participação dos diversos segmentos em eventos regionais com a 
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organização de entidades brasileiras e paraguaias, para discussões de como implementar a gestão 

transfronteiriça, conforme critérios legais e que envolvesse as instituições governamentais. 

A Câmara Técnica de Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços, desde 1º de fevereiro 

de 2005, é composta pelos representantes das seguintes entidades: Ministério das Cidades; 

Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério da Defesa; Ministério da Justiça; Ministério do 

Meio Ambiente/ANA; Ministério do Meio Ambiente/SRH; Ministério de Minas e Energia; 

Ministério das Relações Exteriores; Ministério dos Transportes; Ministério do Turismo; Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca; Concessionárias e Autorizadas de Geração de Energia 

Hidrelétrica; Prestadoras de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 

Comitês, Consórcios e Associações Intermunicipais de Bacias Hidrográficas; Organizações 

Técnicas e de Ensino e Pesquisa (atualmente, representada pela ABRH); e Organizações não 

Governamentais. 

Durante a 6a reunião da CTGRHT foram apresentados os resultados do Subprojeto 1.3 � 

Avaliação dos Recursos Hídricos da Bacia Transfronteiriça do rio Apa do Projeto GEF Pantanal 

Alto Paraguai que resultou na Moção nº  14 do CNRH. 

A CTGRHT criou o Grupo de Trabalho para a Gestão Compartilhada da Bacia 

Transfronteiriça do rio Apa (GT Apa) durante a 24a reunião da Câmara, realizada dia 23 de julho de 

2004, em Corumbá (MS). O GT Apa, composto por instituições governamentais, organizações da 

sociedade civil e usuários, representando organizações dos Sistemas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos, elaborou uma proposta de �Acordo de Cooperação entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai para o Desenvolvimento 

Sustentável e Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do rio Apa�. Esta proposta foi negociada pela 

diplomacia das partes e, no dia 11 de novembro de 2006, o Acordo de Cooperação foi assinado 

(MMA, 2007). 

 O GT Apa finalizou suas ações em 27 de setembro de 2007, no entanto, com a assinatura do 

Acordo de Cooperação do rio Apa, na 35ª reunião da CTGRHT estabeleceu-se um a segunda fase 

de atividades para o GT, visando a organização de um evento internacional com a finalidade de 

produzir uma proposta técnica de implementação do Acordo. 

 

3 � MATERIAIS E MÉTODOS 

Embora os problemas ambientais despertem significativa preocupação, a falta de informação a 

respeito da legislação e das formas de atuação para a participação e resolução dos problemas gera 

grandes dificuldades, tanto para o poder público quanto para as comunidades municipais.  
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Infelizmente, até o momento, não existia um programa voltado aos professores do ensino 

Fundamental e Médio e técnicos dos sete municípios brasileiros que compõem a bacia do Apa, para 

que atuem como multiplicadores de informações através da capilarização dos conhecimentos com 

adolescentes e crianças, na construção da cidadania participativa para gerir e cuidar da água para a 

vida (SOUZA et al, 2007).  

O projeto �Pé na Água�, embora ainda em desenvolvimento, pretende cumprir esta lacuna na 

região, ao articular estudos, ações e produtos editoriais e eletrônicos em um programa estruturado 

de comunicação em rede e disseminação do conhecimento científico e técnico. 

Prevê-se a realização, nos sete municípios da bacia, de ações como palestras e trabalhos 

orientados e oficinas sobre a importância da conservação dos recursos hídricos, tendo com suporte 

para a multiplicação dessas ações a produção de instrumentos de apoio ao professor do ensino 

fundamental e médio. 

Espera-se que o professor possa utilizar em suas aulas o material produzido, expondo ao 

jovem questões e propostas de conservação dos recursos naturais, com ênfase nos problemas e 

características da bacia do Apa, segundo os princípios da Educação Ambiental e da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, incentivando discussões e ações diretamente ligadas ao ambiente 

próximo, à sua sobrevivência e bem-estar. Pretende-se viabilizar aos estudantes atividades que 

propiciem a aquisição de conceitos sobre conservacionismo e uma oportunidade de vivenciar os 

problemas comunitários da cidade, incentivando o uso de alternativas de desenvolvimento 

sustentável.   

 

Produção do material impresso - Concluída a revisão bibliográfica e o tratamento dos dados 

primários coletados na bacia do rio Apa, uma equipe técnica especializada em recursos hídricos e 

educação ambiental produzirá textos básicos que comporão um livro e uma cartilha, os quais 

versarão sobre recursos hídricos, ecologia e conservacionismo, solos, matas ciliares e fauna 

associada, legislação ambiental e outros, que serão avaliados pelo público alvo nas oficinas de 

trabalho a serem realizadas nos municípios brasileiros da referida bacia. O mesmo será feito com 

relação às propostas pedagógicas que serão apresentadas para a abordagem desses assuntos em sala 

de aula. 

O livro, principal produto desse projeto, conterá textos originais, fotografias produzidas na 

região e mapas. A cartilha terá o mesmo conteúdo do livro, porém a abordagem textual/forma de 

apresentação serão adaptados aos escolares. Terá 32 páginas coloridas, tiragem de 3000 exemplares. 

Será elaborada com uma linguagem bem simples, bilíngüe (português e espanhol), devido a ser uma 

região fronteiriça, com necessidades regionais próprias. Conterá muitas ilustrações que facilitam a 
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compreensão de todos, enfocando aspectos da qualidade e quantidade das águas, postura diante do 

consumo e medidas de economia, e a importância da participação da comunidade nas reuniões de 

discussão para a formação de Comitês de bacia.    

Para a elaboração de uma revista, que terá tiragem de 5000 exemplares, o mesmo conteúdo 

do livro e da cartilha sofrerá tratamento jornalístico adaptado ao formato impresso e, como artigos 

em linguagem popular ou notícias, comporão um número especial da Revista Aguapé (que 

atualmente conta com nove edições). 

Livro, cartilha e revista serão distribuídos gratuitamente aos professores da rede pública dos 

municípios da bacia, elos/animadores da Rede Aguapé localizados em onze municípios da Bacia do 

Alto Paraguai (REDE AGUAPÉ, 2007), bem como ao Cidema, SEMAC/ MS, Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Mato Grosso do Sul, órgãos públicos, entidades 

ambientalistas e demais interessados.  

Os três produtos impressos também serão disponibilizados gratuitamente na página 

www.redeaguape.org.br, em formato PDF. 

 

Produção do cd-rom - Será produzido um cd-rom a ser encartado no livro impresso, com tiragem 

de 1000 exemplares, tendo como conteúdo o próprio livro e cartilha, produzidos pelo projeto, em 

formato PDF, mais artigos, capítulos de livros, leis, políticas públicas etc., cedidos por sites, órgãos 

e entidades, bem como pelos autores contatados.  

Visando subsidiar os professores da bacia do Apa na utilização do material impresso e na 

abordagem dos diversos temas propostos, será produzido pelos estagiários de Prática de Ensino de 

Biologia da UFMS um conjunto de materiais, tais como filmetes, roteiros de aula, artigos, arquivos 

em PowerPoint. 

 

Temas / conteúdos do material impresso (livro, cartilha, revista), site e cd-rom - Os onze 

conteúdos a seguir listados comporão o livro, a cartilha, o site www.redeaguape.org.br e o cd-rom. 

Serão desenvolvidos em linguagem adequada ao grande público, respeitando-se as características 

próprias do veículo site e outros suportes eletrônicos, tendo como princípio que a sua compreensão 

contribui para uma visão multidisciplinar dos problemas relacionados à água.  

Os temas/ conteúdos são os seguintes: (a) Sociedade, Consumo e Usos da água; (b) 

Saneamento; (c) Água, fonte de vida; (d) Desmatamento e Degradação do Solo; (e) Práticas 

Saudáveis � ações e experiências bem sucedidas no Pantanal; (f) Legislação sobre unidades de 

conservação / proteção da biodiversidade. Políticas públicas relacionadas; (g) Agricultura e 

Pecuária; (h) Educação Ambiental; (i) O que é  Biodiversidade; (j) Saúde e Ambiente; (l) Gestão da 

Água e Participação Pública. 
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Realização das oficinas - De posse do livro impresso e demais materiais de apoio especialmente 

produzidos, serão proferidas sete palestras e sete oficinas em todos os sete municípios da bacia do 

Apa (priorizando-se professores, gestores públicos, elos da Rede Aguapé nos municípios e 

membros da comunidade local).  Antes, porém, aproximadamente com uma semana de 

antecedência veiculará spots de um minuto em rádios de todas as cidades a serem visitadas. Essas 

atividades deverão acontecer em junho de 2007. 

 

4 � RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Embora os problemas ambientais despertem significativa preocupação, a falta de informação a 

respeito da legislação e das formas de atuação para a participação e resolução dos problemas gera 

grandes dificuldades, tanto para o poder público quanto para as comunidades municipais.  

No âmbito do projeto �Pé na Água� foram realizadas as seguintes atividades: pesquisa 

bibliográfica, reuniões com parceiros, visitas a órgãos governamentais, visita técnica aos 

municípios de Antonio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho (pesquisas de campo e visitas a 

órgãos e instalações).  

Nessa pesquisa de campo a quatro dos sete municípios da bacia, em fevereiro de 2007, foram 

realizadas entrevistas com agentes públicos (especialmente técnicos das prefeituras relacionados ao 

saneamento e ao meio ambiente), professores, educadores ambientais etc., bem como coletas 

botânicas e centenas de registros fotográficos para melhor caracterizar a região, estando em fase de 

compilação dos dados (informações sobre as atividades realizadas até o momento podem ser obtidas 

na Internet: www.redeaguape.org.br).  

Ressalte-se que, dentre os resultados obtidos até o momento pelo projeto Pé na Água quanto à 

caracterização ambiental da bacia do Apa, foi de grande surpresa a falta de conhecimento, pela 

população local e gestores ambientais, da existência de vegetação chaquenha em várias localidades 

de Porto Murtinho. Por ser único município no Brasil que possui esse tipo de vegetação, e também 

pelo motivo de vários documentos bibliográficos consultados não identificarem essa vegetação no 

Brasil (em mapa ou sequer textualmente), que está altamente ameaçada pelas atividades 

agropecuárias. Com isso, será dada ênfase à conservação dos remanescentes de Chaco Paraguaio no 

lado brasileiro durante as ações de educação ambiental / promoção da gestão integrada de recursos 

hídricos e nos produtos previstos no projeto. 

Pelo motivo do projeto estar ainda em fase de execução, o que se pretende-se nesse item é 

melhor embasar e contextualizar a problemática ambiental da bacia do Apa anteriormente 
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referenciada, discutindo esses problemas sob o enfoque do desenvolvimento sustentável e a gestão 

integrada de bacias transfronteiriças, estabelecendo pressupostos teóricos e metodológicos para que 

ela possa acontecer satisfatoriamente. 

Quando países dependem da mesma fonte hídrica para proteger o seu ambiente, abastecer a 

população e gerar crescimento econômico, as águas transfronteiriças tornam-se elos entre cidadãos 

e meio ambiente.  

Do mesmo modo, a forma como um país a montante utiliza a água, afeta diretamente a 

quantidade e/ou a qualidade da água que chega a outro país situado a jusante, e conseqüentemente, 

modifica o meio ambiente. 

Diante disso, a gestão de recursos hídricos partilhados pode constituir um pretexto para a 

paz, como ponte para futuras relações de cooperação, ou para a guerra, ao alimentar conflitos 

generalizados.  

O Brasil tem tratado a questão de águas transfronteiriças de forma cooperante, em busca da 

segurança ao acesso à água por parte das pessoas mais vulneráveis de ambos os lados da fronteira e 

melhorando assim, a qualidade, a quantidade e o grau de previsibilidade dos fluxos que atravessam 

os diferentes países.  

Conforme consta no Relatório do Desenvolvimento Humano 2006: A água para lá da 

escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água,  para uma cooperação eficaz de gestão de águas 

transfronteiriças, o primeiro passo consiste na criação de um banco de dados comum, que também 

possa auxiliar na identificação dos interesses partilhados. A informação é fundamental, pois 

cooperação ao nível da água depende da vontade dos estados ribeirinhos em partilharem a sua 

gestão. Segue a isso, a necessidade de instituições fortes e atuantes na implementação de políticas 

públicas estruturadas e harmoniosas, atreladas à disponibilidade de recursos financeiros para 

concretizar as ações de gerenciamento compartilhado de águas. 

A gestão dessas águas, normalmente, envolve a negociação e assinatura de tratados 

internacionais de cooperação, respeitando a soberania de cada país. Esses tratados procuram definir 

normas comuns de uso das águas e de manejo das bacias 

Os principais tratados de cooperação assinados pelo Brasil envolvendo águas 

transfronteiriças são: Tratado de Cooperação Amazônica (rio Amazonas) e o Tratado da Bacia do 

rio da Prata (com Bolívia, Paraguai, Argentina, e Uruguai), envolvendo os rios Paraguai, Paraná e 

Uruguai.  

O processo de gestão da bacia do rio Apa também poderá contribuir com a gestão integrada 

de bacias na região do Pantanal, cujo complexo sistema de áreas úmidas transcende o território 

brasileiro, compreendendo áreas na Bolívia e no Paraguai. 
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De forma geral, a gestão integrada de bacias transfronteiriças deve contar com a participação 

dos poderes locais e suas comunidades. As medidas recomendadas para o Apa, até o momento, 

devem ser aperfeiçoadas a um plano de ação, negociado com as instituições paraguaias.  

Recomenda-se a criação do Comitê de Coordenação Local, previsto no Acordo de 

Cooperação para a Gestão da Bacia do rio Apa, que deverá funcionar com participação social, aos 

moldes de um Comitê de Bacia Hidrográfica, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Das atividades e ações realizadas na bacia do Apa, algumas lições aprendidas merecem 

destaque: 

! A construção de princípios de gestão fundamentados na confiança e tolerância nos 

compromissos estabelecidos e na tolerância às diferenças sociais, econômica e políticas, no 

processo desencadeado pelo Cidema (Brasil) com a Altervida (Paraguai) e demais 

organizações. 

! Em função das características da bacia do rio Apa e suas peculiaridades, é difícil abordar a 

região somente sob o ponto de vista da água como recurso e seus usos em termos 

quantitativos e qualitativos. Isto enseja a formulação de materiais e ações com temáticas que 

direcionem ao gerenciamento integrado dos recursos hídricos, de modo sistêmico, mas com 

grande atenção à identificação das agressões e ameaças advindas do uso indiscriminado e 

inadequado das águas, do solo e da vegetação que ficaram evidentes nos registros 

fotográficos / visitas técnicas do projeto Pé na Água. 

! O necessário envolvimento de organizações civis para potencializar a perenidade de projetos 

e ações que possam ser colocadas em o risco devido às diferenças político-institucionais 

entre países. A possibilidade de continuidade da gestão transfronteiriça é maior  à medida 

que organizações civis, de ensino e pesquisa estejam envolvidas e comprometidas.  

O Decreto que institui a Década Brasileira da Água a partir de 22 de março de 2005 

estabelece no seu Artigo 2º os seguintes objetivos: �promover e intensificar a formulação e 

implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da 

água, em todos os níveis, e assegurando a participação pública�. Porém, a sociedade participa à 

medida que tem acesso à informação. No que tange a gestão hídrica, é necessário que haja uma 

intensa capacitação, criando um novo comportamento diante da água, onde a comunidade tome para 

si a responsabilidade de multiplicar as idéias em defesa e respeito a todas as formas de vida. É 

relevante a formação de uma nova mentalidade que se imponha sobre os males da sociedade, 

transformando e assumindo seu destino, exercendo a cidadania em prol do bem-estar social e da 

preservação dos recursos naturais visando à manutenção e\ou melhoria da qualidade de vida e a 

conservação para as gerações futuras. 
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O desconhecimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, incluindo a legislação 

referente às unidades de conservação, de modo geral, é desconhecida. No entanto, a população e 

público alvo do Projeto �Pé na Água� demonstram interesse expressivo em ter acesso ao 

conhecimento dos normativos vigentes e de como participar efetivamente na proteção de seus 

mananciais. 

Observou-se, também, que apesar do Acordo entre os governos do Brasil e Paraguai para a 

conservação da fauna aquática dos cursos dos rios limítrofes, que abrange o curso do rio Apa, 

consolidado através do Protocolo Adicional que harmonizou o período de defeso (piracema/veda), a 

utilização sustentável de recursos pesqueiros no rio Apa e região, ainda é um desafio que necessita 

ser encarado sob o ponto de vista técnico, político, econômico e social (REZENDE, 2007). 

Considerando que a pesca em ambientes naturais, seja profissional ou esportiva, é 

essencialmente extrativista, na medida em que outros usos da terra se intensificam (agricultura, 

pecuária, mineração, etc.), há uma gradativa perda de qualidade ambiental.  

Nesse contexto, a qualidade da água, geralmente, é a primeira a ser comprometida quando 

projetos de desenvolvimento mais intensivos são implementados, ou mesmo a urbanização e 

industrialização, que provoca contaminação orgânica e química. Invariavelmente a quantidade de 

água é alterada e reduzida sua disponibilidade por projetos de desenvolvimento mal planejados, 

como desmatamentos de matas ciliares de nascentes e projetos de irrigação mal planejados.  

Em contato com a rede de ensino nas visitas técnicas de fevereiro de 2007, constatou-se que 

diversas atividades e projetos escolares e municipais são desenvolvidos em prol da proteção e 

conservação dos recursos naturais, no entanto, não se presenciou resultados efetivos que induziram 

a organização ou a participação através de organismos de bacia, mas ainda sem uma certeza se é  

pela falta de materiais de apoio contextualizados à bacia do Apa (livros, cartilhas, páginas na 

internet, etc) como instrumentos de comunicação dirigida, ou de poucos trabalhos em rede de 

relacionamento. 

A execução do projeto Pé na Água e das ações indutoras à gestão das águas está articulada a 

uma rede de relacionamentos (que inclui o Cidema, conhecido pelos gestores municipais e 

ambientalistas da região em função das ações que realiza, configurando-se um consórcio de forte 

atuação na bacia do rio Apa). Segundo os jornalistas Allison Yshi e Yara Medeiros (em 

comunicação pessoal, 2005), a circulação de informações em uma Rede contribui para seu 

crescimento e discussão de importantes questões da educação ambiental e gestão de águas. A 

geração, difusão e repasse de informações específicas e temáticas, além de manter parceiros 

atualizados, constituem no principal estímulo à sua continuidade. A comunicação na Rede Aguapé 

de Educação Ambiental, caracterizada como transversal, funciona como um fio condutor para 

integrar e distribuir as ações e informações geradas. A Rede Aguapé funciona em todo o Pantanal, 
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desde 2002 nos estados de MT e MS, com grande sucesso e inserção nas comunidades, levando a 

informação em meio digital e impresso na forma de revista (Revista Aguapé, 09 números já 

impressos), que aborda os mais variados temas ambientais, desde notícias da atuação da 

comunidade e sua relação com o ambiente natural até entrevistas e reportagens. 

É com este intuito que o projeto �Pé na Água� vem utilizando-se da Rede Aguapé, tendo os 

seus executores como componentes da própria rede, para usufruir a comunicação estabelecida na 

comunidade. 

Durante as visitas aos municípios de Antonio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho, em 

fevereiro de 2007, foi confirmada a necessidade de elaboração de textos básicos sobre ecologia e 

conservacionismo, solos, matas ciliares, recursos hídricos, legislação ambiental e políticas públicas, 

bem como propostas pedagógicas para a abordagem desses assuntos nas escolas da bacia do Apa. 

Por isso, reforçou-se o direcionamento da produção de materiais com uma linguagem 

acessível, abordando conhecimentos técnicos necessários para a formação de agentes 

multiplicadores, possibilitando a disseminação do tema para uma participação efetiva da 

comunidade na gestão das águas. 

Muitas crianças paraguaias freqüentam as escolas nas cidades brasileiras, fato que consolida a 

proposta de elaboração de uma cartilha bilíngüe (português e espanhol). 

Para que os conhecimentos e saberes locais fossem contextualizados no material produzido 

pelo projeto, tomou-se a decisão de formular a revista com textos e ilustrações originais obtidas na 

região da bacia do rio Apa e reproduzir, em CD, séries de power-points sobre o tema e informações 

na internet e obtidas na região, e disponibilizar este material gratuitamente aos professores e agentes 

públicos das escolas públicas de ensino fundamental e médio dos municípios da bacia. 

A realização de palestras e oficinas aos professores, técnicos, gestores públicos e comunidade 

da bacia é importante para o bom uso do material produzido e à proposição de estratégias para a 

educação ambiental e à gestão integrada dos recursos hídricos. 

A Revista Aguapé é bastante conhecida na região e espera-se que a produção de uma edição 

especial, que conterá notícias sobre este projeto e informações, fomente a prática da educação 

ambiental e a gestão integrada dos recursos hídricos na bacia do Apa.  

 

 

5 � CONCLUSÕES 
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Os mananciais da bacia do rio Apa são a base de sustentação do desenvolvimento regional na 

manutenção dos processos ecológicos essenciais à produção agrícola e à manutenção das 

populações da fauna, da flora e dos processos associados. Diante disso, a gestão dos recursos 

hídricos da bacia do rio Apa deve ser integrada à gestão ambiental e vinculada ao uso e ocupação do 

solo.  

Embora os problemas ambientais despertem significativa preocupação, a falta de informação 

a respeito da legislação e das formas de atuação, especialmente em conselhos e outros organismos 

de bacia, gera grandes dificuldades para a participação e resolução dos problemas, tanto para o 

poder público quanto para as comunidades municipais.  

Apesar da existência e vigência das leis federal e estadual que estabelecem as políticas e 

sistemas de gerenciamento hídrico do Brasil e do Mato Grosso do Sul, a gestão transfronteiriça de 

águas na bacia do rio Apa, mesmo considerando os esforços existentes, ainda está longe de ser um 

processo consumado.  

Sendo os professores, técnicos, gestores ambientais e outros membros das comunidades da 

bacia do Apa formadores de opinião e partícipes fundamentais na formulação e execução de 

políticas públicas voltadas à gestão da água, bem como público preferencial do projeto Pé na Água, 

tem-se em vista que a publicação de um conjunto de materiais (livro, cartilha, revista, página na 

internet) contextualizados à região, bem como o envolvimento desses atores na execução do projeto 

para o uso e a apropriação desse material, possa contribuir para acelerar o processo de gestão 

transfronteiriça de suas águas.  

Espera-se que o professor possa utilizar em suas aulas o material produzido, expondo aos 

jovens questões e propostas de conservação dos recursos naturais com ênfase nos problemas e 

características da bacia do Apa, segundo os princípios da Educação Ambiental e da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, incentivando discussões e ações diretamente ligadas ao ambiente 

próximo, à sua sobrevivência e bem-estar. Pretende-se viabilizar aos estudantes atividades que 

propiciem a aquisição de conceitos sobre conservacionismo e gerenciamento de águas, como uma 

oportunidade de vivenciar os problemas comunitários do município, incentivando o uso de 

alternativas ao desenvolvimento sustentável.  

Acredita-se que a estratégia de elaboração do material que tem por princípio a visita aos 

principais pólos da região, para coleta de dados primários (sobre cultura, infra-estrutura urbana, 

vegetação, pontos críticos e outros aspectos que possam melhor caracterizar a situação da bacia do 

Apa), proporcionará uma melhor abordagem da problemática ambiental local e maior fidedignidade 

às informações apresentadas. 

Devido às ações propostas pelo Projeto Pé na Água no âmbito da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, da Rede Aguapé de Educação Ambiental e demais entidades parceiras, espera-
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se criar uma base de educação ambiental e competências voltadas aos recursos hídricos, envolvendo 

professores e alunos de graduação e especialização em gestão de recursos hídricos na execução do 

projeto e atraindo-os para a realização de estudos e novas ações na bacia do rio Apa. Indiretamente, 

esperamos que outras regiões da Bacia do Alto Paraguai sejam atingidas, por meio dos elos 

(animadores atuantes em 11 cidades-pólo do Pantanal), parceiros e demais componentes da Rede 

Aguapé que atuam de forma agregada às atividades do projeto desenvolvido. 

Dessa forma, ressalte-se que não existe ainda um programa voltado aos professores do ensino 

Fundamental e Médio e técnicos nos sete municípios brasileiros que compões a bacia do Apa, bem 

como para universitários, massa crítica de uma sociedade e futuros profissionais, para que atuem 

como multiplicadores de informações através da capilarização dos conhecimentos com adolescentes 

e crianças, na construção da cidadania participativa para gerir e cuidar da água para a vida (SOUZA 

et al, 2007).  

O projeto �Pé na Água�, embora ainda em desenvolvimento, pretende cumprir esta lacuna na 

região, ao articular estudos, ações e produtos editoriais e eletrônicos em um programa estruturado 

de comunicação em rede e disseminação do conhecimento científico e técnico e na conscientização 

das comunidades para a necessidade de assumir sua responsabilidade pela conservação da bacia do 

rio Apa. 
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