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O Relatório Final do Programa de Ações Estratégicas para o Ge-

renciamento Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai 

– PAE é resultado de um esforço conjunto voltado para aprimorar 

o conhecimento e contribuir para a proteção e o desenvolvimento 

da região do Pantanal e das sub-bacias brasileiras do rio Para-

guai, um dos formadores da bacia do Prata, juntamente com os 

rios Paraná e Uruguai.

Em 1996, o governo brasileiro, por intermédio da Secretaria 

de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente – SRH/

MMA, solicitou a cooperação do Fundo para o Meio Ambiente 

Mundial – GEF, do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, e da Organização dos Estados Americanos 

– OEA, em conjunto com organismos nacionais, governamentais 

e não governamentais, para realizar de 1999 a 2004 o Projeto 

Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Bacia 

Hidrográfi ca para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, conhecido 

como GEF Pantanal/Alto Paraguai. Em 2001, a Agência Nacional 

de Águas – ANA substituiu a SRH/MMA como executora nacio-

nal do Projeto.

O objetivo principal do Projeto consistiu em implementar prá-

ticas recomendadas no Plano de Conservação da Bacia do Alto 

Paraguai – PCBAP, publicado em 1997, e elaborar, também, um 

Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado 

do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai – PAE, contendo inclu-

sive recomendações de atividades a serem realizadas no futuro 

com a participação da Bolívia e do Paraguai. O Projeto contribui 

assim para melhorar e restaurar o funcionamento ambiental do 

ecossistema.

O PAE é resultado de 44 estudos e projetos demonstrativos, de 

um Diagnóstico Analítico do Pantanal e Bacia do Alto Paraguai 

– DAB, na sua porção brasileira, e de diversos debates com 

os principais atores e instituições chaves da Bacia, ocorridos 

por meio de seminários e workshops, com ampla participação 

pública. Cerca de  4.500 pessoas participaram desse processo, 

representando mais de 250 instituições governamentais federais 

do Brasil, dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de 

consórcios municipais, universidades, organismos não governa-

mentais, empresas privadas e associações de classe. Em alguns 

eventos participaram especialistas da Bolívia e do Paraguai.

O presente Relatório Final resume novos conhecimentos científi -

cos e técnicos sobre a região e apresenta recomendações de ações 

com seus custos associados, todos de forma condensada, servindo 

para o uso de autoridades, tomadores de decisão e de todos os 

demais interessados no desenvolvimento sustentável do Pantanal 

e da Bacia do Alto Paraguai, sendo editado nas versões em portu-

guês e inglês, para ampla difusão.
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O   objetivo do Programa de Ações Estraté-
gicas para o Gerenciamento Integrado 
do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai 
– PAE é propor um programa de ações 

de curto prazo, voltado para a implantação de projetos e 
instrumentos capazes de apoiar o gerenciamento inte-
grado daquela região, assegurando o desenvolvimento 
sustentável  da parte brasileira da Bacia. 

A importância da bacia do Alto Paraguai e seu funciona-
mento integrado ao complexo bioma do Pantanal sem dú-
vida justifi cam o grande interesse do Projeto Implemen-
tação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Bacia 
Hidrográfi ca para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, que 
agora está culminando com a apresentação do PAE.

O Projeto, realizado sob a coordenação nacional da Agên-
cia Nacional de Águas – ANA, foi aprovado em 1998 pelo 
Fundo para o Meio Ambiente Mundial – GEF, que aportou 
os recursos fi nanceiros necessários e contou com o apoio do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA 
e da Organização dos Estados Americanos – OEA.

O PAE foi elaborado no período de fevereiro a  agosto de 
2004. Para sua elaboração foram considerados 44 estudos 
e projetos demonstrativos e o Diagnóstico Analítico do 
Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai – DAB. Está respal-
dado também nos diversos debates ocorridos tanto na 
preparação daquele diagnóstico como durante a elabora-
ção do Programa. 

O PAE refl ete, portanto, resultados da participação 
consultiva, como contribuição ao aperfeiçoamento do 
processo de melhoria ambiental da bacia hidrográfi ca 
do Alto Paraguai e do Pantanal, incluído naquela Bacia, 
permitindo que seja concebido e implantado um modelo 
de gerenciamento integrado, especialmente ajustado ao 
seu contexto.

É importante ressaltar que, embora a bacia do Alto 
Paraguai seja compartilhada com o Paraguai e a Bolívia, e 

tivessem sido realizadas reuniões com representantes de 
ambos os países, o PAE foi elaborado exclusivamente para 
a parte brasileira da Bacia (Figura 1) e agrega os dados e 
as informações disponíveis no Brasil. Por esse motivo, o 
PAE tem entre suas ações recomendadas a participação 
desses dois países em ações futuras. 

O Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento 
Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai está 
dividido em nove capítulos. O Capítulo 1 apresenta os an-
tecedentes, o processo de preparação do PAE, bem como 
as lições aprendidas no desenvolvimento do Projeto.

As principais características fi siográfi cas, hidroclimáticas, 
naturais e sociais do Pantanal/Alto Paraguai são apresen-
tadas no Capítulo 2. O Capítulo 3 refere-se aos aspectos 
socioeconômicos e às ações antrópicas no contexto do 
desenvolvimento sustentável da Bacia, e o Capítulo 4 trata 
do contexto legal, institucional e estratégico para seu 
desenvolvimento.

O Programa de Ações Estratégicas, com seus componen-
tes e suas atividades, é descrito no Capítulo 5. O Capítulo 6 
trata principalmente dos investimentos necessários e do 
cronograma para a implementação do PAE.

O Capítulo 7 apresenta sites de interesse e a bibliografi a de 
estudos e documentos selecionados. O Capítulo 8 apresenta 
os principais atores institucionais que participaram e colabo-
raram com o desenvolvimento do Projeto, além da direção e 
da coordenação do GEF Pantanal/Alto Paraguai.

Os Anexos estão no Capítulo 9 e tratam, respectivamen-
te, das diretrizes e recomendações do Plano de Conserva-
ção da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP; dos Subprojetos 
realizados no âmbito do GEF Pantanal/Alto Paraguai; da 
Cadeia Causal de temas críticos; dos desafi os ambientais 
e socioeconômicos; dos aspectos legais e institucionais; 
do Centro de Monitoramento da Cobertura Vegetal e 
dos Recursos Hídricos e dos investimentos previstos nos 
Planos Plurianuais de Ação – PPAs para a Bacia. 

Introdução





Figura 1. Localização da Bacia do Pantanal/Alto Paraguai no Brasil



Ponte sobre o Rio Paraguai
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Antecedentes, processo de 
preparação e lições do PAE 1
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Pantanal  da Nhecolândia – Mato Grosso do Sul

Antecedentes e processo de preparação do PAE



1.1. Antecedentes

O rio Paraguai nasce em território brasileiro e pertence à bacia do Prata, cuja área é de 
3.100.000 km2, drenando quase 20% do continente sul-americano. A bacia hidrográfi ca do rio 
Paraguai abrange uma área de 1.095.000 km² no Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Para-
guai. Até sua confl uência com o rio Paraná, o Paraguai percorre 2.612 km, sendo 1.683 km 
em território brasileiro, com alguns trechos compartidos com a Bolívia e o Paraguai.

A bacia do Alto Paraguai, com cerca de 600.000 km2, tem no Brasil 362.376 km2, abrangendo 
4,3% do território nacional e englobando os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do 
Sul, que dividem, respectivamente, 48% e 52% da sua área (Figura 1).

A bacia do Alto Paraguai reveste-se de grande importância no contexto estratégico da ad-
ministração dos recursos hídricos do Brasil, da Bolívia e do Paraguai, que a compartem, não 
somente por suas dimensões, mas também por incluir o Pantanal, uma das maiores extensões 
de áreas alagadas do planeta, com 147.574 km2, que é o elo de ligação entre o Cerrado do 
Brasil e o Chaco da Bolívia e do Paraguai. 

A porção brasileira do Pantanal foi declarada Patrimônio Nacional pela Constituição Brasileira 
de 1988. Abriga sítios designados como de relevante importância internacional pela Conven-
ção de Áreas Úmidas RAMSAR. Contempla áreas da reserva da biosfera pela Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, desde 2000. Em julho de 2004, 
a 7a Conferência Internacional sobre Áreas Úmidas, realizada em Utrecht, Holanda, indicou o 
Pantanal como uma das áreas inundáveis que merecem atenção especial pela sua importância 
global.

A importância da Bacia explica o grande interesse que tem despertado ao longo dos anos em 
que foi motivo de vários projetos e estudos, como os conduzidos pela OEA no Projeto Bacia 
do Prata – Estudo para sua Planifi cação e Desenvolvimento, de 1968 a 1970; o Estudo Hidro-
lógico da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal), realizado pela UNESCO/PNUD e publicado em 
1973; o Estudo de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Alto Paraguai – EDIBAP, acordo 
governo brasileiro/PNUD e tendo a OEA como organismo executor, realizado de 1977 a 
1989; e o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP, executado de 1991 a 
1996 e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, com recursos de empréstimo 
do Banco Mundial – BM e apoio operacional do Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento – PNUD.

Em 1996, o governo brasileiro, por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos do Mi-
nistério do Meio Ambiente – SRH/MMA, solicitou a assistência técnica e fi nanceira do GEF, 
tendo o PNUMA como organismo implementador do GEF e a OEA como organismo execu-
tor do PNUMA para a implementação de diretrizes identifi cadas no PCBAP e a preparação de 
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Box 1

Website do Projeto GEF Pantanal/Alto 
Paraguai – http://www.ana.gov.br/gefap/
Como principal meio de divulgação do conteúdo dos 44 Subprojetos 
desenvolvidos no âmbito do Projeto GEF, foi construído um site específi co 
em que podem ser consultadas, via Internet, as informações geradas em 
pesquisas e as ações desenvolvidas entre os anos de 2000 e 2003.

Os Resumos Executivos correspondentes ao Relatório Final de cada 
Subprojeto, inclusive o Diagnóstico Analítico do Pantanal e da Bacia do 
Alto Paraguai – DAB e o Programa de Ações Estratégicas para o Geren-
ciamento Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai – PAE, estão 
disponibilizados no formato de arquivo PDF para download. 

O objetivo é formar uma comunidade virtual sem fronteiras geográfi cas 
por meio do intercâmbio de informações a respeito do Pantanal e da bacia 
do Alto Paraguai.

O website conta com um design que permite boa navegabilidade e layout, 
oferece um conteúdo consistente, no qual estão inseridos os principais 
produtos do Projeto, a relação de atores envolvidos e o atendimento si-
multâneo às múltiplas necessidades de comunicação, no âmbito institucio-
nal, técnico, jornalístico e educacional em português e inglês.

Além disso, dispõe de tecnologia que possibilita a inserção em banco de 
dados, ferramenta de busca por palavra-chave, manual para orientação 
do usuário e um importante sistema gerenciador de conteúdo, o qual 
permite a publicação de pesquisas e trabalhos relativos ao Pantanal ou, 
mais amplamente, à bacia do Alto Paraguai, a partir de qualquer ponto 
do mundo.

um programa de gerenciamento integrado para a Bacia 
que levasse em conta sua relevância, suas potencialidades 
e suas fragilidades. Foram aprovadas duas doações: uma, 
PDF/B1 de US$ 286.000, para a preparação da proposta 
de projeto e outra de US$ 6.329.000, para a execução das 
atividades aprovadas, perfazendo um total doado de US$ 
6.615.000. Considerando a contrapartida brasileira e de 
outras instituições, o valor total do Projeto foi de 
US$ 16.403.000. 

Foram identifi cados diversos Subprojetos ou Atividades, 
que são listados no Anexo 9, incluindo a elaboração do 
Diagnóstico Analítico da Bacia – DAB e a elaboração do 
Plano de Ações Estratégicas – PAE. As atividades dos 
Subprojetos desenvolveram-se de 2000 a 2003, estrutura-
das em seis Componentes: Qualidade da água e proteção 
ambiental; Conservação do Pantanal; Degradação da 
terra; Envolvimento dos interessados e desenvolvimento 
sustentável; Desenvolvimento da estrutura governamental 
e Implementação do Programa de Gerenciamento Inte-
grado do Pantanal e Bacia do Alto Paraguai.

A SRH/MMA atuou como órgão executor nacional do 
Projeto até 2000. Em 2001, essa função foi transferida para 
a ANA, criada pela Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000.

O processo de preparação do PAE teve sua origem na 
elaboração do DAB, que identifi cou sete temas críticos 
na Bacia, por meio de consultas de participação públi-
ca. Esses temas são Poluição das águas; Degradação do 
solo; Perda da biodiversidade; Eventos críticos; Confl itos 
emergentes pelo uso da água; Perdas econômicas e sociais 
e Fragilidade político-institucional e falta de implementa-
ção de instrumentos de gestão de recursos hídricos. Por 
meio da metodologia da Cadeia Causal de Temas Críticos, 
desenvolvida pelo GEF, foram posteriormente defi nidas 
as prioridades de ação para combater ou minimizar esses 
problemas da Bacia. 

1 PDF/B é uma solicitação inicial de recursos do GEF com vistas à preparação 

de um projeto de cooperação e concessão de doação.
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Tomaram parte direta ou indiretamente nas atividades 
do Projeto mais de 250 organizações federais, estaduais, 
municipais, ONGs, empresas privadas, instituições 
internacionais e organismos de outros países, por meio 
de diversos eventos de participação pública. Os traba-
lhos contaram com a expressiva participação de mais de 
4.500 atores.

1.2. Conteúdo básico do PAE

O PAE compreende três grandes Componentes, dividi-
dos em oito Ações Estratégicas, com dezesseis Atividades 
devidamente justifi cadas e detalhadas, incluindo, para cada 
uma, os produtos, os objetivos, os benefícios esperados e 

os benefi ciários, os parceiros institucionais, o orçamento 
de referência e o cronograma.

Esses três Componentes enfocam principalmente o fortaleci-
mento institucional para o gerenciamento integrado dos re-
cursos hídricos, o desenvolvimento sustentável e a proteção 
da biodivesidade e a conservação e o uso racional do solo.

O PAE sugere Ações Estratégicas prioritárias, identifi cadas 
pelos mais distintos atores envolvidos, como o governo 
federal, os estados, os municípios, as instituições privadas e 
as ONGs, ações estas que fortaleçam as instituições estraté-
gicas para o gerenciamento dos recursos hídricos, além de 
terem caráter e infl uência transfronteiriça e poderem ser 
multiplicadas ou adaptadas a outras regiões.

Chapada dos Guimarães – MT 
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Essas ações são compatíveis e estão concatenadas com os 
Componentes dos Planos Plurianuais de Ação – PPAs, dos 
governos federal e estaduais envolvidos e relacionados 
diretamente com a Bacia. 

O PAE propõe o aperfeiçoamento do arcabouço insti-
tucional no intuito de gerar o comprometimento para 
as ações indicadas e avalia as necessidades fi nanceiras, 
técnicas e humanas para sua implementação num período 
de quatro anos.

Ele tem, portanto, o benefício de dotar rapidamente a 
Bacia e os agentes interessados de um documento que 
propõe Ações Estratégicas para sua gestão integrada e 
integral. A execução dessas Ações deverá contar necessa-
riamente com a participação ativa dos organismos federais 
e estaduais que atuam na Bacia, bem como de organismos 
não governamentais.

O PAE deve ser, portanto, entendido como um ins-
trumento de trabalho a ser utilizado pela ANA e pelos 
organismos do governo federal, pelos governos estaduais 
de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul e pelas insti-
tuições locais para o aprimoramento de metodologias e 
estratégias, com vistas ao desenvolvimento sustentável 
da bacia do Alto Paraguai e do Pantanal, incorporando os 
meios capazes de dinamizar os instrumentos de gestão 
dos recursos hídricos nas políticas, nos programas e nos 
planos, interagindo com um modelo de manejo de seus 
recursos naturais.

1.3. Processo de preparação e 
participação pública

O processo de preparação do PAE teve sua origem na 
elaboração do Diagnóstico Analítico da Bacia – DAB, 
que identifi cou os temas críticos na Bacia, por meio de 
consultas de participação pública, incluindo os coordena-
dores dos diversos Subprojetos que estavam em execução 
e utilizou os resultados desses Subprojetos. 

Para escolher as prioridades de ação na solução dos 
problemas relacionados aos temas críticos na Bacia iden-
tifi cados no DAB, foi aplicada a metodologia utilizada 
globalmente nas bacias com estudos do GEF, que consiste 
no desenvolvimento da Cadeia Causal de Temas Críticos, 
cujo objetivo fi nal é agregar todos os elementos relaciona-
dos às ameaças para defi nir ações capazes de mitigar seus 
efeitos sobre os recursos biológicos e hídricos do Pantanal 
e da Bacia do Alto Paraguai. Essa cadeia causal está apre-
sentada no Anexo 3 deste Relatório Final.

Na preparação do PAE procurou-se consolidar as con-
clusões alcançadas no DAB, moldadas às recomendações 
recebidas do público e das entidades participantes e inte-
ressadas na Bacia durante o próprio processo de prepara-
ção do PAE.

Além dos eventos realizados durante a execução dos 
Subprojetos e do DAB, reuniões adicionais com ampla 
participação pública foram feitas, em abril de 2004, em 
Cuiabá e Campo Grande, especialmente para o PAE, 
dando a oportunidade para discussões sobre os objetivos, 
a coerência, a metodologia, os produtos intermediários 
e o produto fi nal. Os objetivos foram os de divulgar o 
andamento dos trabalhos e colher as preocupações locais 
e as suas contribuições para a formulação do PAE. 

O PAE é, portanto, conseqüência dos estudos e das ações 
realizadas nos Subprojetos e da análise de cadeias causais 
dos temas críticos da Bacia que permitiram a identifi -
cação de ações prioritárias, levando em conta a opinião 
dos interessados na Bacia sobre esses temas e a forma de 
revertê-los ou minimizá-los.

O Projeto foi realizado, portanto, com amplo envolvi-
mento da sociedade, contando com a participação pública 
antes mesmo do início das atividades dos Subprojetos, que 
se constituíram em base para o DAB e que culminou com 
a apresentação do Programa de Ações Estratégicas para o 
Gerenciamento Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto 
Paraguai – PAE.
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Box 2

Pantanal – Reserva 
da Biosfera Mundial
O Pantanal foi reconhecido como Reserva da Biosfera Mundial pela Organi-
zação das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, no dia 
9 de novembro de 2000, seguindo proposta apresentada pelo Ministério 
do Meio Ambiente – MMA.

Com 25 milhões de hectares, é a terceira maior Reserva da Biosfera já 
criada no mundo. O título permite a implementação de ações do governo 
e da sociedade para a conservação ambiental e a promoção do desenvolvi-
mento sustentável na região.

A Reserva da Biosfera do Pantanal tem quatro biomas sul-americanos 
representados em seu interior: Cerrado, em 60% da área, Floresta Amazô-
nica, Mata Atlântica e Chaco.

A Reserva da Biosfera do Pantanal iniciou seu processo de implementação 
em 2002 e tem no Conselho da Reserva da Biosfera do Pantanal (CRBP) 
sua instância máxima. O Conselho é composto de 24 membros, sendo 12 
governamentais e 12 não governamentais. É de competência do CRBP, 
entre outras, a proposição de políticas para a implantação de desenvolvi-
mento da Reserva, bem como a defi nição de diretrizes, metodologias e a 
aprovação do seu Plano de Ação.

Já foram realizadas três reuniões do CRBP: uma em Corumbá, outra em 
Cuiabá e a terceira em Campo Grande.

Um dos passos mais importantes do CRBP de 2002 foi dado a partir da 
reunião de abril em Cuiabá, na qual foi apresentado o Centro de Pesquisa 
do Pantanal – CPP e um banco de dados e de conhecimento, integrado 
por universidades e instituições de pesquisa. Nessa reunião foi proposto 
que o CPP fosse reconhecido como uma Câmara Técnico-Científi ca da 
Reserva. 

Em setembro de 2003, foram recomendadas a construção dos Comitês 
Estaduais e a reconstrução de um Plano de Ação.

Para a preparação do Projeto foram realizados inicial-
mente, como já indicado, três workshops na área da Bacia, 
respectivamente em novembro de 1997, em Cuiabá/MT, 
dezembro de 1997, em Corumbá/MS e fevereiro de 
1998, em Campo Grande/MS.

Mais de 200 pessoas, representando cerca de 60 organiza-
ções governamentais e não governamentais, nos níveis fe-
deral, 14; estadual, 7; municipal, 13; ONGs, 19; privada, 
6 e internacional, 2, participaram da defi nição de diversas 
propostas de Subprojetos, que foram apresentadas nesses 
três workshops.

Foram selecionados 44 Subprojetos que posteriormen-
te foram desenvolvidos com a participação do governo 
federal, dos governos estaduais de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, de consórcios intermunicipais, de ONGs 
e das universidades federais dos dois estados, perfazendo 
134 instituições envolvidas: 18 federais; 14 estaduais; 
41 municipais; 34 ONGs; 26 privadas; 1 internacional, 
e teve o envolvimento de cerca de 425 consultores e 
colaboradores.

No que concerne à participação pública, durante a execu-
ção dos Subprojetos foram realizados um total de 106 even-
tos públicos na forma de workshops, reuniões, seminários 
e treinamentos, totalizando cerca de 3.855 participantes, 
representando 242 entidades divididas em 42 organizações 
federais, 30 estaduais, 53 municipais, 57 ONGs, 48 empre-
sas privadas, 2 organismos internacionais e 10 instituições 
de outros países, o que sem dúvida consolidou o verdadeiro 
exercício de participação pública e dos interessados no 
processo de discussão e planejamento da Bacia.

O processo de elaboração do DAB em 2003 incluiu 5 
eventos públicos na Bacia, com a participação de espe-
cialistas das áreas governamental e não governamental, 
membros da sociedade civil, totalizando 366 participan-
tes, representantes de cerca de 60 instituições envolvidas: 
7 federais, 12 estaduais, 10 municipais, 15 ONGs, 15 
instituições privadas e 2 organismos internacionais.
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Com relação ao PAE, dos seus workshops de Cuiabá/MT e de 
Campo Grande/MS em 2004 participaram 112 interessados 
e atuantes na Bacia, representando um total de 40 instituições, 
sendo 14 federais, 7 estaduais, 3 municipais, 7 ONGs, 7 em-
presas privadas, além de 2 organismos internacionais.

Descontadas as presenças repetidas dessas entidades aos 
116 eventos realizados, pode-se afi rmar que tomaram 

parte direta ou indiretamente nas atividades do Projeto 
um total de 254 entidades, divididas em 47 organiza-
ções federais, 30 estaduais, 55 municipais, 66 ONGs, 
45 empresas privadas, 3 organismos internacionais e 
12 entidades de outros países. Os trabalhos contaram, 
portanto, com a expressiva participação de 4.533 repre-
sentantes dessas entidades, somados todos os eventos 
(Figura 2).

Federais 18%

Estaduais 12%

Municipais 22%

ONGs 26%

Privadas 17%

Org. inter. 1%

Outros países 4%

Figura 2. Participação de instituições nos eventos do Projeto

Vitória – Régia (Victoria amazonica) no Pantanal
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Para garantir a ampla participação pública e o enriqueci-
mento do PAE, nos eventos de Campo Grande e Cuiabá 
os participantes tiveram a oportunidade de intervir 
livremente nos debates, expondo suas recomendações e 
comentários, discutindo as ações estratégicas propostas, 
revendo-as e detalhando suas atividades principais.

Os participantes desses eventos contribuíram efetivamen-
te para as proposições do PAE, inclusive com a elaboração 
de fi chas descritivas das atividades pretendidas em cada 
Ação Estratégica, avaliando seus custos e facilitando a 
compreensão do que se entende necessário executar com 
as ações do PAE.

Em dois eventos de caráter internacional, realizados 
com apoio do Projeto, houve uma participação ativa 
de representantes do Paraguai e da Bolívia, respectiva-
mente. O primeiro foi o Seminário Internacional para 
a Gestão Integrada da Bacia Transfronteiriça do Rio 
Apa, entre Brasil e Paraguai, realizado em 11 e 12 de 
setembro de 2003, na cidade de Bela Vista, Mato Grosso 
do Sul, conjuntamente com a 18a Reunião da Câmara 
Técnica de Gestão dos Recursos Hídricos Transfrontei-
riços – CTGRHT, do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos – CNRH. O segundo foi o Seminário de Ações 
Estratégicas para a Gestão Integrada Transfronteiriça na 
Bacia do Alto Paraguai com a Bolívia, em conjunto com 
a 24a Reunião da CTGRHT, que ocorreu nos dias 21 a 
23 de julho de 2004, em Corumbá, também em Mato 
Grosso do Sul.

1.4. Alcance nacional e 
internacional do PAE

Em se tratando de uma bacia transfronteiriça, é fácil com-
preender a importância e o alcance das Ações Estratégicas 
propostas. De fato, nesse caso, a gestão da água assume 
uma confi guração estratégica peculiar, impondo uma atua-
ção do planejador em múltipla escala, partindo do manejo 
de sub-bacias, passando pelos sistemas estaduais de gestão 

hídrica e atingindo a gestão federal e transfronteiriça da 
água, envolvendo Brasil, Bolívia e Paraguai.

Os resultados alcançados no Projeto e consolidados em 
seu Diagnóstico Integrado – DAB, ferramenta básica para 
a elaboração do PAE e sua implementação, constituem 
experiência rica e de extrema valia, uma vez que gerou 
e tornou efetivo um intercâmbio de experiências não 
apenas no âmbito da Bacia em seu trecho brasileiro, mas 
ainda com as de outros países.

Várias das questões tanto ambientais como institucionais 
identifi cadas, avaliadas e trabalhadas, que forneceram 
subsídios à formulação de Ações Estratégicas consistentes, 
são similares a muitas outras regiões ou bacias hidrográfi -
cas do mundo, destacando-se:

• intercâmbio de informação e compartilhamento do 
conhecimento, que permitiram sua internalização em 
todas as instituições participantes, com vistas a consoli-
dar a necessária articulação ambiental;

• fontes de poluição e de produção de erosão e sedimen-
tos, que foram identifi cadas, discutidas e para as quais 
foram apontadas possíveis soluções, com a participação 
não só dos agentes causadores como dos que sofrem 
suas conseqüências;

• limitação da capacidade de atuar de maneira efetiva 
e efi caz no controle total dos impactos ambientais 
identifi cados, principalmente no tocante à degradação 
do ecossistema, imposta pela restrita disponibilidade de 
recursos humanos, fi nanceiros e mecanismos de partici-
pação social;

• importância e necessidade do entendimento e da 
consolidação da conscientização sobre as questões 
ambientais para os dois compartimentos da Bacia, 
a planície e o planalto, assim como das culturas e 
do estágio de desenvolvimento da sociedade, o que 
permite desenvolver ações sob medida, mas com 
nuances que permitam multiplicá-las quanto ao modo 
de concebê-las e implementá-las, garantindo sua 
replicabilidade;

25



• entendimento sobre como se pode orientar as políticas 
setoriais, com o envolvimento público, assimilado por 
todos os atores interessados e atuantes, minimizando os 
impactos ambientais;

• a multiplicidade de uso da água na Bacia pelo Brasil e 
pelos outros países envolvidos impõe a necessidade de 
soluções harmonizadas para sua gestão integrada;   

• a importância do papel do envolvimento público na 
identifi cação dos problemas, na formulação de soluções 
e no acompanhamento de sua implementação, criando 
cumplicidade entre os atores envolvidos. 

1.5. Lições aprendidas no 
desenvolvimento do Projeto

Durante o processo de elaboração do DAB, que serviu de 
base para o PAE, bem como o de execução dos Subpro-
jetos e dos eventos públicos promovidos pelo Projeto, 
foram geradas várias aprendizagens que podem constituir 
lições a serem utilizadas como referência para a condução 
de outros projetos. Dentre as lições mais signifi cativas,  
destacam-se algumas, apresentadas a seguir.

• Subprojetos executados com objetivos claramente 
defi nidos contribuem para a construção do arcabouço 
teórico que embasa e orienta as Ações Estratégicas.

A primeira lição diz respeito à possibilidade de desen-
volver subprojetos e consolidar seus resultados para a 
elaboração de um programa de ações, desde que haja 
uma coordenação efi ciente com claros objetivos a serem 
atingidos.

A maioria dos Subprojetos conduzidos no âmbito do pro-
jeto GEF Pantanal/Alto Paraguai corroboram essa lição. 
Os estudos geraram resultados e recomendações inova-
doras que contribuíram para a identifi cação de problemas 
críticos e a construção da cadeia de causas e efeitos. 

A lição aprendida nesse caso é que a defi nição clara de 
objetivos de cada Subprojeto e da sua contribuição para 
o projeto maior desempenha um papel fundamental 
na construção do arcabouço de conhecimentos que 
vai embasar a formulação e a implementação de Ações 
Estratégicas.

• Importância da contribuição científi ca e de parâmetros 
técnicos para a concepção de Ações Estratégicas e de 
políticas públicas.

A concepção de Ações Estratégicas pressupõe o conheci-
mento dos problemas que envolvem a temática abordada 
e sua cadeia causal, das oportunidades para implementar 
soluções viáveis, dos riscos e das ameaças envolvidos, 
dos resultados que se pretende alcançar e, fi nalmente, a 
concepção das ações que são estratégicas para atingi-los. 
Nessa ordem, o conhecimento dos problemas, das opor-
tunidades e das ameaças é tarefa que necessita do aporte 
técnico-científi co.
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Na concepção do PAE, a contribuição dos dados técnico-
científi cos gerados pelos Subprojetos foi imprescindível. 
Do mesmo modo, a integração com as várias atividades e 
os programas em curso na Bacia contribuiu para a identifi -
cação das ações. Do ponto de vista dos recursos hídricos, 
os Subprojetos revelaram um fato novo, que é a participa-
ção da água subterrânea na defi nição dos fl uxos d’água dos 
rios da Bacia, pelo menos na região do Alto Taquari, o que 
ainda não havia sido destacado pela literatura disponível. 
Essa constatação redireciona a avaliação das conseqüências 
das ações a serem implementadas. É um resultado que 
afeta não somente a bacia do Alto Paraguai, mas também a 
bacia do Paraná.

• Instituições de pesquisa e executores de políticas públi-
cas podem trabalhar em conjunto e intercambiar conhe-
cimentos.

A lição aprendida é que instituições de pesquisa e execu-
tores de políticas públicas podem trabalhar em conjunto e 
intercambiar conhecimentos adotando estratégias de difu-
são e intercâmbio de conhecimentos. Os eventos públicos 
realizados na execução do DAB e do PAE demonstram 
também os resultados positivos dessa interação.

• Necessidade de aprofundamento do conhecimento 
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e sociais.

Ainda existem lacunas de conhecimento sobre os pro-
cessos interativos do uso da água e do solo, do fl uxo da 
água e da biodiversidade e os respectivos rebatimentos na 
relação Planalto/Pantanal. 

Uma lição decorrente é que a capacitação, permanente e 
contínua, dos atores e das instituições-chave da Bacia, se 
possível aliada à atuação de um Comitê de Bacia, é uma 
Ação Estratégica para suprir essa lacuna.

• A participação pública gera benefícios concretos ao pro-
cesso de concepção das Ações Estratégicas.

O envolvimento público na preparação, na discussão e 
na execução do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, em 
suas diversas fases, revelou o grande interesse pelos temas 
da Bacia nas áreas acadêmica e técnica e de gestão de re-
cursos hídricos e ambientais, segmentos que contribuíram 
com recomendações concretas e inovadoras.

Os resultados das consultas públicas aos atores da bacia 
do Alto Paraguai possibilitaram a identifi cação das causas 
principais dos temas críticos bem como um elenco de 
recomendações baseadas principalmente nos resultados e 
nas conclusões dos Subprojetos e de outras iniciativas das 
instituições-chave em desenvolvimento na Bacia. 
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No entanto, a participação do segmento dos produtores 
rurais e de representantes dos municípios precisa ser con-
tinuamente estimulada para que os órgãos e as entidades 
dedicadas à gestão dos recursos e os fóruns que debatem 
os assuntos da Bacia não se ressintam dessas participações. 

• Caráter estratégico da articulação interinstitucional.

A articulação com outras iniciativas e Programas previs-
tos para a Bacia revestiu-se de caráter estratégico para a 
elaboração do DAB e deste PAE.

O resgate de uma série de recomendações do PCBAP, 
relacionadas principalmente às demandas da Bacia e a 
melhorias das condições de estabilidade ambiental do 
sistema associado às outras ações previstas e/ou em exe-
cução na bacia do Alto Paraguai, tais como pelo Programa 
Pantanal (MMA/BID), pelo Projeto de Proteção Ambien-
tal e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 
Guarani (GEF/BM/OEA) e pelo Programa Marco para 
a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da Bacia do 
Prata (GEF/PNUMA/OEA), ambos tendo a SRH/MMA 
como executor nacional, permitiu a consolidação de uma 
proposta racional de Ações Estratégicas para a Bacia, con-
siderando-se as prioridades já existentes.

• A conservação da biodiversidade na bacia do Alto Para-
guai é função direta do regime hidrológico.

No caso particular da Bacia, as medidas tomadas para a 
gestão da água vão ser as mais impactantes no que concer-
ne à biodiversidade, sendo, por essa razão, especialmente 
relevante a ação dos órgãos encarregados dessa gestão 
na conservação da biodiversidade regional. Como é uma 
bacia transfronteiriça, essa lição deverá ser útil também 
para a Bolívia e o Paraguai. 

Deve-se ainda ressaltar que a conservação da biodiver-
sidade depende da proteção dos habitats naturais e, em 
conseqüência, embora a legislação de recursos hídricos e 
a de proteção ambiental sejam adequadas, sua implemen-

tação, no entanto, carece de ação efetiva, pela fragilidade 
institucional existente.

• O processo utilizado na preparação do PAE é uma po-
derosa ferramenta de planejamento participativo.

A lição fi nal que agrega todas as anteriores é que o pro-
cesso utilizado, por meio da metodologia do GEF, permi-
te conseguir, para qualquer bacia hidrográfi ca, uma sólida 
base de informações e a formulação das medidas estraté-
gicas que devem ser tomadas para seu desenvolvimento 
e/ou recuperação, com a participação da comunidade 
científi ca e do público em geral, cumprindo cronogramas 
em um prazo razoável de tempo.

Baía pantaneira
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Características do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai
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A bacia do Alto Paraguai compreende duas áreas em condições consideravelmente diversas no 
que se refere aos recursos hídricos e naturais, o planalto e a planície, como visto na Figura 1. 

O planalto localiza-se no norte e no leste da bacia hidrográfi ca do Alto Paraguai. A planície é 
onde se localiza o Pantanal, um dos principais biomas da América do Sul, abrangendo também 
áreas inundáveis na Bolívia e no Paraguai.

2.1. Contexto ecossistêmico

As características do Pantanal revelam a grande infl uência biogeográfi ca dos biomas vizinhos, 
como o Cerrado a leste, a Amazônia ao norte e o Chaco a sudoeste. A infl uência do fl uxo 
hidrológico é inconteste na relação Cerrado/Pantanal. A Figura 3 apresenta as ecorregiões da 
Bacia.

As nascentes dos rios que formam o Pantanal têm sua origem no planalto, com domínio do 
bioma Cerrado, um dos mais importantes do mundo em biodiversidade. A planície de inun-
dação, que representa o bioma Pantanal, possui características próprias de áreas sazonalmente 
inundáveis.

Sob o enfoque de função ecossistêmica, o elemento crucial para a função do sistema Pantanal 
na relação planalto–planície é o fl uxo hidrológico, criando nichos reprodutivos e alimentares 
para a biodiversidade regional. Por essas características, o Cerrado/Pantanal é considerado um 
dos hotspots de biodiversidade e recursos hídricos do planeta, em razão de sua importância e do 
grau de ameaças ambientais que vem sofrendo.

O conceito de hotspot apóia-se em duas bases: endemismo de espécies e grau de ameaça. As 
espécies endêmicas são mais restritas em distribuição, mais especializadas e mais susceptíveis à 
extinção. O grau de ameaça é a segunda base do conceito e é fortemente defi nida pelo grau de 
perda de habitat, como vem ocorrendo com o Cerrado da Bacia.

O ambiente drasticamente sazonal do Pantanal mantém uma diversidade de espécies exuberan-
te em abundância, inclusive de animais ameaçados de extinção. Fatores de enchente–vazante, 
topografi a e nutrientes infl uenciam fortemente as paisagens e as ofertas de nichos reprodutivos 
e alimentares para a fauna silvestre. 

2.2. Características fi siográfi cas e hidroclimáticas

Para poder representar as informações referentes às principais características da Bacia, foi 
necessário atualizar o Mapa Básico da Bacia do Alto Paraguai.



Figura 3. Ecorregiões
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A atualização teve como objetivo melhor representar os elemen-
tos físicos e a infra-estrutura da Bacia. O trabalho representa a 
primeira base da bacia do Alto Paraguai em formato digital, numa 
escala 1:100.000, compatível com as necessidades de planeja-
mento e suporte técnico necessário para a gestão dos recursos 
hídricos e naturais da bacia do Alto Paraguai.

O trabalho foi coordenado pelo Laboratório de Geoproces-
samento da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB/
MS e foi estrategicamente desenvolvido em parceria estreita 
com a Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos 
de Mato Grosso do Sul – SEMA, com a Cooperativa de 
Trabalhos Oikos e com o apoio do IDATERRA/MS.

Os mapas cartográfi cos foram gerados e produzidos em for-
mato de SIG, utilizando os softwares SPRING, ARCVIEW e 
ERDAS. Com a vetorização das curvas de nível e da hidro-
grafi a a partir dos dados existentes nas cartas topográfi cas 
do IBGE/Diretoria do Serviço Geográfi co do Ministério 

do Exército 1:100.000/1996, atualizados com as imagens 
Landsat TM de 2002, associados com levantamentos de 
campo utilizando-se GPS de precisão, foram identifi cados 
as estradas existentes, a classifi cação da cobertura vege-
tal e uso do solo, a divisão dos municípios, os limites de 
fronteiras e as propriedades rurais acima de 500 hectares, 
entre outros.

Foram geradas 159 cartas na escala 1:100.000 envolvendo 
toda a bacia do Alto Paraguai em território brasileiro com 
as seguintes temáticas: hidrografi a, curvas de nível, hipso-
métrico, declividade, uso do solo e estradas, cogerando-se 
assim uma ferramenta para produção de mapas temáticos 
e suporte para análise e monitoramento espacial dos fenô-
menos ambientais da Bacia.

As principais características fi siográfi cas e hidroclimáticas 
da Bacia estão resumidas no quadro abaixo e nas fi guras 
respectivas.

A atualização teve como objetivo melhor representar os elemen-
tos físicos e a infra-estrutura da Bacia. O trabalho representa a 
primeira base da bacia do Alto Paraguai em formato digital, numa 
escala 1:100.000, compatível com as necessidades de planeja-
mento e suporte técnico necessário para a gestão dos recursos 
hídricos e naturais da bacia do Alto Paraguai.

O trabalho foi coordenado pelo Laboratório de Geoproces-
samento da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB/
MS e foi estrategicamente desenvolvido em parceria estreita 
com a Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos 
de Mato Grosso do Sul – SEMA, com a Cooperativa de 
Trabalhos Oikos e com o apoio do IDATERRA/MS.

Os mapas cartográfi cos foram gerados e produzidos em for-
mato de SIG, utilizando os softwares SPRING, ARCVIEW e 
ERDAS. Com a vetorização das curvas de nível e da hidro-
grafi a a partir dos dados existentes nas cartas topográfi cas 
do IBGE/Diretoria do Serviço Geográfi co do Ministério 

do Exército 1:100.000/1996, atualizados com as imagens 
Landsat TM de 2002, associados com levantamentos de 
campo utilizando-se GPS de precisão, foram identifi cados 
as estradas existentes, a classifi cação da cobertura vege-
tal e uso do solo, a divisão dos municípios, os limites de 
fronteiras e as propriedades rurais acima de 500 hectares, 
entre outros.

Foram geradas 159 cartas na escala 1:100.000 envolvendo 
toda a bacia do Alto Paraguai em território brasileiro com 
as seguintes temáticas: hidrografi a, curvas de nível, hipso-
métrico, declividade, uso do solo e estradas, cogerando-se 
assim uma ferramenta para produção de mapas temáticos 
e suporte para análise e monitoramento espacial dos fenô-
menos ambientais da Bacia.

As principais características fi siográfi cas e hidroclimáticas 
da Bacia estão resumidas no quadro abaixo e nas fi guras 
respectivas.

Quadro 1. Características fi siográfi cas, hidroclimáticas e naturais 

Relevo 
• No planalto, as altitudes variam de 200 a mais de 1.000 m e sua área é de 214.802 km2,  correspondendo a 59% da 

bacia do Alto Paraguai.
• A planície aluvionar do Pantanal é formada principalmente por tributários da margem esquerda do rio Paraguai, no 

território brasileiro, com sua borda oeste tocando o território da Bolívia ao norte e a do Paraguai ao sul. É subdividida 
em várias sub-regiões ou “pantanais” (Figura 4). A altitude na planície é, em média, de 60 a 150 m, e a área é de 
147.574 km2, equivalente a 41% da Bacia.

Geologia 
• No planalto, ocorrem rochas do Cretáceo, do Jurássico, carboníferas, devonianas, pré-cambrianas e basálticas intrusivas. 
• No Pantanal, acumulam-se, principalmente, sedimentos cenoróicos (Figura 5).

Precipitação
• Média anual de cerca de 1.400 mm, variando entre 800 e 1.600 mm. As maiores chuvas são observadas no planalto. 
    O período de chuvas vai de outubro a abril, concentrando cerca de 70% a 80% da média anual (Figura  6).

Principais 
sub-bacias e vazões 
médias

• Os principais rios são, de norte para sul: Paraguai–Jauru–Cabaçal–Sepotuba–Bento Gomes, Cuiabá–São Lourenço–Itiquira, 
Piquiri–Taquari, Negro, Miranda–Aquidauana, Nabileque e Apa, que é transfronteiriço com o Paraguai (Figuras 7 e 8). 

• As vazões médias mensais, anuais e de permanência Q95 (vazões com probabilidade de 95% serem maiores ou iguais 
a Q95 da curva de permanência) são indicadas no Quadro 2, e a Figura 7 apresenta a localização espacial das estações 
de medição. A vazão média da Bacia é de 2.464 m3/s, após a confl uência com o rio Apa, para o período 1939-2002.

• O Pantanal funciona como um grande reservatório que retém a maior parte da água oriunda do planalto (Figura 9) e 
regulariza a vazão do rio Paraguai em até cinco meses entre as vazões de entrada e saída. Em Cáceres, a vazão média 
maior é em março, fi nal do período chuvoso, em Porto São Francisco, em abril e maio, em Porto Murtinho é maior em 
junho e julho, completamente fora do período chuvoso. No planalto, as vazões específi cas atingem 13/18 l/s/km2, e no 
Pantanal, em geral, são inferiores a 0,5 l/s/km2.

• Na parte norte do Pantanal, a contribuição relativa dos tributários que descem do planalto corresponde a 72% das 
vazões que chegam ao rio Paraguai. No Pantanal Sul, a 28%.

• As contribuições da parte norte do Pantanal são: Alto Paraguai, 27%; Alto e Médio Cuiabá, 20%; São Lourenço, 
14%; Correntes–Itiquira–Piquiri, 11%.

• As contribuições da parte sul do Pantanal são: Alto Taquari, 16%; Negro, 3%; Alto Aquidauana, 5% e Alto Miranda, 4%.

Declividade dos rios 
• No planalto, 30 cm/km em média, e no Pantanal, 3-5 cm/km na direção leste–oeste, e 1,5 a 3 cm/km na direção nor-

te–sul, correspondendo ao rio Paraguai (Figura 10).
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Figura 4. Sub-regiões ou “pantanais” do Pantanal 



Figura 5. Características geológicas



Figura 6. Isoietas médias mensais e precipitação média mensal



Figura 7. Vazões médias mensais e anuais
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Figura 8. Diagrama de rede hidrográfi ca



Figura 9. Sub-bacias no planalto
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Figura 10. Altitudes



Temperatura • A média anual varia entre 22 oC e 26 oC. Em dezembro, janeiro e fevereiro (verão), são comuns temperaturas superiores a 

38 oC. As mínimas são observadas em junho, julho e agosto (inverno), com 18 oC. Podem ocorrer mínimas diárias de 0 oC.

Evapo-transpiração 
• Varia anualmente em torno de 1.000 mm na região noroeste a 1.500 mm na região sudeste. A média é considerada 

1.240 mm. Os maiores valores são observados em agosto.

Clima 

• Clima quente e subquente quanto ao regime térmico.

• Clima úmido e subúmido quanto ao regime de chuvas e duração dos períodos secos, que podem ser de três, quatro ou 

até cinco meses.

Cheias e inundações

• No Pantanal, a área de inundação dos leques aluviais apresenta uma média de 50.000 km2.

• A estação fl uviométrica de referência do Pantanal brasileiro é Ladário, observada pela Marinha do Brasil desde 1900. 

Quando o nível máximo anual em Ladário é igual ou superior a 4 m, considera-se que existe cheia no Pantanal. Quando 

o nível varia de 4 a 5 m, a cheia é pequena; de 5 a 6 m, a cheia é normal, e acima de 6 m é uma grande cheia. Em 

anos chuvosos, como aconteceu em 1988 (6,64 m, maior marca histórica) e 1995 (6,56 m, terceira marca do século), 

o rio Paraguai, no Pantanal, expande seu leito por inundação, alcançando até 20 km de largura. A profundidade da 

submersão de terras no Pantanal varia em média de 0,5 a 1,5 m. A duração da submersão é bastante variável. Em 

algumas áreas pode alcançar até seis meses. Cheias localizadas em sub-bacias não infl uem diretamente nas inundações 

do Pantanal (Figura 11).

Vias de fl uxo das 

águas

• São as “baias” – depressões cheias de água; “vazantes” – áreas inundáveis interligadas por depressões mais rasas e 

“corixos” – canais que interligam vales de inundação.

• O fl uxo lento das águas do Pantanal determina a perda de sedimentos em suspensão e contribui para a queda dos 

níveis de oxigênio dissolvido na água e do pH.

Balanço hídrico

• Em 2004,  o Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, reali-

zou um balanço hídrico para um período de 12 anos: 1970 a 1981, em razão da qualidade da informação disponível. 

• Para esse período, a vazão média de entrada no Pantanal vinda do planalto foi de 2.058 m3/s, e a saída, no rio Para-

guai em Porto Esperança, de 2.165 m3/s, indicando uma contribuição do Pantanal de apenas 107 m3/s. 

• Apesar desse resultado positivo no global, em algumas sub-bacias os resultados anuais parciais indicam perdas de 

água no Pantanal. A diferença é que esse balanço de 12 anos considera o efeito do armazenamento interanual de tre-

chos no rio principal, onde não ocorre redução de volume. Isso mostra claramente que o sistema hídrico do Pantanal 

regulariza um volume signifi cativo de água e cria um ambiente aquático de terras úmidas (wetlands). 

Qualidade das águas 

• A poluição das águas na Bacia decorre dos despejos dos esgotos sanitários das cidades, da exploração mineral e do 

inadequado manejo do solo utilizado para o plantio extensivo de soja e para a pecuária de corte. Entretanto, a maioria 

das águas nas sub-bacias é considerada boa ou aceitável, conforme o Índice de Qualidade da Água – IQA, adotado no 

Brasil. Quanto ao oxigênio dissolvido, é bastante variável. Observa-se que a qualidade, em diversos trechos dos rios, vem 

se deteriorando ano a ano (Figuras 12 e 13).

• No período de cheias, observa-se um processo de deterioração da qualidade da água em vários trechos do rio Paraguai, 

por causa da acumulação de material vegetal e sedimentos que consomem o oxigênio da água, causando mortandade 

de peixes. Esse fenômeno é conhecido regionalmente como “dequada”.

Sedimentos

• O aumento do desmatamento e as queimadas aceleram os processos erosivos no planalto, o que tem resultado no 

assoreamento crescente dos rios do Pantanal. 

• O volume de sedimentos que chega ao Pantanal é cerca de 24.200.000 t/ano, sendo aproximadamente 11.000.000 t/ano  

originárias da bacia do Alto Taquari. Entretanto, alcançam o rio Paraguai apenas 7.300.000 t/ano de sedimentos, medidos 

em Porto Esperança, fi cando, portanto, retidas anualmente na planície mais de 16.900.000 t/ano (Figura 14).

Água subterrânea

• A maior parte da Bacia é composta por aqüíferos porosos associados a sedimentos não consolidados que cobrem 

substratos rochosos antigos. Os principais aqüíferos de caráter regional da bacia do Alto Paraguai são o Pantanal 

(Quaternário) e o Guarani (Jurássico-Triássico). Enquanto o aqüífero Pantanal escoa suas águas para o rio Paraguai, 

as águas, em profundidade, do Guarani dirigem-se para a bacia do Paraná (Figuras 15 e 16).

Quadro 1 (continuação)
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Inundação do Rio Paraguai no Pantanal



Figura 11. Áreas inundáveis
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Figura 12. Índice de Qualidade das Águas



Figura 13. Qualidade das águas superfi ciais – oxigênio dissolvido



Rio Taquari – MS



Figura 14. Zonas de erosão e deposição de sedimentos



Figura 15. Domínios hidrogeológicos
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Figura 16. Principais aqüíferos



2.3. Demanda e disponibilidade de 
recursos hídricos superfi ciais 

O panorama geral do conhecimento atual da situação 
da bacia do Alto Paraguai em termos de disponibilida-
de e demanda de água superficial é resumido respec-
tivamente nos Quadros 2 e 3. A maior demanda para 
toda a bacia do Pantanal/Alto Paraguai é para desse-
dentação de animais. As maiores demandas para irriga-
ção estão em áreas das sub-bacias do rio Miranda e dos 
rios Itiquira e Correntes. As maiores demandas urbana 
e industrial estão na sub-bacia do Alto e do Médio 
Cuiabá. Relativamente, essas demandas são pequenas 
em relação à disponibilidade média, 3,5% da disponi-
bilidade. Deve-se salientar que para o abastecimento 
urbano e rural na bacia do Pantanal/Alto Paraguai a 
captação de água subterrânea por meio de poços rasos 
e profundos é bastante difundida. 

Rio Negro – MS
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Processo erosivo no Alto Taquari
O Alto Taquari possui uma superfície de 28,500 mil km2 no planalto, 
caracterizado pelo alto poder de erosão e de transporte de sedimentos.

O compartimento inferior da Bacia, denominado Baixo Taquari,   corres-
pondente a uma grande porção da planície pantaneira, vem sendo grave-
mente assoreado e revela-se como um dos maiores impactos ambientais e 
socioeconômicos do Pantanal. 

Apesar de o transporte de sedimentos pelo rio Taquari e de sua  deposição 
na planície de inundação ser um fenômeno natural, esse processo veio 
sendo intensifi cado, a partir de meados da década de 1970, em razão da 
expansão desordenada da agropecuária na região de planalto correspon-
dente à Bacia. 

Em 2000, a atividade agropecuária, que ocupava, em 1977, 3,4% da área 
do Alto Taquari, já se estendia por 61,9% da superfície daquele com-
partimento. Nesse período, entre 1977 e 2000, a área correspondente à 
pastagem cultivada foi ampliada de 1,4% para 54,8% da área total do Alto 
Taquari.

Riscos severos de danos ambientais, como o aumento dos processos de 
erosão, estão sendo determinados por essa ocupação antrópica. As áreas 
do Alto Taquari ocupadas com pastagens cultivadas são as mais castiga-
das, em razão do manejo inadequado do solo, da ausência de práticas de 
conservação do solo, do desmatamento indiscriminado nas encostas, nos 
topos de morros, e da remoção das matas de galerias. Em 2000, 47,9% 
das pastagens cultivadas do Alto Taquari estavam sobre solo do tipo areias 
quartzosas, abrangendo uma área correspondente a 26,6% da superfície 
total daquele compartimento.

A precipitação total anual média na Bacia do Alto Taquari – BAT está 
em torno de 1.500 mm. O período chuvoso inicia-se em novembro e 
estende-se até março, quando ocorre 71,6% do  total anual pluviométrico 
nessa região. É nesse período que ocorrem as chuvas de maior intensidade, 
portanto com maior potencial de causar erosão. 

O valor médio da perda de solo potencial no Alto Taquari, estimado em 
555,6 toneladas por hectare por ano, é considerado alto (> 200 t ha-1 
ano-1). grau de erosão ligeiro (< 10 t ha-1 ano-1) ocorre em apenas 0,3% 
da BAT. Em 31,3% da Bacia, o grau de erosão é moderado (10 a 50 t ha-1 
ano-1), em 24,1% é alto (50 à 200 t ha-1 ano-1) e em 44,3% é muito alto 
(> 200 t ha-1 ano-1).

Em 1977/1982, a Descarga Sólida Total no rio Taquari, em Coxim/MS, 
era de 20.224 t dia-1. Já em 1994/1995, o Plano de Conservação da Bacia 
do Alto Paraguai – PCBAP estimou essa descarga em 29.243 t dia-1. Entre 
esses dois períodos houve incremento de 44,6% do aporte de sedimentos 
provenientes da Bacia do Alto Taquari para o Pantanal.



Quadro 2. Vazões médias mensais e anuais no Pantanal e na bacia do Alto Paraguai

Rio e
nome da 
estação 

Código e
área (km2)

Vazões médias mensais em m
3
/s
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Paraguai 
Cáceres

66070004

32.774
753 932 1.010 799 565 400 314 268 262 279 343 521

537
180

1965/

2003

Paraguai 
Descalvos

66090000

48.360
738 830 869 831 714 558 439 365 348 367 447 590

590
229

1967/

2003

Cuiabá
Cuiabá

66260001

23.226
698 808 745 451 243 155 124 107 114 158 246 464

359
64

1962/

2002

Cuiabá 
Barão de 
Melgaço

66280000

27.050
717 810 832 596 382 199 144 132 142 178 262 521

388
84

1966/

2002

Vermelho 
Rondonópolis

66450001

11.995
287 317 279 190 112 84,3 70,1 62,3 68,7 84,6 119 217

140
35

1965/

2003

São Lou-
renço 
Córrego 
Grande

66460000

21.800
517 550 571 441 301 227 180 155 165 188 260 407

317
117

1969/

2002

Itiquira 
BR-163

66525000

5.100
104 113 110 84,3 68,6 57,1 49,2 43,6 45,6 51,9 65 82,9

73,5
26,2

1969/

1981

Piquiri
BR-163

66490000

3.030
92,7 97,6 98,1 88,7 79,6 74,1 69,2 65,9 67,5 69,8 78,3 86

76,2
45,2

1969/

2003

Correntes 
São Jerô-
nimo

66600000

17.150
351 400 422 354 261 210 178 154 152 163 188 525

254
101

1967/

2003

Cuiabá 
Porto Alegre

66750000

102.750
811 936 974 961 876 731 567 459 425 456 537 659

698
321

1967/

2003

Paraguai
São Fran-
cisco

66810000

243.000
1.048 1.335 1.950 2.267 2.229 1.991 1.708 1.420 1.198 1.028 940 940

1.492
638

1967/

2003

Taquari 
Coxim

66870000

27.040
438 479 433 343 294 267 248 238 248 278 316 373

320
142

1966/

2003

Taquari 
Porto Rolon

66885000

32.285
271 279 280 269 258 248 239 229 225 241 250 261

245
128

1968/

1993

Paraguai 
Porto da 
Manga

66895000

316.000
1.502 1.716 1.927 2.210 2.331 2.363 2.222 2.027 1.772 1.500 1.312 1.332

1.892
815

1969/

2003

Negro 
Fazenda Rio 
Negro

66890000

14.770
129 119 121 80,3 66,5 57,4 32,6 16,2 12,6 23 38 76,1

50,6
12,8

1968/

1986

Aquidauana
Aquidauana

66945000

15.200
188 178 164 117 110 86,7 66,4 59,1 66,2 85,1 112 162

116
32,3

1968/

2003

Miranda 
Miranda

66910000

15.460
155 144 118 90,4 80,5 76,8 47 40,2 46,1 63,4 87,9 134

87,6
16,7

1965/

2003

Paraguai 
Porto Espe-
rança

66960008

363.500
1.485 1.792 2.053 2.345 2.438 2.402 2.246 1.982 1.768 1.538 1.327 1.290

1.889
1.053

1963/

1981

Paraguai 
Porto Mur-
tinho

67100000

474.500
1.827 2.008 2.266 2.506 2.818 2.989 2.999 2.871 2.566 2.145 1.776 1.701

2.376
903

1939/

2002

Apa 
São Carlos

67170000

11.100
128 102 90,8 73,6 88,7 77,5 37,3 39,2 40,4 57,3 101 153

81,3
14,8

1971/

2002
Fonte: ANA, 2004.



Quadro 3. Estimativa da demanda e disponibilidade dos recursos hídricos superfi ciais

Sub-bacia

Demanda
(m3/s)

D
em

an
da

 /d
is

-
po
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bi

lid
ad

e 
Q

95
 (

%
)

U
rb

an
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R
ur
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m
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al
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o

To
ta

l

Alto Paraguai 0,42 0,36 1,50 0,26 0,44 2,98 1,30*

Alto e Médio Cuiabá 1,91 0,36 0,41 0,60 0,17 3,45 4,00

Alto São Lourenço 0,53 0,10 0,67 0,11 0,45 1,86 1,60

Itiquira/Correntes 0,02 0,02 0,43 0,04 2,36 2,87 2,90

Baixo Cuiabá na Planície 0,04 0,07 0,78 0,01 0,61 1,50 0,28*

Taquari 0,39 0,10 1,61 0,05 0,58 2,73 0,51*

Negro 0,01 0,02 0,76 0 0,14 0,93 0,17*

Aquidauana/Miranda 0,25 0,16 1,75 0,04 3,14 5,34 7,80*

Nabileque 0 0 0,32 0 0,01 0,33 0,05*

Apa 0,07 0,03 0,57 0 0,19 0,86 0,13*

Total 3,64 1,22 8,80 1,10 8,10 22,83 3,32

Q95: Vazão com permanência de 95%. * Relação demanda/disponibilidade considerada como o somatório da Q95 das bacias de montante.

Fonte: ANA/SRH, 2003.

Nas sub-bacias do planalto, as disponibilidades são re-
lativamente maiores e concentradas em menores áreas. 
Considerando a área total de cada sub-bacia, em razão 
das perdas no Pantanal em determinadas épocas do 
ano, os valores defluentes que alcançam o rio Paraguai 
podem ser menores que os afluentes à planície naque-
las sub-bacias e em determinados anos.

A bacia do Alto Paraguai, incluindo o Pantanal, embora 
tenha abundante disponibilidade de recursos hídricos, 
apresenta situações de escassez em determinadas sub-
bacias e em determinadas épocas do ano, quer pelo 
balanço hídrico, quer pelo uso observado. A conscien-
tização sobre essa situação deve ser disseminada entre 
os tomadores de decisão, os técnicos e os usuários, 
facilitando a indução das políticas de aproveitamento 
das águas da Bacia.

2.4. Características naturais

 As principais características naturais são resumidas no 
Quadro 4 a seguir.
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Quadro 4. Características naturais

Cobertura vegetal

• Do ponto de vista fi togeográfi co, o Pantanal apresenta um mosaico integrado de paisagens, com infl uência predominante de 

cerrados, no leste. Recebe ainda a infl uência fl orística da Mata Atlântica, a leste; da Amazônia, ao norte; do Chaco, a oeste. 

Em determinadas áreas ocorrem fragmentos de caatinga. No planalto predomina o Cerrado (Figura 17).

Biodiversidade

• Plantas superiores: 3.400 espécies – 1.863 fanerógamas no Pantanal.

• Peixes: 400 espécies, 263 no Pantanal.

• Répteis: 179 espécies, 85 no Pantanal e 94 ocorrendo no planalto.

• Anfíbios: 80 espécies, 35 ocorrendo no Pantanal e 45 ocorrendo no planalto.

• Aves: 661 espécies, 444 na parte inundável do Pantanal.

• Mamíferos: 195 espécies, das quais 132 ocorrem no Pantanal e 63 são encontradas no Cerrado do entorno.

• Grande abundância da avifauna, em especial aves aquáticas, que se agregam em torno de recursos sazonais alimenta-

res ou reprodutivos, formando, em muitos casos, grandes ninhais.

• Mamíferos com ampla distribuição, que encontram na planície pantaneira ambientes mais propícios de oferta de 

nichos alimentares e reprodutivos, dentre outros, favorecendo a abundância.

• Baixo endemismo – espécies exclusivas – de espécies, mas mostrando abundância de populações faunísticas ofi cial-

mente listadas como ameaçadas de extinção.

Ciclo de vida da 

ictiofauna

• Estação de chuva – geralmente de outubro a abril. A reprodução dos peixes ocorre no início da estação de cheia, com 

o deslocamento de peixes desde o leito dos rios para as áreas inundadas.

• Vazante: período que coincide com o fi m da estação cheia, geralmente de abril a maio. Os peixes dispersam-se das áre-

as alagadas e voltam aos leitos dos rios por meio de canais de drenagens, isto é, por meio das vazantes e dos corixos.

• Estação de seca: ocorre geralmente de junho a outubro. As espécies de peixes sedentárias, isto é, aquelas que não 

migram, enfrentam baixos níveis de oxigênio nas águas rasas e mornas, e algumas espécies permanecem dormentes na 

lama durante toda a estação seca.

Unidades de Conser-

vação

• Na Bacia existem Unidades de Conservação federais e estaduais, além de Reservas Particulares do Patrimônio Na-

tural – RPPNs. O sistema federal está representado na Bacia pelas estações ecológicas e pelos parques nacionais. Os 

sistemas estaduais estão representados pelos parques estaduais, pelos monumentos naturais, pelas Áreas de Proteção 

Ambiental e pelas estradas parque. 

Ciclo de nutrientes e 

cadeia trófi ca

• Produtividade ecológica determinada pela dinâmica ou pulso hidrológico dos rios, pelas propriedades físicas, químicas, 

microbiológicas do substrato e pelas comunidades de plantas e animais adaptadas às condições de solos saturados ou 

inundados.

• Regime hidrológico de fundamental importância para o funcionamento do sistema. O regime de seca–cheia faculta 

eventos de grande produção primária quando, na seca, os campos inundáveis são rapidamente tomados por plantas 

oportunistas cuja biomassa serve de alimento para herbívoros.
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Box 4

Uso sustentável dos recursos 
pesqueiros do Pantanal
Historicamente, o Pantanal Mato-Grossense é conhecido pela sua beleza 
cênica, abundância de fauna e piscosidade de seus rios. Restam ainda na 
memória dos mais antigos as imagens fantásticas de subida de peixes para 
as cabeceiras dos rios, com enormes cardumes de curimbatás, atrás dos 
quais subiam os grandes predadores, como dourados, pintados e cacharas. 
Entretanto, a pesca predatória, aliada aos problemas ambientais, como a 
erosão e a perda de solos na parte alta da Bacia, ameaçam os estoques de 
peixes. 

No Subprojeto 1.1. Formulação de Meios para Promover a Conservação 
da Pesca no Rio Taquari, foi constatado que a produção pesqueira do rio 
Taquari variou de 16% a 32,8% do total pescado na bacia pantaneira em 
Mato Grosso do Sul entre 1980 e 1984. No entanto, entre 1994 e 1995 
perfez apenas 6,3% do total, o que signifi cou uma redução para cerca de 
1/5 da produção em apenas 15 anos. 

A pesca predatória sobre as espécies de maior valor econômico (pintados, 
cacharas e pacus) apresenta alto impacto, levando à redução dos estoques, 
particularmente por ser efetuada no período de defeso da reprodução. 
Essa atividade deve ser eliminada ou reduzida ao mínimo por meio de uma 
fi scalização intensiva e campanhas de conscientização. 

Em razão da redução da produção pesqueira, a não ser que as condições 
sejam revertidas, não há muito o que propor para melhorar a pesca 
esportiva. A condição essencial passa necessariamente pela recuperação 
ambiental, como no caso do rio Taquari. Se isso acontecer, haverá uma 
recuperação natural da atividade.

A pesca comercial, nas atuais condições em que se encontra, com poucos 
pescadores efetivamente exercendo a atividade, somente pode vislumbrar 
alguma melhoria caso consiga agregar valor ao pescado capturado. Isso 
poderia ser conseguido à medida que os pescadores se organizassem e, em 
vez de vender o pescado resfriado ou congelado, passassem a processá-lo, 
produzindo fi lés congelados, fi shburgueres, fazendo o aproveitamento do 
couro e dos ossos para artesanato. 

Uma outra alternativa para os pescadores profi ssionais seria a criação de 
peixes em cativeiro, o que certamente exigirá infra-estrutura, capacitação 
e treinamento para essa fi nalidade e uma mudança de mentalidade do 
extrativismo para a criação. Mas, como já foi mencionado para a pesca 
esportiva, a condição essencial para melhorar a pesca comercial é a recu-
peração ambiental da Bacia, com a recuperação dos pulsos de inundação, 
no caso do rio Taquari, principal fator ecológico que comanda a produção 
pesqueira em ambientes inundáveis.
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Box 5

Peixes de valor econômico 
do rio Taquari
Os peixes de valor econômico do rio Taquari são constituídos em 
sua quase totalidade por espécies migratórias, como pacu, pintado, 
cachara, dourado, piraputanga, piavuçu e jiripoca, que possuem 
uma dependência total das condições ambientais reinantes. Entre 
essas condições destacam-se a existência de mata ciliar para supri-
mento de alimento para espécies como pacu e piraputanga, a qua-
lidade de água adequada para a reprodução, pois as fases iniciais de 
desenvolvimento dos peixes são exigentes em termos de oxigênio 
dissolvido, e a presença de abrigo e alimento para sobrevivência e 
crescimento.

Nesse sentido, para as espécies carnívoras é essencial encontrar 
presas em quantidade sufi ciente, o que só pode ser conseguido com a 
existência de grandes volumes de peixes forrageiros, que geralmente 
são de hábitos detritívoros, herbívoros, insetívoros e onívoros, o que 
implica que há necessidade de alimento para essas espécies na forma 
de detritos, plantas e insetos que a inundação anual propicia. A não-
existência dessa inundação anual ou pulsos de inundação compromete 
profundamente a abundância dessas espécies carnívoras de grande 
porte e de grande valor econômico, particularmente os pintados, os 
cacharas e os dourados.

Os principais peixes de valor econômico encontrados na bacia do 
Taquari são:

Pacu (Piaractus mesopotamicus): primeira espécie mais capturada pela 
pesca esportiva e uma das primeiras pela pesca profi ssional.

Pintado/surubim (Pseudoplatystoma corruscans): tem sido a espécie 
mais capturada pela pesca profi ssional nos últimos anos e está entre as 
mais pescadas pela pesca esportiva.

Cachara (Pseudoplatystoma fasciatum): é uma espécie pouco capturada 
pela pesca profi ssional e esportiva, possivelmente pela sua estratégia de 
evitar a captura e por ser menos abundante que o pintado.

Dourado (Salminus maxillosus): é uma espécie altamente apreciada 
pela pesca esportiva pela resistência que oferece quando capturada.

Piraputanga (Brycon microlepis): espécie apreciada pela pesca esporti-
va pela sua capacidade de saltar fora da água quando capturada. É uma 
espécie muito arisca.

Piavuçu (Leporinus macrocephalus): outra espécie apreciada pela pesca 
esportiva também pela sua capacidade de saltar fora da água quando 
capturada. 

Jiripoca/jurupoca/jeripoca (Hemisorubin platyrhynchos): é um dos 
bagres pouco capturados pela pesca esportiva e profi ssional, pois exige 
um aparato próprio para tanto (isca viva).



Figura 17. Cobertura vegetal



Cidade de Cuiabá – MT

Quadro 5. Características sociais 

População

• Cerca de 1.900.000 habitantes, considerando apenas aqueles que vivem na Bacia, e cerca de 2.800.000 

de pessoas, incluindo o município de Campo Grande e outros, no limite da Bacia. As cidades de Cuiabá, 

Várzea Grande, Rondonópolis, Corumbá e Cáceres concentram cerca de 70% dos habitantes da bacia do 

Alto Paraguai (1,6% da população brasileira).

Cidades e municípios

• Em Mato Grosso, as principais cidades são: Cuiabá: 483.346 hab.; Várzea Grande: 215.298 hab.; Rondonó-

polis: 150.227 hab.; e Cáceres: 85.857 hab., todas no planalto. Este estado corresponde a 48% da área da 

Bacia e tem 56 municípios, total ou parcialmente na Bacia, 150 no planalto e 6 no Pantanal (Figura 18).

• Mato Grosso do Sul, cuja área cobre 52% da Bacia, inclui 33 municípios, dos quais 25 estão no planalto 

e 8 no Pantanal. As principais cidades são: Corumbá: 95.901 hab., no Pantanal; e Campo Grande: 

663.621, no limite da Bacia, no planalto.

• A sub-bacia mais populosa é a do Alto/Médio Cuiabá.

• 80% da população da Bacia está localizada em cidades do planalto.

Educação básica • Mais de 55% da população tem menos de quatro anos de estudo.

Rendimento médio anual • R$ 4.963 (US$ 1.654) em Mato Grosso e R$ 5.255 (US$ 1.752) em Mato Grosso do Sul.

População ocupada • O setor primário ocupa 20% da população; o setor secundário, 18%, e o setor terciário, 62%.

IDH – Índice de Desenvolvimento 

Humano

• Mato Grosso: 0,767 (9o do ranking Brasil) – IDH-M médio.

• Mato Grosso do Sul: 0,769 (8o do ranking Brasil) – IDH-M médio.

Expectativa de vida média • Na Bacia, para os homens está em 62/66 anos, e para as mulheres, 72/76 anos.

PIB – Produto Interno Bruto
• O PIB por habitante da Bacia varia de R$ 4.963 (US$ 1.654) na porção de Mato Grosso a R$ 5.255 

(US$ 1.752) no lado de Mato Grosso do Sul.

Povos indígenas
• Correspondem a diversas etnias, como Kadiews, Guatós, Bororos, Terenas, entre outros, com cerca de 33 

mil pessoas em 26 terras indígenas (Figura 19).

2.5. Características sociais

As principais características sociais são resumidas no Quadro 5.
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Figura 18. Divisão estadual e municipal
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Figura 19. Terras indígenas



Flor do Camalote (Eichhornia spp.)
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Desenvolvimento sustentável e ações antrópicas

Vista aérea do Pantanal
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A bacia do Alto Paraguai, a partir da década de 1970, vem registrando expressivo desenvolvi-
mento socioeconômico, especialmente no planalto, por causa do intenso uso e ocupação do 
solo, com suas conseqüências ambientais.

O projeto, ao identifi car, durante o Diagnóstico Analítico da Bacia – DAB, os principais as-
pectos socioeconômicos e as ações antrópicas que atuam no meio ambiente, tanto do planalto 
como do Pantanal, além de listar os projetos de infra-estrutura programados para os próximos 
anos, procurou apresentar informações que serão utilizadas para defi nir Ações Estratégicas que 
visam ao desenvolvimento sustentável da Bacia.
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Plantação de soja no planalto da bacia do Pantanal/Alto Paraguai



3.1. Ações antrópicas

As principais ações antrópicas identificadas na bacia do Alto Paraguai são mostradas no Quadro 6.

Quadro 6. Ações antrópicas no Pantanal e no planalto

Ações antrópicas Características

Desmatamento

• Tem havido uma tendência de transformação da vegetação nativa, principalmente cerradão e cerrado, em pasta-

gens implantadas para o gado. Esse desmatamento tem avançado também nas áreas de matas ciliares, com perda 

de habitats de espécies nativas. O desmatamento no planalto e no Pantanal tem sido estimado em cerca de 65% da 

área fl orestada no planalto e 10% no Pantanal,  como mostram pesquisas do Centro de Pesquisa Agropecuária 

do Pantanal – CPAP/EMBRAPA.

Fogo/queimadas
• Há uma tradição de se atear fogo, na época seca, para “limpar” o pasto para o gado. Esse fogo alastra-se em 

incêndios, destruindo grandes áreas com perda de habitats e biodiversidade.

Uso e ocupação do solo

• Existe falta de planejamento na expansão do uso e ocupação do solo. O resultado é a conversão da cobertura 

vegetal nativa em campos de monocultura de grãos e pastagens, que muitas vezes alcança áreas de nascentes e 

recarga de aqüíferos e invade áreas de matas ciliares.

• A degradação de solos, a erosão, o assoreamento e também a contaminação de águas são algumas das conse-

qüências da falta de planejamento e da difi culdade em implementar a legislação existente, principalmente pela 

insufi ciência de fi scalização.

Contaminantes ambientais

• A pesquisa científi ca tem detectado níveis de contaminantes ambientais, como o mercúrio, nos sedimentos e nos 

organismos aquáticos, oriundos de atividades de garimpo de ouro. Têm sido detectados também agroquímicos e 

metais pesados em diversas sub-bacias.

Águas 

residuais e 

resíduos sólidos

• Foram identifi cados problemas relacionados com o crescimento das cidades, como a falta de saneamento básico 

e o aumento dos resíduos sólidos.

• Problemas relacionados aos resíduos do processamento de produtos agroindustriais, tais como álcool, produtos 

lácteos, carne e especialmente a suinocultura.

Pesca predatória 

e sobrepesca
• A pesca predatória e a sobrepesca têm reduzido os estoques pesqueiros comerciais de algumas espécies.

Presença de espécies 

invasoras e tráfi co de 

animais silvestres

• Diferentes espécies invasoras  têm sido encontradas na bacia do Alto Paraguai. Entre as espécies mais conhecidas 

estão o tucunaré, a tilápia, o caramujo africano e, mais recentemente, o mexilhão dourado (Limnoperna fortunei).

• Falta controle efetivo ao tráfi co de animais silvestres, decorrente ainda de defi ciências legais e institucionais.

Obras diversas

• Construção de algumas barragens e estradas, por exemplo, sem planejamento adequado, interferindo no fl uido de 

águas que se dirigem para o Pantanal.

• Existem outras ações que ocasionam modifi cações de regime dos rios e têm demonstrado ser especialmente des-

trutivas para os organismos que dependem da quantidade, da qualidade, da freqüência e do ritmo das águas para 

sua reprodução e sobrevivência. Exemplo bem conhecido refere-se aos “arrombados” do rio Taquari.  

Turismo 

• O turismo na Bacia não tem tido controle em vários aspectos, inclusive quanto ao número de turistas de cada 

região. São poucas as instalações de pousadas e pesqueiros que estão regulamentados. O incremento do turismo 

nos últimos anos tem aumentado a pressão na pesca esportiva.

O Pantanal tem sofrido a ação de espécies invasoras, 
vegetais e animais, desde a ocupação do colonizador com a 
introdução de seus animais domésticos. Espécies de forra-
geiras africanas foram introduzidas nos pastos para melho-
ra o teor de nutrientes das forrageiras, o porco doméstico 
tornou-se feral (localmente conhecido como porco-mon-
teiro), o tucunaré já aparece em vários ambientes aquá-

ticos e, assim, muitas comunidades ecológicas originais 
mostram composições alteradas por espécies exóticas. 

O molusco mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) é 
uma espécie exótica invasora que já se espalha pelas águas 
interiores do Brasil, a partir do Rio Grande do Sul, pela 
bacia do Prata, atingindo já o Pantanal. Sua dispersão dá-se 
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principalmente pelas embarcações que trazem os molus-
cos incrustados nos seus cascos.

O mexilhão dourado 

Coloniza rapidamente diversos suportes em ambientes de 
água doce (represas, lagos, rios) e tem havido relatos de 
danos causados aos equipamentos de usinas hidrelétricas. 
A espécie é asiática e encontrou no Pantanal condições 
favoráveis para se adaptar e se reproduzir. Não se conhe-
cem, ainda, potenciais predadores naturais para a espécie 
invasora na região, nem uma forma de controlar sua 
proliferação na bacia do Alto Paraguai.

A Portaria no 494, de 22 de dezembro de 2003, do Minis-
tério do Meio Ambiente, criou uma força-tarefa nacional, 
multidisciplinar e interinstitucional para indicar dire-
trizes de controle do mexilhão dourado, atribuindo 
finalidades de:

• estudar o comportamento da espécie aquática invasora;
• identifi car os vetores da dispersão da espécie no territó-

rio nacional;
• identifi car as medidas para seu controle, em caráter 

emergencial, para reduzir sua expansão e concentração.

Os órgãos

Os órgãos ambientais encarregados da fi scalização do 
Pantanal argumentam que se mostram inoperantes para 
fi scalizar os cascos de todas as embarcações que trafegam 
na Bacia, principalmente no que tange à limpeza e à reti-
rada de água das embarcações que entram  na região.

3.2. Desafi os socioeconômicos

A tomada de decisões sobre a proteção ambiental e, em 
especial, sobre a biodiversidade e sobre os recursos hí-
dricos da Bacia exige a análise das interfaces econômica e 
social, de suas relações históricas e ocupação humana, da 

Box 6

Poluição por mercúrio na Bacia
A partir de 1987, pesquisadores de várias instituições desenvolveram 24 
estudos na região do Pantanal sobre a problemática social, econômica, 
legal, ambiental e de saúde pública relacionada à contaminação das águas 
com o mercúrio (Hg).

Entre 2000 e 2003, foi realizado, com o apoio do Projeto GEF Pantanal 
/Alto Paraguai, um amplo estudo sobre a distribuição e o transporte de 
mercúrio na região, com a análise de amostras obtidas em 10 áreas-alvo,  
distribuídas ao longo dos rios Cuiabá, Bento Gomes e Paraguai. 
A investigação incluiu amostras de ar atmosférico, água, sedimentos, 
peixes e plantas aquáticas.

O estudo indicou que a bacia do Alto Paraguai apresenta três regiões com 
elevações dos teores de mercúrio –  baia Siá Mariana, na região de Barão 
de Melgaço, a região garimpeira de Poconé e a região de Morrinhos, – as 
quais merecem atenção especial, tanto para monitoramento quanto para  
desenvolvimento de estudos.

Muito embora o garimpo seja ainda uma atividade importante no Panta-
nal, não foi detectada nenhuma anormalidade na água que excedesse o es-
tabelecido pela norma brasileira para rios e baías de água doce (CONAMA 
20/86). Os resultados obtidos com as amostras de peixes demonstraram  
que existe mercúrio biodisponível no meio aquático pantaneiro, uma vez 
que se identifi cou que 37% das amostras estavam acima dos limites reco-
nhecidos para peixes de água doce de rios considerados não contaminados.

O barbado e o dourado destacam-se pelos teores elevados de Hg (valor 
médio de 718 e 721 ng/g, respectivamente), e as demais espécies apresen-
tam valores médios entre 45 e 450 ng/g. Segundo os limites para consumo 
humano estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
concentração de Hg em peixes não deve ultrapassar 300 ng/g para pessoas 
que consumem peixe diariamente, e acima de 500 ng/g o peixe não deve 
ser consumido. 

Quanto ao ar atmosférico, apesar de apresentar teores de Hg abaixo dos 
limites recomendados pela OMS, os dados obtidos não permitiram que 
fosse confi rmada a hipótese de transporte aéreo de mercúrio, tampouco 
o estabelecimento de rotas de dispersão. No entanto, as duas amostras 
coletadas em regiões de ocorrência de queimadas apresentaram teores sig-
nifi cativamente altos de Hg, quando comparados com as demais amostras, 
sugerindo que uma das possíveis fontes do mercúrio na região podem ser 
as queimadas, que provocam a suspensão do mercúrio e a conseqüente 
mobilização do metal no ambiente. 
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situação presente e das perspectivas e das tendências futu-
ras para a implantação do PAE. Esse enfoque foi em parte 
analisado pelo DAB e estendido à elaboração do PAE.

Considerando o exposto e os temas críticos identifi cados 
no Diagnóstico Ambiental da Bacia – DAB, pode-se orga-
nizar os principais desafi os socioeconômicos identifi cados 
na Bacia em três grupos, além da fragilidade institucional.

• confl itos entre o uso da terra e a sustentabilidade da 
Bacia;

• crescimento das cidades e atendimento precário à po-
pulação em termos de serviços públicos, com destaque 
para o saneamento básico; 

• riscos ambientais e sociais da implantação de projetos 
de infra-estrutura e pólos de desenvolvimento.

3.2.1. Uso da terra e sustentabilidade ambiental

As Figuras 20 e 21 mostram, respectivamente, o uso 
e a ocupação do solo e a área ocupada pelas principais 
culturas temporárias considerando as zonas de planalto e 
planície. Em termos gerais, no entanto, o destaque é para 
as pastagens plantadas, que no Planalto ocupam uma  área 
total superior a 10 milhões de hectares.

A expansão dessa fronteira agropecuária será uma decor-
rência natural da implantação de novas vias de escoamen-
to da produção. Esta se vincula diretamente ao tipo de 
solo existente e disponível (Figura 22), especialmente na 
região do planalto da Bacia, onde a atividade agropecuá-
ria se amplia rapidamente. O confl ito entre o uso desses 
solos e a sustentabilidade ambiental da Bacia, traduzido 
pelo avanço de áreas degradadas, é um dos temas críticos 
identifi cados no DAB. Estimativas sobre a evolução da 
área antropizada na Bacia, confi rmadas por estimativas do 
avanço do desmatamento em sub-bacias específi cas, apon-
tam para um salto, de 1980 a 2000, de 10% para 70%.

O fato agravante é que essa ocupação tem sido inadequa-
da, caracterizada pelo manejo não sustentável do solo. Em 
conseqüência, têm-se os principais agentes produtivos da 
Bacia no cerne desse desafi o – agricultores e pecuaristas 
por um lado e garimpeiros e mineradoras por outro –, 
sendo a agropecuária apontada como a causa principal da 
alteração dos solos.

Vinculado ao forte estímulo governamental e à de-
manda dos mercados externo e interno, o plantio de 
lavouras temporárias já atinge cerca de 2.500.000 ha 
nos municípios que compõem a Bacia (IBGE, 2002). 
Destacam-se na Bacia o cultivo da soja, que ocupa uma 
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Figura 20. Uso e ocupacão do solo



Figura 21. Principais culturas temporárias



Figura 22. Solos



área de 2.100.000 milhões de hectares, dos quais 200 mil 
estão localizados na planície pantaneira. Outros cultivos 
importantes, embora bem menos expressivos que o da 
soja, são o algodão herbáceo, o milho, o arroz e o sorgo 
granífero.

O desafi o que se coloca é a mudança das práticas produ-
tivas, a introdução de manejo diferenciado com práticas 
efetivas de conservação do solo e o esclarecimento dos 
produtores sobre as perdas econômicas geradas pela perda 
de solo e as formas de minimizá-las. 

O entendimento de que essas perdas geram custo am-
biental e fi nanceiro para os sistemas produtivos pode ser 
um dos mobilizadores da mudança de atitude dos agentes 
produtivos. Os principais atores dessa mudança, além dos 
produtores e suas organizações, são os serviços de exten-
são rural e os órgãos de fi scalização ambiental.

A pecuária, estimulada pelo mercado na área do planal-
to e fortemente atrelada à questão cultural na planície, 
demandou a ocupação de mais de 14.000 km² de pasta-
gens plantadas, enquanto cerca de 9.000 km² são utiliza-
dos como pastagens naturais, especialmente na planície 
pantaneira. 

Deve-se destacar que a pecuária desenvolvida no planal-
to é diferenciada da pecuária da planície. Na planície, 
verifi ca-se a pecuária extensiva tradicional, enquanto no 
planalto a pecuária é melhorada tecnologicamente e mais 
intensiva, mas nem por isso menos impactante. 

Associado a essa questão está o uso indiscriminado de 
agroquímicos, que são aplicados nas áreas de planalto e 
carreados naturalmente para a planície, gerando desequi-
líbrios. Os estudos sobre os efeitos desses produtos para a 
saúde humana e dos ecossistemas mostram o agravamento 
do processo de poluição das águas, causado pelo lança-
mento direto de esgotos nos cursos de água e pelo uso de 
agrotóxicos. 

Destaque-se ainda a falta de conhecimento dos agricultores 
no uso de técnicas alternativas de controle de pragas e doen-
ças e a aquisição ilegal de agrotóxicos em países vizinhos. 

A pertinência de uma análise da evolução do tamanho dos 
rebanhos suíno e bovino presentes na Bacia relaciona-se 
ao fato de o primeiro ser responsável pelo aumento sig-
nifi cativo da carga orgânica nos cursos de água, enquanto 
o segundo se identifi ca com o potencial degradador dos 
solos, especialmente na região do planalto.
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A evolução do rebanho bovino está ilustrada na Figura  
23, em cuja preparação foram usados os dados da Pesquisa 
Pecuária Municipal do IBGE para todos os municípios 
parcial ou totalmente inseridos na Bacia, abrangendo o 
período entre 1990 e 2002, e considerando a posição 
predominante de cada município nas regiões de planalto 
ou planície. As Unidades Hidrográfi cas Negro/Miranda/
Nabileque e Taquari possuem os maiores rebanhos, a 
primeira somando 5.300.000 de cabeças e a segunda com 
4.300.000.

Como é possível notar, o rebanho bovino tem grande 
expressão na Bacia, especialmente na região do planalto, 
onde soma cerca de 14 milhões de cabeças. Na planície 
pantaneira, os dados do IBGE revelam um rebanho, em 
2002, de mais de 6 milhões de animais, o chamado gado 
pantaneiro. 

Esses rebanhos, tanto na planície pantaneira como, em 
especial, no planalto, apresentaram um crescimento 
praticamente constante entre os anos de 1990 e 2002. Tal 
fato reveste-se de importância direta na relação entre o 
uso e a degradação do solo, já que é a pecuária do planalto 
a principal causadora dos danos ambientais relacionados 
ao uso da terra, tanto pela substituição da cobertura 
fl orestal nativa para a implantação de pastagens plantadas, 
como pelo próprio pisoteio do gado, determinando uma 
considerável perda de solo e de nutrientes. Essa é a prin-
cipal causa, gerada especialmente na região de planalto, 
do aporte de sedimentos para a planície, provocando o 
assoreamento dos rios.

O rebanho suíno é bem menos signifi cativo, mas possui 
grande importância sob a ótica do potencial poluidor 
dessa atividade pecuária. A Figura 24 apresenta a evolução 
desse rebanho  entre 1990 e 2002. A expressiva queda 
verifi cada entre os anos de 1990 e 1991 está refl etida na 
drástica redução do rebanho suíno na Unidade Hidro-
gráfi ca do Cuiabá, onde Poconé – na planície pantaneira 
– e Rosário Oeste – no planalto – possuíam os maiores 
rebanhos na Bacia. 
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Box 7 

Assoreamento do Baixo Taquari
No rio Taquari, por causa do assoreamento do seu leito, a planície de 
inundação adjacente perdeu os pulsos de inundação, e extensas áreas 
permanentemente inundadas passaram a funcionar ecologicamente como 
extensos lagos oligotrófi cos (pobres em nutrientes). Como conseqüência, 
a produção de peixes herbívoros, detritívoros e onívoros está se reduzindo 
gradualmente, e as espécies detritívoras, como curimbatás e saguirus, são 
capturadas em pequena quantidade.

Mesmo as espécies herbívoras, como pacu-pevas, embora sejam relativa-
mente abundantes na região, apresentam na sua alimentação o predomínio 
de algas fi lamentosas em substituição a plantas terrestres e aquáticas, 
normalmente ingeridas em outros ambientes. Os ximborés (herbívoros) e 
os curimbatás (detritívoros) são encontrados apenas nas áreas onde ainda 
ocorre pequena oscilação dos pulsos de inundação.

Muitos pescadores, acreditando que a redução da produção pesqueira do 
rio Taquari está relacionada ao fechamento dos arrombados pelos fazen-
deiros locais, fazem todo um trabalho de abertura de novos arrombados, 
na esperança de observar o retorno do peixe, acreditando que “onde há 
água, há peixe”. Isso pode parecer verdadeiro, mas onde não houver o ir e 
vir das águas, resultando em cheias e secas, os peixes podem existir, mas 
sua abundância será drasticamente reduzida pelas restrições alimentares 
provocadas pela ausência dos pulsos de inundação.

A inundação permanente empobrece o sistema, na medida em que elimina 
a produção da fase terrestre, e, no caso do rio Taquari, com suas águas 
muito pobres em nutrientes, as áreas permanentemente alagadas chegam 
quase a constituir um deserto aquático.

O assoreamento do leito do rio tem levado a mudanças em seu curso, o 
que pode ter conseqüências adversas para a vida dos peixes e particular-
mente para a produção pesqueira. No decorrer do desenvolvimento desse 
projeto, a Embrapa/Pantanal observou que o rio Taquari está mudando o 
seu curso no trecho inferior, passando a fl uir quase toda a sua água através 
da boca do arrombado do Zé da Costa, abandonando seu leito antigo em 
direção ao rio Paraguai pelo Porto da Manga, passando a despejar suas 
águas no rio Negrinho e, por conseqüência, no rio Paraguai-Mirim. Como 
principal conseqüência, a perda do pulso de inundação reduz drasticamen-
te a produção pesqueira do sistema.



Figura 23. Rebanho bovino



Figura 24. Rebanho suíno
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De modo geral, todas as sub-bacias inclusas na Bacia 
sofreram redução de seus rebanhos suínos entre 1995 e 
1996, quando retomaram o crescimento, mas em ritmo  
pouco signifi cativo. A Pesquisa Pecuária Municipal de 
2002 mostra o aumento do rebanho naquele ano em rela-
ção aos anos anteriores, mas é mantida a redução na Bacia 
propiciada pelo quase desaparecimento da suinocultura na 
sub-bacia do rio Cuiabá. 

Hoje são facilmente identifi cados os municípios que se de-
dicam com mais afi nco à pecuária suína, como é o caso de 
Diamantino, na sub-bacia do Alto Paraguai, de Rondonó-
polis, na sub-bacia do Cuiabá, e de São Gabriel do Oeste, 
na sub-bacia do Taquari.

3.2.2. Cidades e o saneamento ambiental

O crescimento das cidades e o atendimento precário à 
população em termos de saneamento básico são outros 
desafi os a serem enfrentados na Bacia. Atualmente, cerca 
de 2.800.000 pessoas vivem na Bacia e em suas imedia-
ções, incluindo, total ou parcialmente, 56 municípios do 
Estado de Mato Grosso e 33 de Mato Grosso do Sul. 

Ressalte-se uma peculiaridade populacional que identifi ca 
toda a Bacia. Tanto pelo fato de alguns municípios terem 
apenas uma pequena parte de seu território inserida na 
Bacia como pelo elevado grau de urbanização que ali se 
verifi ca segundo a classifi cação do IBGE, a população esti-
mada e prevista precisa ser interpretada à luz da realidade 
local.

O Censo 2000 indica que 87% da população da Bacia se 
encontra em áreas urbanas. Entretanto, o grau de urbani-
zação mostra-se um indicador questionável, uma vez que 
81% dos municípios que compõem a Bacia apresentam, 
naquele Censo, uma população urbana inferior a 20 
mil habitantes, e ainda, a população de 35 dos 72 mu-
nicípios nessa condição não alcança 10 mil habitantes.  
Dados sobre a população da Bacia são apresentados no 
Anexo 4.

Box 8

Transporte de sedimentos e 
qualidade da água na Bacia
No período de 2000 a 2003, no âmbito do Projeto GEF Pantanal/Alto 
Paraguai foi realizada uma série de medições e pesquisas para analisar a 
evolução histórica das alterações qualitativas nos sedimentos, a qualidade 
das águas e o transporte de sedimentos em suspensão.

Verifi cou-se uma tendência nos últimos anos (1996-2002) de aumento da 
descarga sólida e líquida dos afl uentes do rio Paraguai, sendo parte dos 
sedimentos depositada no Pantanal. As medições nos compartimentos alto 
e médio da bacia do Alto Paraguai mostraram que o defl úvio sólido em 
suspensão médio (DSS) atinge cerca de 24.195.000 toneladas por ano, 
correspondendo a uma área de 151.130 km2.  Nos rios Taquari e Coxim, 
os níveis de transporte de sedimentos encontrados já são inaceitáveis de 
acordo com os índices internacionais.

O aumento da descarga sólida coincide com a expansão da fronteira agrí-
cola no Pantanal, e a descarga sólida que ali fi ca retida corresponde a cerca 
de 70% do total da descarga sólida produzida em todo o alto comparti-
mento da Bacia.

Os parâmetros que mais prejudicaram a qualidade da água foram turbidez 
e coliformes fecais. Foram encontrados agrotóxicos em diversas amostras 
analisadas, e as análises de metais pesados nas águas e em sedimentos 
dos diversos rios mostraram concentrações pontuais elevadas em alguns 
locais, como a foz do Apa (manganês e cobre). A concentração de zinco, 
na maioria dos pontos amostrados, é maior do que a que possibilitaria seu 
enquadramento na classe 2, enquanto a concentração de chumbo é maior 
do que a que possibilitaria seu enquadramento na classe 3, segundo a 
Resolução CONAMA 020/86.

Embora sejam necessários mais testes para determinar os efeitos adversos 
dos metais pesados encontrados nos rios da Bacia, julga-se que os níveis 
detectados começam a ser preocupantes, quando comparados com 
critérios internacionais de qualidade dos sedimentos. Além dos metais 
pesados encontrados nos sedimentos e na água, os níveis de poluentes 
orgânicos persistentes (POPs) encontrados na água, em alguns pontos dos 
rios da Bacia, também são preocupantes, pois podem estar presentes nos 
sedimentos.

Embora se tenha constatado algumas fontes poluidoras signifi cativas, veri-
fi cou-se que os impactos causados sobre a Bacia não são marcantes, exceto 
o transporte de sedimentos, cujos valores em quase todos os principais 
rios (São Lourenço, Cuiabá, Alto Paraguai, Miranda, Taquari e Coxim) não 
são desprezíveis e podem chegar a níveis elevados em um futuro próximo.
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Conforme os teóricos das novas ruralidades no Brasil, 
cidades com menos de 20 mil habitantes não têm o 
caráter urbano que se entende comumente e mantêm 
uma relação intensa com o rural. Dessa forma, não 
é incorreto afirmar que a maior parte do território 
da Bacia é rural com população e atividades econô-
micas fortemente vinculadas a essa realidade. Essa 
constatação é fundamental para qualquer estratégia de 
desenvolvimento regional sustentável que se pretenda 
implementar na Bacia.

Por outro lado, todos os municípios com suas sedes mu-
nicipais situadas fora da Bacia têm sua população estrei-
tamente relacionada às atividades econômicas desenvol-
vidas dentro da Bacia, especialmente no que concerne às 
atividades do setor primário da economia e ao turismo, 
como é o caso de Campo Grande, capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, cuja população pode ser considerada 
integralmente pertencente à Bacia.

Apesar de seu caráter rural, entretanto, o contingente 
populacional das grandes sedes urbanas da bacia do Alto 
Paraguai sinaliza para o agravamento da poluição da água 
por carga orgânica nas proximidades de suas principais 
cidades. 

Nesse sentido, especialmente, é preocupante que 
apenas poucas cidades abriguem mais da metade da po-
pulação total da Bacia – Cuiabá, com 483 mil habitan-
tes; Campo Grande, no limite da bacia, com 664 mil 
habitantes; Várzea Grande, com 215 mil habitantes; 
Rondonópolis, com 150 mil habitantes; e Corumbá, 
com 95 mil habitantes. 

Esse fato espelha a desigualdade regional que em-
purra a população para os centros urbanos já densa-
mente povoados, elevando a demanda por emprego 
e a tensão social e pressionando a demanda por 
serviços públicos de forma geral, com destaque para 
saneamento básico.

Abastecimento de água e 
saneamento ambiental 

Apesar de existirem várias formas de atendimento aos 
domicílios no que se refere ao abastecimento de água, 
os dados existentes indicam uma situação relativamente 
satisfatória quanto à disponibilidade de água canalizada 
até o interior do domicílio.  É importante sinalizar que 
grande parte das cidades da Bacia tem a água subterrânea 
como principal fonte para o abastecimento da população. 
A situação do abastecimento de água e do saneamento 
básico está ilustrada na Figura  25 e na Figura  26, respec-
tivamente.

Como era previsível, na área rural esse atendimento é 
menos freqüente, embora em relação a outras áreas rurais 
do Brasil possa ser considerado satisfatório, em vista de 
serem verifi cados percentuais de atendimento às moradias 
igual a 57,7% na área total da Bacia. A ausência de saneamen-
to básico efetivo e efi caz está, de forma geral, diretamente 
relacionada com a poluição das águas. Os diversos estudos 
realizados na Bacia identifi caram 11 diferentes categorias 
de atividades poluidoras das águas. São elas: indústria de 
alimentação, indústria de bebidas, indústria de couros e 
peles, indústria de extração e benefi ciamento de minério, 
armazenamento de grãos e emprego de insumos agríco-
las, indústria metalúrgica, indústria de benefi ciamento e 
comércio de madeira, indústria química/farmacêutica e 
comercialização de derivados de petróleo, esgotos domés-
ticos, turismo e lixões/aterros sanitários.

A despeito da fragilidade ambiental da região, o sanea-
mento básico ainda é precário na Bacia. Apenas 16,9% 
da população de Mato Grosso é atendida por coleta de 
esgotos. Em Mato Grosso do Sul, a situação é mais grave: 
somente 7,7% da população é atendida pela coleta de 
esgotos, índice bem inferior à média nacional (76%). Do 
esgoto coletado, pouco mais de 10% recebe tratamento, 
tanto em Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul 
(Quadro 7). No Brasil, onde a questão do saneamento 

77



básico mostra desigualdades marcantes, 20% do esgoto 
coletado é tratado.

Em função de sua importância como um indicador de 
condições precárias de atendimento, a percentagem de 
domicílios que não tinham banheiro ou sanitário em 2000 
é relevante nos domicílios de Acorizal (35,8%), Barão de 

Melgaço (35,5%), Jangada (43,7%), Nossa Senhora do 
Livramento (42,2%), todos na sub-bacia do rio Cuiabá; e 
Alto Paraguai (29,8%), Figueirópolis do Oeste (25,5%), 
Jauru (25%) e Santo Afonso (27,6%), na sub-bacia do 
Alto Paraguai. Esse fato está relacionado não só a fatores 
socioeconômicos, mas também a questões culturais, e, por 
isso, deve ser alvo de ações governamentais.

Quadro 7. Indicadores de saneamento ambiental da Bacia 

Estado
Abastecimento público
(% da pop. atendida)

Coletas de esgotos
(% da pop. atendida)

Tratamento de esgotos (%)

Mato Grosso 72,9 (1) 16,9 (1) 13,8 (1)

Mato Grosso do Sul 88,8 (1) 7,7 (1) 14,7 (1)

Brasil 87,0 (2) 76,0 (2) 20,7 (1)
Fonte: (1) IBGE, 2001 e (2) PNUD, 2001.

A questão do esgotamento sanitário é aqui analisada 
segundo a forma de atendimento do domicílio. O tipo  
mais comum na região é a fossa rudimentar, que apresenta 
proporções mais signifi cativas nos domicílios da sub-bacia 
do Taquari (85,8%) e Apa (75%), enquanto na do Cuiabá 
representa uma proporção igual a 37%.

Por sua maior proporção, destaca-se na sub-bacia do rio 
Cuiabá a porcentagem de domicílios ligados à rede geral 
de esgoto ou pluvial (32,7%), como também maior a 
proporção de fossas sépticas nos domicílios (22,5%).

Outro fator agravante da situação do saneamento am-
biental é a expansão do turismo de maneira desordenada 
no Pantanal, observando-se tendência de piora nos 

recursos hídricos e nas condições da vida aquática se 
não forem tomadas medidas de ordenamento dessa 
atividade.

Resíduos sólidos

Em relação aos resíduos sólidos, destaca-se o lixo 
urbano, que é, na maioria das vezes, lançado nos rios. 
Também nesse contexto o crescimento das cidades 
tende a agravar a poluição das águas na Bacia, enquanto 
outro fator que se destaca é a ocupação desordenada e 
não licenciada de pousadas e “pesqueiros” ao longo dos 
rios, que aumenta a contribuição de resíduos sólidos 
lançados diretamente nos cursos d’água. 

Quadro 8. Quantidade diária de resíduos sólidos domésticos (em toneladas)

Municípios
Bacia do Alto Paraguai

Municípios
Mato Grosso

Municípios
Mato Grosso do Sul

• Quantidade diária toneladas/dia 2.385 1.398 987 

• Volumes em aterros controlados 749 (31,4%) 239 (17,2%) 510 (51,5%)

• Volumes em aterro sanitário + esta-

ção de compostagem
737 (30,9%) 692 (49,9%) 45 (4,5%)

• Volumes em vazadouros ou lixões 869 (36,5%) 443 (31,7%) 426 (43,2%)

• Volumes em estação de drenagem 30 (1,2%) 24 (1,7%) 6 (0,6%)
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Do ponto de vista de adequação da solução de disposição 
fi nal, a situação dos resíduos sólidos domésticos na Bacia 
é grave, sendo mais acentuada nas sub-bacias Miranda/
Aquidauana, Taquari e Apa, situadas em Mato Grosso do 
Sul, uma vez que praticamente 95% dos resíduos coleta-
dos são dispostos ou em “lixões” ou em aterros controla-
dos (936 t/dia), que não oferecem garantia de proteção 
dos recursos hídricos superfi ciais e subterrâneos.

Outros serviços

Quanto à drenagem urbana, os dados levantados permi-
tem afi rmar que cerca de 77 municípios (86,5%) possuem 
serviços de drenagem urbana, sendo o lançamento da rede 
de águas pluviais feito preferencialmente em cursos d’água 
permanentes (61 pontos) e em cursos d’água intermitentes 
(17 pontos). Foram identifi cados 8 pontos de lançamento da 
rede em áreas livres públicas ou particulares e 6 pontos em 
reservatórios de acumulação ou detenção.

Além disso, a composição do cenário socioeconômico da 
Bacia sinaliza para a necessidade de medidas de controle 
sobre as atividades da agroindústria, particularmente da 
suinocultura, além das atividades agrícolas e minerárias.

Quanto ao acesso à energia elétrica, pode ser considerado 
quase universal nas sub-bacias analisadas. O menor acesso 
ao serviço ocorre na bacia do rio Apa, com uma porcenta-
gem de 87,7% de domicílios atendidos.

O enfrentamento de todas essas questões passa por uma 
ação afi rmativa com o envolvimento de todos os atores 
da Bacia, no sentido de promoverem a ampliação dos 
investimentos em infra-estrutura de saneamento e na 
modernização do sistema produtivo do setor primário 
da economia, adequando-os à fragilidade ambiental do 
Pantanal enquanto direciona esforços de viabilização do 
desenvolvimento sustentável, revertendo o atual quadro 
de precariedade e de esclarecimento da população sobre 
os riscos envolvidos.

Box 9

Gestão dos resíduos sólidos
Um dos principais problemas ambientais observados na bacia do Alto 
Paraguai, especialmente no Pantanal, refere-se aos resíduos sólidos das 
áreas urbanas.

Como estudo de caso,  foi analisada a situação de 19 municípios incluídos 
nas bacias dos rios Miranda e Apa, no âmbito do Subprojeto 3.4, coordena-
do pelo CIDEMA. Foram realizados trabalhos de levantamento de campo 
mediante a  aplicação de um questionário com os responsáveis pelos serviços 
nos municípios. Esse instrumento foi estruturado de forma que possibilitasse 
a obtenção de informações necessárias a essa caracterização, abordando os 
seguintes aspectos: geração dos resíduos; serviços de limpeza; serviços de 
coleta; coleta de recicláveis; catadores; perfi l legal e institucional.

Entre os principais resultados e recomendações, destacam-se:

• Existe uma grande defi ciência de dados estatísticos sobre limpeza urbana.
• A gestão de resíduos sólidos nos municípios prioriza somente duas 

etapas do processo – a coleta e a destinação fi nal.
• A maioria dos municípios utiliza os vazadouros a céu aberto (lixões) 

para a destinação fi nal dos seus resíduos.
• O modelo de Gestão Compartilhada de municípios é o mais recomen-

dável para a solução do problema de resíduos sólidos.
• O prévio conhecimento das características dos resíduos é essencial 

para a defi nição dos métodos de coleta, de tratamento e da disposição 
fi nal a serem adotados.

• A minimização na fonte geradora de resíduos sólidos urbanos depen-
derá da conscientização da população em preservar o meio ambiente, 
bem como alterar os hábitos de consumo, preferindo materiais reutili-
záveis aos descartáveis.

• A falta de legislação que contemple as questões jurídicas e fi nancei-
ras dos resíduos sólidos e também a omissão por parte dos governos 
federal e estadual, que acabam por deixar a responsabilidade da gestão 
dos resíduos somente para os municípios. 

• A difusão de tecnologias simplifi cadas de baixo custo é fundamental 
para os municípios de pequeno porte, e, no âmbito do Subprojeto, 
foram elaborados manuais de orientação referentes a aterro sanitário, 
coleta seletiva e coleta de resíduos de serviços de saúde.

• A educação ambiental desenvolve um papel importante na gestão dos 
resíduos sólidos urbanos. 
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Figura 25. Abastecimento de água



Figura 26. Saneamento básico



Campos alagados e matas de galerias do Pantanal





3.2.3. Eixos de integração de desenvolvimento

A implantação de projetos de infra-estrutura é um desafi o 
socioeconômico para a região da Bacia em face do seu 
caráter transfronteiriço e do cenário de integração econô-
mica da América do Sul. 

Desde a Cúpula de Presidentes da América do Sul, 
realizada em Brasília, no ano de 2000, está em curso um 
processo de integração física denominado Iniciativa de 
Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana 
– IIRSA. Essa iniciativa é um processo multissetorial que 
pretende desenvolver e integrar as áreas de transporte, 
energia e telecomunicações da América do Sul até 2010.

Exemplo recente disso é o empenho governamental em 
implantar obras de infra-estrutura para uma interligação 
bioceânica entre o porto de Santos, no Atlântico, e o 
porto de Antofagasta, Chile, no Pacífi co. Há entendimen-
tos adiantados entre o governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul e o de São Paulo, e ambos com o governo federal. 
A ligação ferroviária entre Bauru/SP com Corumbá/MS 
seria imediatamente restabelecida, com sua recuperação e 
modernização. 

A implantação desse eixo transoceânico, que também já 
foi objeto de reunião entre 12 países da região e conta 
com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID, é um projeto para ser executado em cerca 
de dez anos, com custo previsto de US$ 41 bilhões. 

Esse eixo proveria a infra-estrutura de transportes para o 
pólo petroquímico de Corumbá, já servido pelo gaso-
duto Bolívia–Brasil. A rede ferroviária incluiria também 
o restabelecimento do Trem do Pantanal, entre Campo 
Grande–Corumbá–Santa Cruz de la Sierra. A rede de 
transporte expandir-se-ia para trechos rodoviários e 
hidroviários, com uma nova ponte entre Brasil e Paraguai, 
atravessando o rio Paraguai em Porto Murtinho, ligando a 
Colônia Carmelo Peralta, no Paraguai.

Box 10

“Arrombados” do Baixo Taquari
A bacia do rio Taquari ganhou notoriedade nos últimos anos por causa 
do problema da enorme carga de sedimentos acumulados na sua parte 
baixa na planície do Pantanal, o que vem contribuindo para a formação de 
extensas áreas permanentemente inundadas, reduzindo a área de pastagens 
naturais disponível para pecuária no Baixo Taquari. 

 “Arrombado” é um termo regional usado para identifi car o trecho do rio 
onde, em razão do intenso assoreamento do seu leito, houve rompimento 
de suas margens, ocasionando alagamento dos campos laterais e difi culda-
de de reconhecimento da calha principal.

Inundações permanentes no Baixo Taquari no fi nal dos anos 1980 alcan-
çaram uma área estimada de mais de 11.000 km2, com o aumento do 
volume de sedimentos depositados. Saliente-se que as inundações naturais 
da região pantaneira, com variabilidade anual e intra-anual, exercem um 
controle ambiental em todo o Pantanal, condicionando o desenvolvimento 
social e econômico daquela região. A instabilidade do rio Taquari neste 
trecho infl uencia diretamente as atividades humanas, a pecuária, a agricul-
tura de subsistência, a navegação, a pesca e o turismo; infl uencia também a 
paisagem, a geomorfologia, a vegetação e a fauna.

Pesquisadores da EMBRAPA e da UFMS mostraram a mudança signifi cati-
va do regime hidrológico da planície do baixo curso do rio, cujas origens 
estariam ligadas em parte à alteração do regime pluviométrico a partir de 
1973-1974, com chuvas mais intensas,  e em parte aliada à ocupação dos 
planaltos pelas atividades agropecuárias. Em adição, os solos altamente 
suscetíveis à erosão e o poder de represamento do rio Paraguai, com 
defasagem de três a quatro meses, também contribuem para a manutenção 
das áreas inundadas por muitos meses durante o ano.

Os maiores extravasamentos do trecho baixo são os “arrombados” do Zé 
da Costa e do Caronal, por onde quase toda a água do rio é desviada para 
o Pantanal do Paiaguás, invadindo extensas áreas.  Particularmente, o 
arrombado do Zé da Costa alagou colônias de pequenos produtores, que 
foram forçados a abandonar suas terras e a se deslocar para a periferia de 
cidades e assentamentos rurais de Corumbá e Ladário. 
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Além do caráter estratégico para um conjunto de países 
e para o comércio internacional, no contexto brasileiro 
o eixo multimodal de transporte teria impacto signifi ca-
tivo sobre a competitividade do agronegócio. Um grande 
número de segmentos, instituições e atores sociais de di-
ferentes países estão envolvidos diretamente nesse desafi o.

No caso da implantação desse projeto, o Pantanal e a Bacia 
como um todo sofrerão o impacto dessas obras. Esse cená-
rio provável destaca a importância da implementação dos 
instrumentos de gestão e integração transfronteiriça da Ba-
cia, permitindo a discussão e a negociação das instituições e 
da sociedade civil organizada para maximizar os benefícios 
e minimizar os impactos ambientais e sociais.

Essas obras e providências estão situadas dentro de um 
contexto que levará ao estabelecimento de vários pólos 
de desenvolvimento, projetos de impacto regional e 
de uma infra-estrutura de grandes obras que estão 
apresentados na Figura 27 e relacionados na página 
seguinte.

Empreendimentos em processo de imple-
mentação no Pantanal/Alto Paraguai

Os principais empreendimentos em processo de im-
plementação no Pantanal/Alto Paraguai são indicados a 
seguir. Informações sobre esses empreendimentos estão 
no Anexo 4.

• Industrialização da região de Corumbá/Ladário 
(Brasil)/Porto Suarez (Bolívia)
- Termoelétrica de Corumbá
- Pólo minero-siderúrgico de Corumbá/ferro e man-

ganês de Urucum
- Polo gás-químico
- Indústrias de fertilizantes

• Expansão do gasoduto Brasil–Bolívia – GASUN
• Hidrovia Paraguai–Paraná e porto fluvial de Porto 

Murtinho
• Geração hidrelétrica
• Corredor bioceânico de transporte multimodal
• Expansão agrícola do Cerrado brasileiro: soja
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Ponte Ferroviária sobre o Rio Paraguai em Porto Esperança – MS
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Figura 27. Eixos de integração/infra-estrutura existente e projetada



3.3. Ações de conservação e 
proteção ambiental

Prioridades indicadas desde o PCBAP até iniciativas mais 
recentes do MMA, do Programa Pantanal, dos estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e de ONGs apontam 
para a necessidade de estabelecimento efetivo de unidades 
de conservação para a proteção de ambientes e da biodi-
versidade regionais.

Iniciativas e contexto das áreas protegidas

Diversas iniciativas ofi ciais de governo e não governa-
mentais têm contribuído ultimamente para o desafi o do 
planejamento para a tomada de decisão quanto às áreas 
prioritárias para o estabelecimento de novas unidades de 
conservação. 

Entre esses planos destacam-se as Ações Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade do Cerrado e do Pantanal, 
do Ministério do Meio Ambiente – MMA, em colabora-
ção com diversas instituições; os planos de implantação 
de unidades de conservação dos Estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul e, recentemente, a realização de 
congressos, simpósios e encontros técnicos em zoologia e 
botânica, promovidos por associações científi cas e ONGs 
conservacionistas.

Há diversos tipos de Unidades de Conservação na Bacia, 
algumas de caráter federal, outras estaduais e mesmo 
algumas privadas indicadas na Figura 28 e detalhadas no 
Anexo 4.  Entre essas, destacam-se, por seu caráter estra-
tégico, as Reservas Particulares do Patrimônio Nacional 
– RPPNs.

As RPPNs têm como objetivo promover a conservação 
em caráter perpétuo, em imóvel do domínio privado, no 
qual sejam identifi cadas condições naturais primitivas, 
semiprimitivas, recuperadas, aspecto paisagístico relevan-
te, ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da 

fl ora e da  fauna nativas. Podem ser instituídas por instru-
mentos legais do estado, além do instrumento federal via 
IBAMA.

Iniciativas do Projeto Unidades de Conservação, da Dire-
toria de Ecossistemas do IBAMA, estão prevendo estudo 
técnico de toda a região para que o IBAMA e os Estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possam avaliar e 
planejar a criação de novas UCs e a implantação de Planos 
de Manejos para as existentes. Há uma estimativa de que 
sejam criadas oito novas áreas de proteção ambiental em 
toda a Bacia, com o governo federal comprometendo-se 
a criar quatro unidades, e os Estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul sinalizando a intenção de criar outras 
duas unidades estaduais. Adicionalmente, programam 
também a implementação dos Planos de Manejo das cinco 
unidades existentes na Bacia, quatro em Mato Grosso 
– Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Parque 
Nacional Pantanal Mato-Grossense, Estação Ecológica 
Serra das Araras e Estação Ecológica Taiamã – e uma em 
Mato Grosso do Sul – Parque Nacional Serra da Bodoquena.

O trabalho já foi iniciado com um levantamento fundiário do 
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que, junto com  
seu plano de manejo, estará concluído em 2006. O plano de 
manejo das outras UCs deve começar ainda em 2004.

Para essas Unidades de Conservação, tem sido imperio-
so aumentar a capacidade de gestão para a conservação. 
Grande parte dos recursos para os planos de manejo e o 
estudo técnico para novas Unidades de Conservação vêm 
do Programa Pantanal. Esse planejamento consta do PPA 
dos respectivos estados.

Também existe a idéia de capacitar e conquistar volun-
tários para trabalharem nas Unidades de Conservação, 
uma iniciativa já em curso no IBAMA. A novidade está 
no estágio voluntário. O estudante que optar por atuar 
voluntariamente nessas áreas receberá treinamento 
e orientação e ainda poderá apresentar esse trabalho 
como estágio curricular reconhecido pelas universida-
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Figura 28. Unidades de Conservação
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Box 11

Parque estadual das nascentes 
do Taquari
O estabelecimento da base legal para a criação de  Unidades de Conser-
vação no Pantanal, bem como para a elaboração e a implementação de 
planos de manejo, é tarefa de grande magnitude e que se reveste da mais 
relevante importância, especialmente quando realizada concomitantemen-
te a um conjunto de ações capazes de viabilizar esses dispositivos.

Nesse contexto, o Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai possibilitou uma 
série de iniciativas pioneiras para a construção de um Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação em Mato Grosso do Sul, tendo apoiado, a 
partir de 1999/2000, o processo de estabelecimento das bases políticas e 
técnicas para a proteção da biodiversidade de seus biomas, com enfoque 
em estratégias e ações na BAP.

O processo, envolvendo uma série de reuniões de trabalho com represen-
tantes do governo, Assembléia Legislativa, ONGs, universidade e demais 
setores da sociedade civil voltados para a proteção do meio ambiente, 
resultou na elaboração do projeto de lei que estabelece o Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação – SEUC no Estado de Mato Grosso do Sul.

No âmbito da viabilização de ações, o Projeto deu suporte à criação do 
Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que, uma vez criado, garan-
tiu a execução dos estudos fundiários por parte do IDATERRA (Instituto 
de Desenvolvimento Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural) e viabilizou o desenvolvimento de estudos que culminaram na 
elaboração do Plano de Manejo do Parque.

O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, criado pelo Decreto no 
9.662, de 19 de outubro de 1999, possui uma área de 30.618 hectares e 
está localizado a nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, nos municí-
pios de Costa-Rica e Alcinópolis.

Seu Plano de Manejo ampara-se na caracterização e na análise dos aspectos 
estruturais da paisagem física, biológica e ecológica, que resultou no 
Zoneamento Ambiental do Parque Estadual das Nascentes do rio Taquari 
e seu entorno imediato, ou Zona de Amortecimento, e constituiu subsídio 
para a preparação do planejamento da Unidade de Conservação relativa-
mente aos seus programas básicos. 

O Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação, como instrumento 
básico para sua gestão, foi preparado com a expectativa do cumprimento 
dos objetivos da criação do Parque e consiste na conservação da biodiver-
sidade, na recreação, na educação ambiental, no ecoturismo, na proteção 
da sub-bacia do rio Taquari, além da promoção da pesquisa científi ca.

des. Pretende-se criar um vínculo maior e um verdadeiro 
compromisso das comunidades locais com o patrimônio 
natural, segundo a idéia do IBAMA, que está destinando 
este ano algum recurso para esse Programa de Formação de 
Voluntários para atuarem nas Unidades de Conservação.

Tem havido, assim, contribuição científi ca para os crité-
rios de prioridades para se planejar o estabelecimento 
de novas Unidades de Conservação, e, entre esses, dois 
devem ser destacados: o critério de centros de biodiver-
sidade e o critério de conectividade entre remanescentes, 
por meio de corredores ecológicos. 

O Pantanal, por ainda se manter relativamente preserva-
do, apesar das ameaças potenciais, exerce um papel natu-
ral de corredor de dispersão de espécies e de integração 
dos biomas adjacentes, principalmente o Cerrado, que 
sem dúvida representa a principal infl uência no arranjo 
fl orístico do Pantanal.

Assim, apesar da grande pressão de ocupação do Cerrado, 
com poucas áreas núcleo asseguradas em Unidades de 
Conservação, sua escala paisagística de 20% do território 
brasileiro e a interação natural com o Pantanal favorecem 
sobremaneira a construção dos Corredores Ecológicos 
para sustentação e perpetuação desses biomas.

Várias propostas surgiram oriundas do grande traba-
lho participativo do MMA nas Ações Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade do Cerrado e do Pantanal, 
entre as quais, por exemplo, a do Corredor Ecológico 
Cerrado–Pantanal. 

A idéia central é que toda a Bacia seja benefi ciada pe-
las ações relativas a Unidades de Conservação, seja de 
uma maneira direta, seja com um benefício indireto. As 
Unidades de Conservação da categoria Parque, confor-
me legislação vigente, são conceituadas como unidades 
que abrigam paisagens naturais pouco alteradas pela ação 
humana, que contêm atributos naturais ou paisagísticos 
especiais, abrigando ecossistemas, espécies, elementos 
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abióticos e histórico-culturais de valor científi co, educa-
cional e recreativo. 

Verifi cou-se que no planalto, nas regiões de cabeceiras dos 
rios, existem espécies de plantas, anfíbios, répteis e peixes 
com distribuição relativamente restrita, indicando que áreas 
do planalto com predomínio do Cerrado funcionam como 
ilhas, onde as diversas áreas não são réplicas umas das ou-
tras. Dessa forma, é necessária uma proposição mais ampla 
de Unidades de Conservação no planalto, numa estratégia 
para garantir a representatividade dos subsistemas ecológi-
cos existentes e manter a diversidade genética e conseqüen-
temente a viabilidade das populações, além da proteção dos 
recursos hídricos das cabeceiras.

Muitas dessas unidades já foram ofi cialmente criadas, como 
as Unidades de Conservação de Bodoquena, Rio Negro e 
Nascentes do Taquari, esta com apoio do projeto ANA/
GEF/PNUMA/OEA. O gargalo continua a ser, princi-
palmente, a efetivação dessas unidades com seus planos de 
manejo elaborados e efetivamente implementados.

Áreas e alvos prioritários para a conservação 
da biodiversidade

O Subprojeto 2.3 – Planejamento Ecorregional do Pan-
tanal, coordenado pela The Nature Conservancy – TNC 
– desenvolveu algumas atividades participativas, com a 
colaboração de instituições e pessoas convidadas, todas 
engajadas na região, para identifi car e localizar os alvos de 
conservação da Bacia, particularmente do Pantanal. 

De acordo com o método de trabalho empregado, os 
alvos de conservação foram as espécies, as comunidades 
ecológicas e os ecossistemas. O enfoque foi a biodiversi-

dade aquática, destacando-se os ecossistemas aquáticos e 
sua biota como elementos-chave para a manutenção dos 
processos ecológicos responsáveis pela biodiversidade do 
Pantanal.

A metodologia de hierarquização dos ecossistemas aquá-
ticos iniciou-se com a identifi cação de uma ecorregião 
aquática. Posteriormente, identifi caram-se diferentes sub-
regiões com diferenças em termos geológicos, geomor-
fológicos e hidrológicos, que são denominados Grupos 
Ecológicos. Um Grupo Ecológico pode ser, por exemplo, 
uma Bacia Hidrográfi ca.

A Figura 29 mostra os Grupos Ecológicos da Bacia identi-
fi cados pelos especialistas que participaram do Subprojeto 
2.3 – Planejamento Ecorregional do Pantanal.

Um outro objetivo do trabalho participativo organizado 
pelo Subprojeto foi identifi car áreas prioritárias para con-
servação em uma escala maior de paisagem. Essas áreas 
englobam vários sistemas ecológicos e sub-bacias hidro-
gráfi cas. A Figura 30 mostra as áreas prioritárias identi-
fi cadas para a conservação da biodiversidade aquática da 
Bacia.

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Biodiversidade Brasileira – PROBIO do Ministério do 
Meio Ambiente – MMA organizou, junto com várias 
outras instituições, um seminário chamado Áreas Priori-
tárias para a Conservação da Biodiversidade do Cerrado e 
Pantanal, cujos resultados para o Pantanal são mostrados 
na Figura 31. Esse Projeto  visa estabelecer estratégias 
para a conservação do Cerrado e do Pantanal e de outros 
biomas brasileiros. O desafi o é avaliar a riqueza biológica 
da região e os condicionantes socioeconômicos que con-
duzam às bases técnicas para sua conservação.
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Figura 29. Grupos Ecológicos



Figura 30. Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade aquática



Figura 31. Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade
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Contexto legal, 
institucional e estratégico 4
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Contexto legal, institucional e estratégico

Chapada dos Guimarães – MT
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A fragilidade político-institucional e a falta de implementação dos instrumentos de gestão 
dos recursos hídricos são temas que exigem acentuada atenção pela importância que assu-
mem no direcionamento das questões críticas relacionadas à Bacia.

As difi culdades registradas em relação ao tema estão assentadas sob um tripé que inclui tan-
to os tomadores de decisão como as comunidades interessadas, acrescido da motivação dos 
segmentos que interferem na gestão, para produzirem as ações demandadas para a proteção 
e o desenvolvimento da Bacia, expressos na forma de três causas raízes ou político-sociais:

• conhecimento insufi ciente dos tomadores de decisão sobre políticas de recursos hídricos;
• despreparo da comunidade para participar de forma efetiva;
• frágil motivação política e pouca participação social em todos os níveis.

O conhecimento insufi ciente dos tomadores de decisão sobre políticas de recursos hídricos 
tem contribuído para a eclosão e o agravamento de inúmeros problemas existentes em re-
lação à Bacia, problemas esses que tendem a gerar outros tantos, formando uma cadeia que 
difi culta e/ou impede o fl uxo das ações necessárias à gestão da Bacia.

Grande parte da fragilidade político-institucional e da falta de implementação dos instru-
mentos de gestão dos recursos hídricos decorre do processo decisório existente, perfi l este 
que certamente poderá estar na base de causas institucionais que geram problemas na Bacia, 
tais como:

• descontinuidade das políticas públicas, que determinam: falta de recursos humanos sufi -
cientes e capacitados para a realização dos programas; escassez ou inexistência de recursos 
fi nanceiros para as prioridades defi nidas; insufi ciência de equipamentos/estrutura operacio-
nal e carência de estudos que otimizem os processos administrativos e tecnológicos;

• insufi ciente regulamentação legal, como na área do turismo, em relação às políticas inte-
gradoras do turismo nacional e internacional;

• priorização de ações emergenciais em detrimento de outras de maior signifi cado a médio 
e longo prazos, o que leva a consumir os recursos disponíveis em ações de impacto mo-
mentâneo e a postergar outras de caráter mais permanente, como a capacitação de operado-
res dos instrumentos de gestão e o investimento em equipamentos e infra-estrutura.

O despreparo da comunidade para participar de forma efetiva, por sua vez, acentua os 
problemas existentes, na medida em que as pessoas deixam de assumir os papéis de agente 
de mudança e transformação.
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A participação comunitária é um balizador e impulsiona-
dor das ações de gestão; quando as populações não parti-
cipam, ou o fazem de forma insufi ciente ou inadequada, 
deixam de praticar a cidadania a que têm direito, ofere-
cendo aos gestores as informações sobre suas demandas e 
prioridades, fi scalizando ações e exigindo o cumprimento 
do que lhes é devido.

Entre as inúmeras conseqüências indesejáveis do des-
preparo da comunidade para participar efetivamente da 
gestão sustentável da Bacia, estão:

• a inexistência de comitês e agências de bacias atuantes, 
que na prática se traduz em escassez de recursos huma-
nos e fi nanceiros para atender a demandas e prioridades 
e na insufi ciência de equipamentos e infra-estrutura ope-
racional; (o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca 
do Alto Paraguai–Pantanal – CIBHAP-P, apesar de existir, 
não está funcionando efetivamente há vários anos);

• o insufi ciente entendimento e cumprimento da legis-
lação pelos operadores dos instrumentos de gestão, 
bem como a ausência de um processo sistemático de 
educação social, cobrança e fi scalização;

• o defi ciente intercâmbio de informações para a gestão 
dos recursos hídricos, que repercute negativamente na 
defi nição e na prática das políticas de gestão da Bacia.

Redução de fraquezas ou problemas, transformação de 
riscos em oportunidades e otimização de pontos fortes 
são decisões que demandam a motivação e o empenho 
daqueles que estão investidos do poder, em qualquer nível 
das hierarquias das organizações.

A gestão contemporânea sustenta-se sobre três linhas 
básicas de ação: informação, capacitação e participação. 
A informação permite gerar convergência entre as deman-
das das comunidades e as ações dos gestores e dos decisores. 
A capacitação habilita para a necessária convergência entre 
interesses e ações. A participação garante a todos um me-
lhor resultado dos esforços e recursos empregados na busca 
da solução de problemas e obtenção de objetivos comuns.

A base legal federal e dos Estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul inclui os dispositivos que devem funcionar 
como diretrizes para o ordenamento dos recursos hídri-
cos e ambientais do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai e 
agrega o conjunto de leis federais e estaduais que ampa-
ram as questões relacionadas ao uso da água e ao uso dos 
recursos naturais renováveis, podendo ser organizativas, 
restritivas ou punitivas. 

O arranjo interinstitucional é o que se almeja no âmbito 
do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai, que é comparti-
lhada, como já visto, por dois estados brasileiros e mais 
dois países da América do Sul, Bolívia e Paraguai.

As gestões entre os diversos órgãos federais, estaduais 
e internacionais serão a base para a construção de uma 
parceria sincronizada e operante, que poderá agregar for-
ças de organizações não governamentais com o objetivo 
comum de implementar o gerenciamento integrado de 
Ações Estratégicas.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos foi criado pela Lei no 9.433/97 e sua estrutura é 
indicada na Figura 32, que mostra também seu âmbito de 
atuação e o inter-relacionamento das diversas entidades, 
inclusive do Comitê de Bacia.
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Figura 32. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

4.1. Contexto legal

A Lei no 9.433/97 instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos – PNRH, objetivando assegurar a 
indispensável disponibilidade de águas para a atual e as 
futuras gerações, com padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recur-

sos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável; e a prevenção e a defesa 
contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrente do uso inadequado dos recursos naturais.

A PNRH contém seis princípios básicos e seis instrumen-
tos de gestão, conforme expõe o Quadro 9.

Quadro 9. Fundamentos e instrumentos da Lei no 9.433/97 – Lei das Águas

Fundamentos Instrumentos

• Defi ne a água como um bem de domínio público • Planos de Recursos Hídricos

• Reconhece o valor econômico da água perante sua disponi-

bilidade limitada

• Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo usos preponderantes

• Prioriza o abastecimento humano e a dessedentação de 

animais perante situações de escassez

• Outorga dos direitos de uso

• Determina que sejam proporcionados os usos múltiplos • Cobrança pelo uso

• Adota a bacia hidrográfi ca como unidade de planejamento

• Prevê a gestão descentralizada e participativa • Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos



102

A PNRH defi ne que o Sistema Nacional de Gerenciamen-
to dos Recursos Hídricos, cujas funções principais são 
a implementação da política e o planejamento, a regu-
lação, o controle do uso, a preservação e a recuperação 
dos recursos hídricos, será integrado pelas instituições 
seguintes:

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos
• Agência Nacional de Águas
• Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Dis-

trito Federal
• Comitês de Bacia Hidrográfi ca
• Órgãos dos poderes públicos federais, estaduais e mu-

nicipais cujas competências se relacionem com a gestão 
de recursos hídricos

• Agências de Água

Os comitês de bacias hidrográfi cas têm papel de desta-
que nesse contexto, constituindo um tipo de organização 
inteiramente novo na realidade institucional brasileira, 
que prevê a participação dos usuários, das prefeituras, da 
sociedade civil organizada, dos níveis de governo estaduais 
e federal, e têm como fi nalidade atuar como “parlamento 
das águas”, posto que são o fórum de decisão no âmbito 
de cada bacia hidrográfi ca.

Vale notar que a PNRH defi ne duas diretrizes de ação 
importantes para o contexto do Pantanal e da bacia do 
Alto Paraguai, que são a integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental e sua articulação com a 
do uso do solo.

Na bacia do Alto Paraguai, apesar da homogeneidade 
existente entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que 
originariamente constituíram uma só unidade federada, 
os aspectos jurídicos e institucionais são bem diferencia-
dos, conforme apresentado no Anexo 5.

Adicionalmente, há diferenças entre esses sistemas e o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos. No entanto, não há incompatibilidades, posto que 

todos eles proclamam os mesmos princípios, estabele-
cem os mesmos instrumentos de política e têm formatos 
institucionais que podem relacionar-se sem maiores 
difi culdades.

No Estado de Mato Grosso, a Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – FEMA-MT é a entidade que coordena 
a gestão de recursos hídricos, conforme a Lei no 6.945, 
de 5 de novembro de 1995, cujo organograma funcional 
básico foi estruturado por meio do Decreto no 393, de 
12 de agosto de 1999. No Estado de Mato Grosso do Sul, 
a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA-MS é o órgão 
gestor de recursos hídricos.

O Estado de Mato Grosso do Sul encontra-se, em 2004, 
empenhado em regulamentar e implementar a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, defi nidos pela Lei Estadual no 2.406, 
de 29 de janeiro de 2002. A instituição responsável pela 
gestão ambiental e de recursos hídricos é o Instituto de 
Meio Ambiente  Pantanal – IMAP, vinculado à Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– SEMA, criada pela Lei Estadual no 2.152, de 26 de 
outubro de 2000.

Em ambos os estados verifi ca-se uma quantidade signi-
fi cativa de ONGs e consórcios municipais que atuam na 
Bacia.

4.2. Arranjo interinstitucional

Como já visto, a bacia do Alto Paraguai tem a particulari-
dade de ser uma bacia hidrográfi ca transfronteiriça, além 
de estar compartida entre dois estados brasileiros. Adi-
cionalmente, inclui o Pantanal. Nesse âmbito, é da maior 
relevância que todos os organismos federais, estaduais e 
os países Bolívia e Paraguai compartilhem a responsabi-
lidade pela gestão dos recursos naturais, especialmente 
os recursos hídricos e o seu associado mais estreito, a 
biodiversidade. 
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Quadro 10. Instituições dos âmbitos federal e estadual

Âmbito federal

Ministério do Meio Ambiente
• ANA – Agência Nacional de Águas

• IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

• SRH – Secretaria de Recursos Hídricos

Ministério dos Transportes
• AHIPAR – Administração da Hidrovia Paraguai–Paraná

• DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte

• Secretaria de Transportes Aquaviários

• ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Ministério das Relações Exteriores
• SGAS – Subsecretaria-Geral da América do Sul

Ministério das Cidades
•Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ministério de Minas e Energia
• DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral

• CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

• FURNAS – Centrais Elétricas S.A.

• ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
• Secretaria de Política Agrícola

• Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo

• Departamento de Fomento e Fiscalização da Produção Vegetal

• INMET – Instituto Nacional de Meteorologia

• EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Ministério da Integração Nacional
• Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica

• Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional

• Secretaria Nacional de Defesa Civil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
• Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística

• IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

Ministério da Educação
• UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso

• UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

• Coordenadoria Geral de Educação Ambiental

Ministério da Saúde
• ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

• FUNASA – Fundação Nacional da Saúde

Âmbito estadual
Mato Grosso
FEMA-MT Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso

EMPAER Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso

IPEM Instituto de Pesquisa Mato-Grossense

METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

SEDETUR Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Mato Grosso 

SEDUC Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

UNEMAT Universidade Estadual de Mato Grosso

Mato Grosso do Sul
AGESUL Agência Estadual de Gestão de Empreeendimentos de Mato Grosso do Sul

SEMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul

IMAP Instituto de Meio Ambiente do Pantanal, ligado à SEMA

IDATERRA Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul

FUNDATUR Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul

FUNDECT Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul

PMA/MS Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul

SANESUL Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

O fórum intergovernamental de negociações em nível 
regional é o Comitê Intergovernamental Coordenador da 
Bacia do Prata – CIC, integrado por Argentina, Bolí-
via, Brasil, Paraguai e Uruguai, criado em 1968 e cujo 
documento legal básico é o Tratado da Bacia do Prata, que 
entrou em vigor em 1970, com o objetivo de desenvolver 
esforços conjuntos para promover o desenvolvimento e a 
integração física da Bacia e suas áreas de infl uência direta. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH tem 
uma câmara técnica especial para gestão de recursos hí-
dricos transfronteiriços – a CTGRHT, que tem atuado na 
bacia do Alto Paraguai, junto com a Bolívia e o Paraguai, 
para discutir e analisar problemas de interesse comuns.

O Quadro 10 apresenta as instituições federais e estaduais 
presentes na Bacia.
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4.3. Mecanismos de 
participação pública 

A participação pública no processo de gerenciamento dos 
recursos hídricos na Bacia tem sido crescente nos últimos 
anos, decorrente dos confl itos emergentes pelo uso da 
água e pelo envolvimento das comunidades e das organi-
zações civis no processo de conservação do Pantanal.

Entretanto, a participação social ainda é incipiente e 
frágil. A ampliação da participação, principalmente dos 
usuários da água, é um passo fundamental para a introdu-
ção da política de planejamento integrado, descentraliza-
do e participativo previsto nos arcabouços legais federal e 
estaduais.

O principal mecanismo de participação pública que se 
tem observado no Brasil é sob a forma dos denominados 
colegiados gestores, assim entendidos como as instâncias 
deliberativas, consultivas e normativas atreladas aos siste-
mas de gestão.

Os colegiados gestores mais bem-sucedidos no Brasil têm 
sido os comitês de bacias, derivados muitas vezes dos 
consórcios e das associações de municípios. Na Bacia, a 
experiência de consórcios de municípios tem sido pratica-
da particularmente em Mato Grosso do Sul. Entretanto, 
essa participação, apesar de envolver alguma participação 
pública, é predominantemente municipalista e não levou 
até hoje à constituição de nenhum comitê de bacia nos 
moldes concebidos pela Lei no 9.433/97. 

Cheia no Pantanal
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Em se tratando de gerenciamento dos recursos hídricos, 
deve-se procurar promover o mais que possível a parti-
cipação pública nos colegiados gestores das associações 
de usuários, de associações técnicas especializadas em 
recursos hídricos e meio ambiente e de instituições que 
reúnam o conhecimento científi co, tecnológico e dos 
meios de comunicação social e de difusão da informação.

De fato, o Decreto no 2.612, de 3 de junho de 1998, que 
regulamentou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
– CNRH, estabeleceu que a participação pública se dará 
nesse colegiado pela representação de duas classes: a dos 
usuários de recursos hídricos, com seis representantes, 
e a das organizações civis de recursos hídricos, com três 
representantes.

Os seis representantes do segmento de usuários de recur-
sos hídricos são integrados pelos irrigantes, pelas insti-
tuições encarregadas da prestação de serviço público de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, pelas 
concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica, 
pelo setor hidroviário, pelas indústrias e pelos pescadores 
e usuários de recursos hídricos com fi nalidade de lazer e 
turismo. 

Os três representantes das organizações civis de 
recursos hídricos, conforme previu o decreto no 
2.612/98, são indicados: I – pelos comitês, pelos 
consórcios e pelas associações intermunicipais de 
bacias hidrográficas; II – por organizações técnicas de 
ensino e pesquisa com interesse e atuação comprova-
da na área de recursos hídricos, com  mais de cinco 
anos de existência legal; e III – por organizações não 
governamentais com objetivos, interesses e atuação 
comprovada na área de recursos hídricos, com mais 
de cinco anos de existência legal.

A participação pública nos colegiados gestores de recur-
sos hídricos estende-se aos conselhos estaduais de recur-
sos hídricos e aos comitês de bacias hidrográfi cas. 
Na prática brasileira, a representação da sociedade varia 

de 1/3 à metade dos colegiados, dependendo da decisão 
de cada comitê. 

A tendência tem sido a de dar cada vez maior represen-
tação ao conjunto de usuários  e sociedades civis espe-
cializadas em matéria de recursos hídricos, agregando-se 
também nesse segmento organizações de trabalhadores 
em recursos hídricos, entidades ambientalistas, entidades 
de defesa dos interesses difusos dos cidadãos e órgãos ou 
entidades de profi ssionais de nível superior relacionadas 
com recursos hídricos. 

Na Bacia, a tendência tem sido de adotar para os conse-
lhos estaduais um sistema tripartite em que os usuários 
dos recursos hídricos possuem 1/3 da representação, e as 
organizações civis dos recursos hídricos, outro terço. 

O Quadro 11 apresenta a participação pública nos cole-
giados gestores.

Reunião de elaboração do DAB
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Quadro 11 . Participação pública nos colegiados gestores

Colegiados gestores Participação pública

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH - Irrigantes

- Serviços de saneamento

- Geradoras hidroenergéticas

- Segmento hidroviário

- Pescadores

- Segmentos  de turismo e lazer

- Consórcios intermunicipais 

- Comitês de Bacias e Conselhos Estaduais

- Organizações técnicas

- ONGs em recursos hídricos

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias - Usuários de recursos hídricos

- Consórcios intermunicipais

- Associações de usuários

- Organizações técnicas 

- ONGs de defesa dos interesses difusos

- Entidades ambientalistas

- Organizações de trabalhadores  

- Entidades profi ssionais

4.4. Papel dos estados e dos municípios 
na gestão dos recursos hídricos

Uma avaliação institucional qualitativa dos órgãos gestores 
estaduais dos recursos hídricos na Bacia permite constatar 
que houve um expressivo avanço na aprovação de leis. 
Entretanto, ainda há problemas associados às suas regula-
mentações.

As necessidades de regulamentação referem-se, no caso 
dos Estados de Mato Grosso e  Mato Grosso do Sul, 
principalmente à implantação dos instrumentos de gestão. 
Destaca-se em primeiro lugar a questão da outorga e dos 
mecanismos fi nanceiros para dar sustentação aos sistemas 
estaduais de gerenciamento de recursos hídricos previstos 
em ambos os estados integrantes da Bacia.

O fato de ambos os estados terem a gestão hídrica atre-
lada ao órgão ambiental e na administração indireta, por 
um lado cria a oportunidade de licenciamentos integra-

dos, mas por outro tende a considerar a gestão hídrica 
como um sub-sistema do sistema ambiental, o que passa 
a ser um problema, na medida em que não existe efetiva 
autonomia administrativa e fi nanceira.

O processo de outorga é um processo contínuo que está 
sempre em evolução, requer autonomia e fl uxo regular 
de recursos para que se possa planejar o que fazer e como 
fazer, inclusive sobre o desenvolvimento de sistemas de 
informações e de suporte à decisão.

Os sistemas de informação e de suporte à decisão são nor-
malmente muito complexos e dispendiosos e sua implan-
tação passa, obrigatoriamente, pela necessidade de impor-
tantes investimentos. A solução para essa questão, segundo 
a experiência internacional, e de acordo com a política 
nacional e mesmo com algumas políticas estaduais, pressu-
põe a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como uma 
das principais alavancas para a consolidação dos sistemas 
de gestão.
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Para ambos os estados integrantes da Bacia, as avaliações 
realizadas por este Projeto permitem a indicação de algu-
mas recomendações visando à concepção e à implementa-
ção de novos sistemas de suporte à decisão para outorga, 
quais sejam:

• clareza na defi nição de objetivos e das funções dos sis-
temas de informações hídricas estaduais e do sistema de 
suporte à decisão para outorga;

• discussão ampla e sintonia entre tomadores de decisão e 
técnicos das instituições estaduais e federais;

• capacitação e dimensionamento adequado das equipes, 
não sobrepondo mais funções e encargos às equipes 
ambientais já sobrecarregadas;

• melhor organização, tratamento e atualização das infor-
mações disponíveis, devidamente integradas à base de 
dados da ANA;

• ampliação da rede de monitoramento da qualidade das 
águas, particularmente em Mato Grosso, e sua integra-
ção com a rede de monitoramento da ANA;

• ampliação e melhoria da base de informações para a 
outorga de águas subterrâneas, com intensiva campanha 
de atualização cadastral dos usuários urbanos e rurais;

• adequação e melhoria na comunicação dos resultados 
das autorizações concedidas pelos estados;

• negociação política e administrativa visando à regula-
mentação e à entrada em funcionamento dos fundos 
estaduais de recursos hídricos.

É importante que os estados, além de se preocuparem 
com o enquadramento, a outorga e a futura cobrança em 
águas de seu domínio, exerçam um papel de proteção às 
áreas dos mananciais, particularmente no Planalto. 
A defi nição de áreas de proteção de mananciais precisa 
ser atrelada à prática da administração ambiental de criar 
áreas protegidas e Unidades de Conservação. 

A proteção dos mananciais na Bacia nem sempre estará 
fi sicamente conectada à política de conservação ambien-
tal. Na Bacia, as Unidades de Conservação normalmente 
se caracterizam por serem sítios distantes dos núcleos ur-
banos. A proteção dos mananciais visa conter a expansão 

urbana e das atividades poluidoras dos recursos hídricos, 
induzindo o crescimento no sentido de garantir água de 
boa qualidade e em quantidade sufi ciente para as futuras 
demandas. 

Nesse contexto é que se torna fundamental a participação 
dos municípios na gestão dos recursos hídricos, uma vez 
que a proteção dos mananciais requer leis específi cas que 
interferem no uso e na ocupação do solo. 

O papel dos municípios na gestão hídrica já é importan-
te em dois aspectos fl agrantes na Bacia: no controle da 
disposição dos resíduos sólidos e na coleta e no trata-
mento dos esgotos sanitários. Essas são algumas das mais 
importantes ameaças ambientais na Bacia. Os municípios, 
muitos deles com restrições orçamentárias severas, não 
têm aplicado recursos nessas ações de controle de resíduos 
sólidos. A situação do saneamento ambiental também é 
sobejamente conhecida.

A solução, numa primeira escala, para esses problemas 
passa pela associação dos municípios, fórmula já experi-
mentada em diversas unidades da Federação. Pode ser o 
primeiro passo para a Bacia reverter a tendência observa-
da. Os consórcios intermunicipais de bacias hidrográfi cas 
são uma inovação ocorrida a partir dos anos 1980 nos 
tradicionais consórcios intermunicipais formados com a 
fi nalidade de prestação de serviços integrados aos muni-
cípios. A fi gura jurídica dos consórcios intermunicipais 
é de associação civil sem fi ns lucrativos e permite uma 
fl exibilidade de ações, possuindo como elemento básico  
o planejamento da bacia hidrográfi ca. A estrutura orga-
nizacional tradicional dos consórcios é bastante simples e 
operacional.

Existem consórcios constituídos em Mato Grosso do Sul 
a partir de 1997, dentre os quais se destacam o CIDEMA 
– Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa, o COINTA 
– Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Taquari e o 
Consórcio para a Recuperação da Bacia do Rio Coxim, 
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inciativas promissoras que mereceriam ter sua expansão 
estimulada e sua prática aprimorada. 

O CIDEMA, analogamente aos outros consórcios, é uma 
organização dedicada ao processo de desenvolvimen-
to regional sustentável. Foi criado em 1998 pela ação 
conjunta de municípios e sociedade civil. Tem a fi nalida-
de de estabelecer ações conjuntas entre os municípios, 
utilizando as bacias hidrográfi cas locais como unidades de 
planejamento.

Os consócios intermunicipais são compostos por um 
Conselho de Municípios, órgão deliberativo integrado 
pelos prefeitos e pelos representantes dos organismos 
consorciados, por um Conselho Fiscal, integrado por re-
presentantes do Poder Legislativo e por uma Plenária de 
Entidades, organismo consultivo e integrada por organiza-
ções da sociedade civil. Possuem também uma Diretoria 
Executiva, que é o organismo operacional do Consórcio, 
contando com  Câmaras Técnicas compostas por especia-
listas dos municípios e das demais instituições públicas e 
privadas consorciadas.

A participação mais efetiva dos municípios na gestão dos 
recursos hídricos da Bacia dar-se-á, numa segunda escala,  
quando da constituição dos futuros comitês de bacia. Os 
municípios, da mesma forma que os demais atores da Ba-
cia, precisam estar bem preparados para que seus comitês 
sejam implantados com sucesso. 

Nessa linha pode-se imaginar uma escala evolutiva em que 
a participação municipal se encaminhe, visando otimizar 
recursos para a solução de problemas comuns como o lixo 
urbano e o esgotamento sanitário, evoluindo posterior-
mente para fóruns especializados  instituídos pelo órgão 
gestor federal (ANA), chegando fi nalmente a um comitê 
que já disponha dos principais instrumentos de gestão à 
sua disposição (plano de bacia, sistema de informações, 
enquadramento de corpos d’água, outorga e princípios da 
futura cobrança pelo uso da água).

Box 12

Meios de participação 
pública na Bacia 
A participação da sociedade civil na bacia do Pantanal/Alto Paraguai, ne-
cessita ser fortalecida para que possa desenvolver-se pelo aprofundamento 
no conhecimento das normas jurídicas e dos procedimentos e competên-
cias das instituições estaduais na gestão ambiental e de recursos hídricos.

Na região da Bacia em Mato Grosso do Sul, a participação pública é 
realizada por intermédio dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, do 
Conselho de Controle Ambiental – CECA, do Conselho Estadual de Pesca 
– CONPESCA e do Conselho Estadual de Turismo – CONETUR. Existem 
formalizados e ativos os Conselhos Municipais de Meio Ambiente em Aqui-
dauana, Campo Grande, Corumbá e Bonito. A participação da sociedade 
civil nesses Conselhos não é expressiva, pois o número de vagas para esse 
segmento geralmente é reduzido, com representação entre 10% e 30% do 
número de votos.

Em 1995 foi criado o Comitê de Integração da Bacia do Alto Paraguai 
– Pantanal – CIBHAP-P, que funcionou até 2000. O Comitê foi criado 
antes da promulgação da Lei Federal no 9.433/97, que instituiu a Política 
Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

Os Consórcios Intermunicipais de bacias hidrográfi cas existentes na Bacia 
são o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia do Rio Taquari – COINTA e o Consórcio Intermunicipal para o De-
senvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA, 
existentes desde 1997.

Esses Consórcios contribuem em muito para a participação pública 
mediante a realização de seminários, workshops e reuniões técnicas para 
promover e difundir iniciativas de gestão das águas. Na estrutura orga-
nizacional dos consórcios, é prevista a participação da sociedade civil no 
denominado Conselho de Entidades como instância de assessoramento ao 
Conselho de Municípios. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 
Mato Grosso do Sul e os Comitês de Bacias Hidrográfi cas, a Lei Estadual 
no 2.406, de 29 de janeiro de 2002, que instituiu a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, em fase de regulamentação, serão mecanismos que estimularão a 
participação pública.
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Num estágio seguinte, poderiam existir até mesmo 
agências de bacias estaduais. É interessante notar que sua 
relação com os consórcios está bem expressa no artigo 
51 da Lei Estadual  de Recursos Hídricos de Mato Grosso 
do Sul (Lei no 2.406, de 29 de janeiro de 2002), em que 
se previu que os consórcios e as associações intermuni-
cipais de bacias hidrográfi cas poderão receber delegação 
do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, por prazo 
determinado, para o exercício de funções de competên-
cias de Agências de Águas enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos.

Esse não será um processo breve nem fácil, requererá 
muito investimento e prática política. Entretanto, parece 
ser a única fórmula capaz de garantir com solidez a 
implantação de um sistema de gestão hídrica respeitado e 
efi ciente.

4.5. CIBHAP-P e organizações 
não governamentais

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca do Alto 
Paraguai–Pantanal – CIBHAP-P foi criado pela Porta-
ria Interministerial no 01, de 19 de dezembro de 1996, 
sendo composto por 29 membros: 11 representantes dos 
governos federal, estaduais e municipais; 2 de conselhos 
estaduais de meio ambiente; 12 representantes de usuá-
rios e 4 da sociedade civil.

Na época de sua criação, a fragilidade institucional e legal 
dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no 
que se refere aos recursos hídricos, constituiu uma difi cul-
dade ao funcionamento e à consolidação do comitê, que 
se esvaziou na prática por não ter uma agenda de trabalho 
bem defi nida nem apoio operacional e técnico consolidado.
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Com o advento da Lei Federal no 9.433/97, ocorreu uma 
resposta nos estados, que procuraram adaptar sua legisla-
ção à denominada Lei das Águas, conforme se observou 
anteriormente. A lei de recursos hídricos de Mato Grosso 
(Lei Estadual no 6.945/97) chegou até a propor a institui-
ção de mecanismos de fi nanciamento ao sistema estadual 
de gestão hídrica, à semelhança do Estado de São Paulo, 
o denominado FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos.

Entretanto, o funcionamento de um comitê no Alto 
Paraguai/Pantanal carece de alguns instrumentos básicos 
que a Bacia ainda não desenvolveu. Um deles é um Plano 
de Recursos Hídricos que tivesse sido oriundo da comu-
nidade técnico-científi ca e da sociedade local. Esse plano é 
de fundamental importância como instrumento da gestão 
dos recursos hídricos para que as entidades responsáveis 
por essa gestão possam progredir no sentido das diretrizes 
apontadas pelo plano.

Nesse particular, entende-se que o PAE contribuirá 
para lançar as bases conceituais de um futuro Plano de 
Recursos Hídricos e reativar, com bases mais sólidas, as 
iniciativas de implantação de um sistema de gestão hídrica 
na Bacia.

Além disso, o bom funcionamento dessas entidades 
responsáveis pela gestão, atuando de forma integrada 
e coordenada, é fundamental para que as decisões se 
convertam em realidade. Isso conduz à necessidade da 
existência de uma estrutura executiva de apoio ao fun-
cionamento do sistema, como uma Secretaria Executiva, 
podendo chegar mesmo no futuro a conduzir à criação 
de um Comitê de Bacia. 

Essa Secretaria Executiva deverá também garantir a 
participação pública nessas decisões, o que permitirá 
considerá-la como um verdadeiro parlamento das águas.

Em um primeiro momento, em que a falta de recursos 
fi nanceiros é fl agrante e a cobrança pelo uso da água ainda 
não se vislumbra, a Secretaria Executiva poder-se-á valer 
das inúmeras organizações não governamentais – ONGs 
atuantes na Bacia. 

Com a devida orientação técnica da ANA, um grupo exe-
cutivo misto composto por especialistas dos órgãos esta-
duais, de ONGs e de consórcios intermunicipais poderia 
agregar a massa crítica indispensável ao apoio operacional 
da gestão por parte da Secretaria Executiva, sem o que 
não haverá condições práticas de se implantar um fórum 
como o previsto na Lei no 9.433/97 numa bacia tão com-
plexa e dinâmica.

Uma maneira de estimular a participação de novas ONGs 
no futuro comitê é atrair a importante contribuição de 
associações científi cas, fundações e universidades no pro-
cesso, constituindo-se um segmento de associações técnicas 
especializadas em recursos hídricos. Esse segmento tem a 
vantagem de possuir uma tradição em pesquisa e desenvol-
vimento que se integrará perfeitamente à visão executiva e 
empreendedora dos usuários da água e à óptica conserva-
cionista e preservacionista do segmento ambientalista.

Será importante no decorrer desse processo estimular a 
importante participação dos usuários de água de forma 
mais organizada, para que no futuro parlamento possam 
ser adequadamente representados. 

Os usuários da água da Bacia não têm ainda a cultura 
nem a tradição participativa e organizativa que o siste-
ma de gestão hídrica requer. É preciso estimulá-los a se 
organizarem, e uma forma de se fazer isso é promover 
seminários e ofi cinas de integração com as entidades mais 
consolidadas, como federações de comércio, federações 
de indústrias, cooperativas agrícolas, associações de pecu-
aristas e de mineradores, por exemplo.
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4.6. Projetos existentes e 
investimentos previstos 

No Brasil, os planos plurianuais de governo, apresentados 
no Anexo 6 e conhecidos como PPAs, iniciam-se no se-
gundo ano de mandato do chefe do Executivo e fi ndam no 
primeiro ano do mandato seguinte. Os PPAs são forma-
dos ora por programas e projetos estruturantes, ora  por 
funções e subfunções, programas, projetos e ações, que 
podem estar dispersos em órgãos diversos. No primeiro 
caso estão o governo federal e algumas unidades da Fede-
ração, como é o caso de Mato Grosso. No segundo caso 
estão outros estados, como Mato Grosso do Sul. 

A diferença é que no primeiro se estruturam programas 
como um conjunto de ações concatenadas, para os quais 
são defi nidos indicadores de resultados com gerentes, que 
são avaliados por seu desempenho na execução de cada 
conjunto de ações.

A Figura 33 mostra, esquematicamente, a seqüência de 
preparação do PPA do governo federal, com suas dimen-
sões de estratégia, seus megaobjetivos, seus desafi os, 
programas e ações.

É importante destacar que o PPA é um espaço de nego-
ciação e de construção de arranjos políticos que envol-

Figura 33. PPA do governo federal 2004-2007

116



Quadro 12. Recursos dos PPAs federal e estaduais na Bacia para 2004-2007

Número de programas e projetos previstos US$

PPA Federal 62 30.531.000

PPA Mato Grosso 60 65.459.000

PPA Mato Grosso do Sul 26 53.122.000

TOTAL 148 149.110.000
Cotação 1 US$ = R$ 3,00.

vem as estratégias de governabilidade. Por isso, embora 
deva espelhar a orientação estratégica assumida por cada 
governo, considerando as agendas fi rmadas, o PPA é 
reformulado ao longo do tempo. 

Além disso, como é de se esperar, as previsões de receita 
nem sempre se confi rmam. Dessa forma, os recursos or-
çados inicialmente trazem uma margem de incerteza que 
precisa ser considerada na estratégia de implementação 
do PAE.

No contexto desse PAE do Alto Paraguai, torna-se 
importante entender a concepção de programa, por-
que, além de ser o instrumento de organização da ação 
governamental, o programa serve de referência para 
o controle e o acompanhamento e para a formação de 
parcerias interinstitucionais, intergovernos e do governo 
com a sociedade civil.  O PAE é um programa que tem 
o desafi o de atuar transversalmente, conciliando ações 
de diferentes instituições direcionadas para a gestão 
integrada da Bacia.

Por outro lado, as atuais gestões, tanto no âmbito federal 
quanto no estadual, adotam o enfoque de territorialidade 
ou regionalização. Porém, nem sempre as bacias hidrográ-

fi cas são consideradas nesse exercício, enfocando-se mais 
a divisão político-administrativa. 

Dessa forma, exige-se menos dos pactos federativos, di-
fi cultando as ações interdivisas municipais e estaduais. Ao 
mesmo tempo, torna-se mais complexa a identifi cação das 
ações governamentais que se inserem na Bacia.

Para conciliar o grau de incerteza dos recursos orçados nos 
PPAs, em relação às diferentes regionalizações e enfoques 
adotou-se o procedimento de ponderar, no caso dos PPAs 
estaduais, os recursos para as ações relacionadas com a 
gestão integrada da Bacia, considerando apenas a região 
da Bacia, tomando como critério de divisão o número de 
municípios do estado e da Bacia, ou o número de regiões 
de planejamento do estado e aquelas inseridas na Bacia. 

4.6.1. Programas e projetos dos PPAs federal e esta-
duais 2004-2007

O interesse do governo brasileiro e dos governos esta-
duais na Bacia pode ser medido pelos investimentos pre-
vistos nos planos plurianuais de governo para o período 
de 2004 a 2007, indicado no Quadro 12, que correspon-
de a cerca de US$ 440.300.000. 

Algumas ações extrapolam o território da Bacia, ora por-
que a unidade de referência é o município, ora no caso de 
Mato Grosso, as regiões de planejamento.

No âmbito federal, os principais programas com interface 
com as ações estratégicas da Bacia são: Gestão da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, Recursos Pesqueiros 

Sustentáveis, Saneamento Ambiental Urbano, Cooperação 
Científi ca, Técnica e Tecnológica Internacional, Proba-
cias, Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, 
Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas, Áreas 
Protegidas do Brasil, Nacional de Ecoturismo, Conser-
vação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade, 
Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, Manejo e 
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Conservação de Solos na Agricultura, Resíduos Sólidos 
Urbanos, Drenagem Urbana Sustentável e Ciência, Natu-
reza e Sociedade. 

Nos planos plurianuais dos estados foram identifi cadas 
ações mais abrangentes. Além daquelas diretamente afetas 
à gestão dos recursos hídricos, buscou-se elencar as ações 
relacionadas com fi scalização e controle, identifi cação e 
gestão de Unidades de Conservação, uso sustentável da 
terra (aqui considerado, além da agropecuária, o turis-
mo e a mineração), estudos e pesquisas, extensão rural e  
mobilização social. 

A relação completa de programas e projetos dos três 
PPAs analisados consta do Anexo 7, no qual aparecem as 
Ações Estratégicas do PAE relacionadas com cada projeto 
ou ação dos PPAs.

4.6.2. Projetos com apoio de 
organismos internacionais

• Programa Pantanal

O objetivo do Programa Pantanal MMA/BID é promover 
o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, 
com ênfase no Pantanal, mediante o gerenciamento e 
a conservação dos recursos naturais e a promoção de 
atividades econômicas ambientalmente compatíveis 
com os ecossistemas. O Programa, em fase de revisão e 
ajustes, inicialmente estava estruturado em sete compo-
nentes: Gestão de recursos hídricos; Gestão de solos e 
agrotóxicos em sub-bacias críticas; Proteção e gestão de 
ecossistemas, de ictiofauna e de fauna; Saneamento; Apoio 
às atividades econômicas sustentáveis; Estradas parque e 
estradas turísticas; Atividades ambientais sustentáveis em 
áreas indígenas.

O Programa apóia, ainda, a constituição de mecanismos 
de participação da sociedade civil organizada, tendo por 

objetivo: (i) facilitar e incentivar a participação da socie-
dade civil organizada no processo de acompanhamento da 
implantação e da execução dos projetos e na avaliação dos 
impactos sociais e ambientais decorrentes; (ii) assegurar 
a transparência do processo, por meio de amplo acesso às 
informações e do estabelecimento de canais de interlo-
cução entre os órgãos de coordenação e de execução do 
Programa e os diversos setores sociais interessados visan-
do a um processo permanente de comunicação.

O Programa Pantanal é executado pelo Ministério do 
Meio Ambiente, no âmbito da Secretaria de Qualidade 
Ambiental nos Assentamentos Humanos – SQA, por 
meio da Coordenação Geral do Programa Pantanal. São 
co-executores do Programa os governos dos Estados 
de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e IBAMA. A ANA 
também participará do Programa referente a recursos 
hídricos.

Inicialmente, ao longo de oito anos estavam previstos 
investimentos de US$ 400.000.000, em duas fases 
– os primeiros quatro anos demandam aporte de US$ 
165.000.000, e a segunda fase, de US$ 235.000.000. 
Do total dos recursos aplicados, 50% deveriam vir do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e 
50% consistiriam na contrapartida da União e dos esta-
dos, com metade desta contrapartida, isto é, 25% do 
montante, estando em negociação com outros organis-
mos internacionais de financiamento. Em 2004, esses 
valores estavam sendo revisados, e estima-se que os 
recursos do Programa Pantanal sejam inferiores a  
US$ 70.000.000, o que deve ser confirmado.

Existe um estreito relacionamento dos responsáveis 
do Programa Pantanal com os responsáveis do Projeto 
GEF Pantanal/Alto Paraguai no sentido de coordenar 
as ações de completariedade entre os dois, evitando 
duplicação de esforços e recursos na execução das ações 
programadas.
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Box 13

Informação pública na Bacia 
em Mato Grosso do Sul
Para a identifi cação e a avaliação do grau da participação pública nas toma-
das de decisão que resultem no controle e na fi scalização ambiental, com a 
fi nalidade de gestão de recursos hídricos na Bacia foi realizado levanta-
mento das fontes disponíveis, por meio do Subprojeto 6.1 – Desenvolvi-
mento de um Programa de Informação Pública na Bacia do Alto Paraguai 
em Mato Grosso do Sul.

O Programa foi centrado principalmente na:

• difusão de informações por meio de cartilhas, vídeo, spot para rádios;
• organização de eventos públicos em várias cidades;
• fomento ou participação em instâncias de gestão com Comitês de Ba-

cias, Conselhos Municipais, fóruns locais. Como principais resultados 
da aplicação do Programa  de Informação Pública pode-se destacar:

– elaboração do texto do projeto de lei da Política Estadual de Recursos 
Hídricos;

– a Política Estadual de Recursos Hídricos, promulgada pela Lei Estadual 
no 2.406, em 29 de janeiro de 2002, após amplo processo de participa-
ção pública;

– formulação da proposta de regulamentação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos criados 
pela Lei Estadual de Recursos Hídricos para consulta pública;

– criação da Gerência de Recursos Hídricos no organograma do Instituto 
de Meio Ambiente Pantanal com o objetivo de implementar a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, tendo como base inicial a equipe 
técnica do Subprojeto 6.1 e a utilização dos materiais adquiridos para 
a execução das atividades de elaboração do Programa de Informações 
Públicas na Bacia do Pantanal/Alto Paraguai;

– democratização da informação por meio de palestras, folders, cartazes e 
livro sobre legislação ambiental de Mato Grosso do Sul;

– capacitação de técnicos do governo por  meio de grupo de estudos e 
da participação em cursos e treinamentos realizados na execução de 
outros Subprojetos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai;

– participação pelos setores usuários de água, principalmente da ativida-
de de agropecuária,  em eventos e encontros sobre gestão de recursos 
hídricos realizados no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil;

– solicitação de informações quanto aos procedimentos de participação 
nos organismos de bacias hidrográfi cas no Instituto de Meio Ambiente 
Pantanal, bem como a demanda pelos serviços públicos na conservação 
e na preservação ambiental e de recursos hídricos da Bacia.

• Programa Marco da Bacia do Prata

Um outro projeto que envolve a Bacia se refere ao Pro-
grama Marco para o Gerenciamento Sustentável dos Re-
cursos Hídricos da Bacia do Prata, considerando os efeitos 
hidrológicos decorrentes da variabilidade e das mudanças 
climáticas. Representa um esforço conjunto dos países 
que integram a Bacia – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai 
e Uruguai – na busca de um desenvolvimento econômico 
e social em bases ambientalmente sustentáveis dos recur-
sos hídricos da Bacia, considerando os potenciais impactos 
em razão da variabilidade e da modifi cação climática.

Este Programa tem como objetivo geral buscar uma visão 
comum para o desenvolvimento sustentável da bacia do 
rio da Prata, incluindo as bacias do Paraguai, do Uruguai 
e do Paraná, considerando os fatores que infl uenciam na 
oferta e na demanda da água e sua conservação.

Como estratégias para a construção do Programa, des-
taca-se a participação das instituições responsáveis pela 
implementação da política de recursos hídricos e do meio 
ambiente, dos setores acadêmicos, das empresas privadas 
e das organizações da sociedade civil em geral para que 
proponham, desenvolvam e compartilhem os principais 
objetivos estratégicos da visão integrada da Bacia.

O custo total do Projeto será defi nido durante o Proces-
so PDF-B (Fundos para o desenvolvimento da fase B do 
Projeto), que deverá ser concluído ao fi nal de 2004. O 
custo da fase 1, a ser iniciado em 2005, será de aproxi-
madamente US$ 30/38.000.000, incluindo os fundos do 
GEF de US$ 12/15.000.000 e os fundos dos cinco países 
da Bacia de US$ 5/6.000.000; US$ 8/11.000.000 do 
FONPLATA e US$ 5/6.000.000 de outros participantes, 
incluindo a Organização Meteorológica Mundial e outros. 
O PNUMA é o organismo implementador do Projeto, 
e a OEA, o organismo executor. No Brasil, o executor 
nacional é a SRH/MMA. O CIC é o organismo regional 
responsável pelo Projeto.
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O projeto está desenhado para:

• fortalecer a capacidade técnica do CIC no planejamen-
to e na coordenação do desenvolvimento e da gestão 
integrados e sustentáveis no âmbito da bacia do Prata;

• avançar na prática da gestão integrada dos recursos 
hídricos e na adaptação às mudanças climáticas, au-
mentando o conhecimento e a capacidade de decisão 
das instituições responsáveis dos países e dos técnicos 
responsáveis pela análise científi ca e pela predição dos 
fenômenos da mudança climática e dos seus impactos 
sociais, econômicos e ambientais;

• implementar uma visão estratégica comum da Ba-
cia, como base para o planejamento, o desenvolvi-
mento sustentável e a gestão integrada dos recursos 
hídricos na Bacia, que é a base para uma Mega. 
Análise Diagnóstica Transfronteiriça (MADT) que 
identifique a raiz dos principais problemas ambien-
tais da bacia do Prata, para caracterizar, quantificar 
e definir as Ações Estratégicas necessárias para sua 
resolução;

• formular, de maneira integral e participativa, programas 
de gestão de bacias, baseados no Mega ADT, um Progra-
ma Marco Estratégico de Ação (PMEA) e uma visão co-
mum da Bacia, que avançará na defi nição e no acordo de 
ações prioritárias necessárias para formular e implemen-
tar políticas, desenvolver capacidades e instrumentos 
de gestão e canalizar investimentos que não somente 
protejam os recursos compartilhados, mas também 
permitam avançar nos esforços de desenvolvimento 
econômico e social da Bacia de maneira sustentável;

• identifi car os recursos hídricos com maior risco am-
biental (ou seja, identifi car as áreas, os temas críticos 
e os pontos críticos) e defi nir e priorizar projetos para 
execução orientados à recuperação e à proteção de 
águas transfronteiriças críticas, considerando tanto a 
informação científi ca como a informação sobre custos 
e factibilidade das medidas corretivas geradas pelos 
projetos Bermejo, Pantanal–Alto Paraguai, Guarani e 
Frente Marítima dos Projetos GEF-IW.

• Sistema Aqüífero Guarani

O Projeto para a Proteção Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani inclui grande 
parte do planalto da bacia do Alto Paraguai, a partir da 
região onde afl oram os sedimentos do Aqüífero Guarani 
(Botucatu) para o leste (Figura 16). 

Este projeto, cujo valor total é de US$ 26.760.000, tem 
uma contribuição do GEF de US$ 13.400.000 e a de 
outros co-fi nanciadores de US$ 1.368.000. A contrapar-
tida dos países benefi ciários, Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai, corresponde a US$ 11.992.000. O Banco 
Mundial é o organismo implementador, e a OEA, o orga-
nismo executor internacional. No Brasil, a SRH/MMA é 
o executor nacional.

O objetivo do projeto é apoiar os quatro países na elabo-
ração e na implementação coordenada de uma proposta 
de modelo institucional, legal e técnico comum para a 
preservação e o gerenciamento do Sistema Aqüífero Gua-
rani – SAG para as gerações atuais e futuras.

O Aqüífero Guarani abrange área aproximada de 
1.200.000 km2. Da área total do aqüífero, ocorrem 71% 
no Brasil, 19% na Argentina, 6% no Paraguai e 4% no 
Uruguai. O Aqüífero Guarani é talvez o maior reservató-
rio de água doce do mundo. Entretanto, num cenário de 
usos crescentes, os diversos países identifi cam a necessi-
dade de um arcabouço mais adequado à gestão sustentável 
desses recursos. 

Para sua fase de execução, o Projeto foi estruturado nos 
seguintes componentes técnicos:

• Expansão e consolidação da base atual do conhecimento 
científi co e técnico do SAG.

• Desenvolvimento e instrumentação conjunta de um 
marco de gestão para o SAG, baseado em um Programa 
de Ações Estratégicas consensuado.
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• Fomento à participação pública de atores interessados, 
comunicação social e educação ambiental.

• Avaliação e seguimento do Projeto e disseminação dos 
seus resultados.

• Desenvolvimento de medidas para a gestão das águas 
subterrâneas e para a mitigação de danos, de acordo com 
as características da região, em áreas críticas estabelecidas 
pela fase de preparação do Projeto (hotspots).

• Avaliação do potencial para utilização da energia geo-
térmica “limpa” do SAG.

• Coordenação e gestão do Projeto.

Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 
(Aqüíferos Transfronteiriços das Américas).

• O Programa UNESCO/OEA ISARM Américas está 
sendo desenvolvido em 24 países das Américas que 
compartem aqüíferos transfronteiriços e tem como um 
dos seus estudos de caso o Aqüífero Pantanal, comparti-
lhado entre Bolívia, Brasil e Paraguai, devendo receber 
recursos de US$ 300.000 do Fundo FEMICIDI, da 

OEA, já solicitado pela Secretaria de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente – SRH/MMA.

• O Projeto tem também recebido recursos de diversas 
fontes, inclusive do Projeto GEF DELTAmérica, que 
tem o PNUMA como organismo implementador e a 
OEA como organismo executor internacional. A SHR/
MMA é o executor nacional, e participam do Projeto 
DELTAMÉRICA todos os países da América.
    

4.6.3. Projetos no âmbito de organismos não gover-
namentais e de outros países

Os projetos que estão sob a responsabilidade de organis-
mos não governamentais e outros em execução e pre-
vistos na Bacia, considerados mais relevantes em função 
de sua correlação com o Projeto, são apresentados no 
Quadro 13, no qual se identifi ca a organização responsá-
vel, os objetivos do Projeto, seu prazo de execução, seu 
valor em US$ e os temas críticos associados a ele. 
O montante global de investimentos nesses projetos 
deve chegar ao equivalente a mais de US$ 370.000.

Turismo no Pantanal
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Quadro 13. Projetos relevantes sob a responsabilidade de ONGs e outras entidades

Título do Projeto Responsável, objetivo, valor e tema crítico

Apoio a projetos de pesquisa

Conservation International – CI

Desenvolver pesquisa em espécies focais de 2000 a 2004

US$ 35.000 (estimativa)

• Perda da biodiversidade

Curso sobre grandes 

vertebrados

Conservation International – CI

Aprimorar procedimentos e técnicas no estudo de mamíferos de 2000 a 2004

US$ 50.000 (estimativa)

• Perda da biodiversidade

Parceria com o Instituto 

Earth Watch

Conservation International – CI

Incentivo ao apoio à pesquisa de 2001 a 2004

US$ 30.000 (estimativa)

• Fragilidade político-institucional e falta de implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos

Prevenção de queimadas

Conservation International – CI

Prevenir incêndios sem controle de 2000 a 2005

US$ 60.000 (estimativa)

• Perda da biodiversidade e degradação do solo 

Workshop Amigos da 

Natureza

Conservation International – CI

Promover educação ambiental e conscientização. O projeto consiste em desenvolver

atividades conservacionistas com alunos de escolas de 2001 a 2004

US$ 45.000 (estimativa)

• Fragilidade político-institucional e falta de implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos

Parceria de cooperação 

FEMA-MT e TNC

Auxiliar a FEMA-MT no gerenciamento da bacia do rio Cuiabá. Organizar um

workshop em gerenciamento de recursos hídricos de 2001 a 2004

Valor não defi nido

• Perda da biodiversidade, confl itos emergentes pelo uso da água e fragilidade político-institucional e falta de 

implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos

Pantanal – GIS 

Ducks Unlimited

Consórcio de 15 organizações de Bolívia, Brasil, Paraguai e Estados Unidos que

estão desenvolvendo uma base de dados em GIS para a conservação do Alto

Paraguai. A primeira fase do projeto piloto foi concluída. Informações 

http:// wwducks.org/conservation/latinamerica_projects.asp 

Parceria Iniciativa Pantanal/

Everglades – IPE 

Tem por  missão fomentar uma aproximação entre instituições de pesquisa, ONGs e governo sobre os ecossistemas 

Pantanal e Everglades (Flórida-EUA)

• A IPE mantém um site exclusivo on line para o encontro de pesquisadores, usuários das águas e governos, bus-

cando cooperação técnica e debatendo temas relevantes voltados para o manejo sustentável das terras úmidas, 

baseado numa visão de suas águas para 2025

Centro de eventos do 

Pantanal – Sebrae

SEBRAE/MT

• Promover eventos sobre o Pantanal e a Chapada dos Guimarães

• Treinar e capacitar mão-de-obra especializada em turismo

US$ 50.000 /ano (estimativa)

• Fragilidade político-institucional e falta de implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos

Tom do Pantanal - Preserva-

ção Ambiental

Fundação Roberto Marinho

Promover a conservação da natureza com base na música de Tom Jobim, por meio de

kits para escolas. O projeto visa estimular 800 mil alunos de 880 escolas do ensino

fundamental e capacitar 1.500 professores e escolas localizadas na região Centro-Oeste de 2001 a 2004

US$ 100.000 (estimativa)

• Perda da biodiversidade e fragilidade político-institucional e falta de implementação de instrumentos de gestão 

de recursos hídricos
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Além desses, existe ainda o Projeto Implementação de 
um Observatório dos Recursos Hídricos da Bacia do 
Alto Paraguai. Esse Projeto vem sendo preparado pela 
Agência Nacional de Águas – ANA com o apoio do Fun-
do Francês para o Meio Ambiente – FFEM e tem como 
objetivo desenvolver um sistema regional integrado de 
informações sobre recursos hídricos entre o Brasil, a 

Bolívia e o Paraguai. Também tem o objetivo de criar 
e assegurar a sustentabilidade institucional, técnica e 
fi nanceira de um observatório dos recursos hídricos para 
a bacia do Alto Paraguai, bem como consolidar e ampliar 
as redes de medição hidrológicas existentes. 
O montante previsto para a execução do Projeto é de 
US$ 950.000 por um período de quatro anos.
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Ações estratégicas e atividades selecionadas do PAE

Hidrovia do rio Paraguai
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5.1. Diretrizes para seleção de ações prioritárias 
e áreas em que serão aplicadas

A elaboração do PAE, fundamentada na Cadeia Causal e nas recomendações do DAB, segue 
diretrizes específi cas relacionadas às características do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai, 
destacando:

• a gestão da água na Bacia extrapola os limites territoriais, devendo necessariamente incor-
porar às propostas de utilização dos recursos naturais as visões dos usuários e dos atores do 
Brasil, da Bolívia e do Paraguai, colimando seus diferentes interesses, visões e tradições; 

• a implantação de um arranjo interinstitucional que funcione é o que se deve almejar no âm-
bito do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai, arranjo este que tome em conta que essa área é 
compartida entre dois estados brasileiros – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – e mais dois 
países da América do Sul – Bolívia e Paraguai; 

• as gestões entre os diversos órgãos federais, estaduais e do Paraguai e da Bolívia serão a base 
para a construção de uma parceria sincronizada e operante que poderá agregar forças de 
organizações não governamentais com o objetivo comum de implementar o gerenciamento 
integrado das ações estratégicas a serem identifi cadas.

• a conservação da biodiversidade é função direta do regime hidrológico, sendo altamente 
vulnerável a alterações que venham a ocorrer por efeito antrópico;

• a gestão territorial urbana deve se basear em propostas sustentáveis de ocupação, consi-
derando mecanismos de incentivo econômico e ações relacionadas à despoluição das sub-
bacias;

• o desenvolvimento de propostas de utilização das vias navegáveis que se ajustem às deman-
das econômicas, à manutenção dos ecossistemas e à estabilidade dos leitos fl uviais. 

A Lei no 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, objetivando 
assegurar a indispensável disponibilidade de águas, para a atual e para as futuras gerações, com 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos re-
cursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
e a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente 
do uso inadequado dos recursos naturais. 

Essa mesma lei cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SNGRH, 
cujas funções principais são a implementação da política e o planejamento, a regulação, o con-
trole do uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.

Vale notar que a PNRH inclui duas diretrizes de ação importantes para o contexto do Pantanal 
e da bacia do Alto Paraguai, que são a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental e sua articulação com o uso do solo.
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Além dessas diretrizes específi cas, outras foram conside-
radas, pois servem para melhor enquadrar as ações dentro 
das características de um projeto do GEF, tais como as 
que consideram que as ações selecionadas devem, sempre 
que possível, contemplar a existência de todos os proble-
mas identifi cados e buscar tratá-los de forma integrada e 
consistente, evitando ações pontuais. Para isso, é preciso 
também considerar uma área de atuação mais restrita e 
representativa.

Por outro lado, os problemas não ocorrem com a mesma 
intensidade em todas as regiões fi siográfi cas da Bacia, e a 
maneira de tratá-los deve ser também diferenciada.

De modo geral, para atender amplamente a esses pre-
ceitos, as ações priorizadas consideraram os seguintes 
critérios:

• base técnica consistente, explicitamente relacionada aos 
problemas críticos da Bacia;

• coordenação e consolidação do maior número possível 
de problemas a serem tratados e articulação das institui-
ções potencialmente envolvidas;

• produção de benefícios mensuráveis, que serão aferidos 
ao longo da implementação do Projeto;

• participação da população, com destaque para a socie-
dade civil organizada;

• replicabilidade, total ou parcial, na Bacia ou em áreas 
semelhantes e mesmo em outros países do globo;

• contribuição direta para o bem-estar da população local 
e o desenvolvimento sustentável;

• conteúdo ambiental e socialmente desejável, ou seja, 
sua execução não deverá acarretar risco de impactos 
negativos ao meio ambiente ou às populações;

• apoio ao desenvolvimento da capacidade e da poten-
cialidade das comunidades e das instituições envolvi-
das; 

• condições de sustentabilidade institucional, técnica e 
fi nanceira, garantindo sua continuidade após o término 
do aporte de recursos do GEF.

5.2. Estrutura e componentes básicos

Tomando em conta as diretrizes dadas pelo DAB e pela 
PNRH, complementadas pela experiência adquirida no 
âmbito dos projetos GEF de tipo semelhante, a estratégia 
para a estruturação do PAE e a escolha de seus compo-
nentes básicos compreendeu o exame dos problemas en-
contrados na Bacia, sempre considerando na sua solução 
a interação da gestão ambiental, dos recursos naturais e 
da água. Os vários problemas que foram identifi cados se 
traduzem em última análise em problemas ambientais, 
com seus refl exos econômicos e sociais.

Tais problemas ambientais estão associados a três princi-
pais aspectos que deverão orientar a escolha dos com-
ponentes do PAE: organização sociopolítica (fragilidade 
político-institucional e falta dos instrumentos de gestão 
de recursos hídricos); fl uxo do sistema hidrológico (even-
tos críticos, confl itos emergentes pelo uso da água, perdas 
econômicas e sociais); e presença humana (poluição das 
águas, perda da biodiversidade e degradação do solo). 

Para sua solução, dois tipos de ação são considerados 
prioritários: 

• ações de natureza institucional e política, que se desti-
nam a estabelecer uma sólida base técnica e gerencial 
para a execução dos trabalhos e a tomada de decisões na 
gestão e na proteção dos recursos hídricos, com desta-
cada participação pública pelas instituições da Bacia;  

• ações de natureza preventiva e corretiva, de atuação 
no campo, que visam minimizar os principais aspec-
tos negativos diagnosticados, tanto no que concerne à 
mitigação de problemas de degradação dos solos como 
no que tange à proteção da biodiversidade, assegurando 
um desenvolvimento sustentável da Bacia. 

Com relação às ações do primeiro tipo, por serem de 
caráter político-institucional, são aplicáveis a toda a Bacia. 
Essas ações deverão contribuir de forma permanente 
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para o gerenciamento integrado dos recursos hídricos 
do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai, e, assim sendo, 
devem estar de acordo com as diretrizes gerais da Política 
Nacional de Recursos Hídricos – PNRH.

A PNRH prevê claramente que o gerenciamento deverá 
ser sistemático, considerando quantidade e qualidade da 
água; adequado às diversidades físicas, bióticas, demo-
gráfi cas, econômicas, sociais e culturais; integrado com o 
gerenciamento ambiental; e, fi nalmente, articulado com 
o gerenciamento do uso do solo das respectivas bacias 
hidrográfi cas.

De sua parte, o Projeto também enfatiza a importância da 
participação pública dos usuários e dos interessados como 
meio de a sociedade se integrar aos processos decisórios 
com vistas ao uso sustentável dos recursos hídricos. 

Sob esse prisma, convém destacar que os Comitês de Ba-
cia, a serem futuramente constituídos nos termos da Lei 
no 9.433, de 08/01/1997, como integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGRH, 
serão, por excelência, os instrumentos de participação 
pública de toda a sociedade. Isso deverá ser levado em 
consideração na conceituação das ações que visem apoiar 
e promover a participação pública e a mobilização social 
para que essas ações possam ser efetivas e efi cazes.

Entre as sub-bacias da bacia do Alto Paraguai, considera-
se que a do rio Cuiabá e a do rio Taquari já congregam 
atores sufi cientemente capacitados para constituir futuros 
Comitês de Bacia com o apoio da ANA. Algumas outras 
sub-bacias, como as do Alto Paraguai, Negro, Miranda 
e Nabileque, também poderão implantar Comitês em 
função das expectativas da sociedade local tornadas muito 
evidentes nos eventos realizados ao longo do desenvolvi-
mento deste PAE. A sub-bacia do rio Apa também poderia 
ser considerada nesse contexto de implantação de novos 
Comitês, mas numa segunda fase, dada sua abrangência 
transfronteiriça.

Assim, a estrutura do PAE e seus componentes básicos, 
para atingir o que preceitua a PNRH e o Projeto, deverão 
promover, em primeiro lugar, o fortalecimento técnico-
institucional e a participação pública de toda a socieda-
de, o que poderá ser conseguido e consolidado com a 
implementação de um sistema participativo e estável de 
gerenciamento dos recursos hídricos, com a qual o PAE 
contribuirá a partir do Sistema Integrado de Gerencia-
mento dos Recursos Hídricos do Pantanal e da Bacia do 
Alto Paraguai – SIGRHI.

A contribuição do PAE não se restringe, contudo, ao 
apoio à implementação do SIGRHI e ao fortalecimento 
da articulação institucional dentro da área federal, dos 
estados e dos municípios, mas também à articulação desse 
sistema com o que existe para a área ambiental, além de 
atuar em aspectos socioinstitucionais, visando à capaci-
tação e à educação ambiental de seus membros e demais 
pessoas envolvidas. Ademais, as ações do PAE terão de 
levar em conta que a gestão dos recursos da Bacia deve 
considerar o fato de ela ser parte de uma bacia trans-
fronteiriça, e por isso se impõe uma coordenação com os 
outros países integrantes.

Assim sendo, pode-se afi rmar que as ações do primeiro 
tipo, que tratam do fortalecimento e da articulação insti-
tucional, inclusive levando em conta uma visão transfron-
teiriça  da Bacia, da participação pública, da capacitação e 
da educação ambiental, podem se agregar num primeiro 
Componente que trate adequadamente de contribuir 
para a implantação de um sistema de gerenciamento de 
recursos hídricos de forma concatenada com o Sistema 
de Meio Ambiente, mesmo que a implantação completa 
desses sistemas somente seja a médio prazo, e, portanto, 
fora do prazo dos quatro anos do programa.

Quanto às ações do segundo tipo, no entanto, a comple-
xidade do Pantanal e da bacia do Alto Paraguai torna im-
possível tratar simultaneamente todos os seus problemas 
em toda a sua extensão. Assim, a estratégia adotada para 
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selecionar as áreas de intervenção e as ações desse tipo 
prioritárias para o PAE foi buscar identifi car atividades 
integradas que, além de permitir obter resultados positi-
vos rápidos sobre os principais problemas, nos locais de 
intervenção direta, possam tornar-se modelos facilmente 
replicáveis ou adaptáveis em outras áreas.

Para minimizar os principais aspectos negativos diagnos-
ticados, esse tipo de ação, além de procurar mitigar os 
problemas já existentes de degradação dos solos, deverá 
buscar promover o uso múltiplo e racional da terra e 
dos recursos hídricos e a proteção da biodiversidade, 
garantindo o almejado desenvolvimento sustentável da 
Bacia. 

Para a defi nição dos Componentes do PAE que englobem 
esse segundo tipo de ação, é importante ter em mente 
que no âmbito da Bacia se verifi cou uma nítida interde-
pendência na relação planalto–planície para dois impor-
tantes parâmetros: o fl uxo do sistema hidrológico e a 
biodiversidade. 

Os planaltos, inseridos no contexto do Cerrado, consti-
tuem unidades bem distintas da planície (terras úmidas e 
inundáveis) em termos geológicos, geomorfológicos, de 
fl ora e fauna e de uso da terra ou socioeconômicos. No 
entanto, essas duas unidades – planície e planalto – são 
ecologicamente interdependentes. 

O ciclo sazonal anual de enchente e vazante nos planaltos 
favorece o aparecimento de nichos alimentares e reprodu-
tivos da fauna silvestre do Pantanal, pois as nascentes dos 
principais rios que drenam e alimentam a planície panta-
neira estão localizadas no planalto. O Pantanal, sendo uma 
ecorregião predominantemente aquática, é totalmente 
dependente das condições externas provenientes do pla-
nalto adjacente.

Com relação à biodiversidade, é possível dizer que há uma 
semelhança signifi cativa entre as áreas de planalto em tor-
no do Pantanal e o próprio Pantanal, ambos os ambientes 

correspondendo quase completamente à diversidade de 
formas de vida presente no bioma Cerrado; entretanto, 
a abundância única e espetacular é uma característica 
restrita ao Pantanal.

A par disso, constata-se que o grau de destruição de 
habitats naturais, que resulta invariavelmente na perda de 
biodiversidade, ocorre de maneira e intensidade diferen-
tes, tanto nas diversas regiões dos planaltos do entorno 
como nos diferentes tipos de pantanais. 

Considerando que o conceito de biodiversidade abrange 
igualmente a diversidade de formas de vida, a diversi-
dade ecossistêmica e a diversidade genética, verifi ca-se 
a ampliação do conjunto de fatores que lhes possam  
causar danos, inclusive aqueles irreversíveis. Assim é que 
a forma de garantir o desenvolvimento sustentável nessa 
área extrapola o tema crítico específi co – evitar a perda 
da biodiversidade – e inclui a proteção dos recursos 
naturais. 

No planalto, a conversão da vegetação nativa para uso pela 
agropecuária, sem a adoção de manejo e práticas conser-
vacionistas de solo, tem acarretado os processos erosivos, 
como tem sido o caso do Alto Taquari, com intensifi cação 
nas últimas décadas. As pastagens, por estarem localiza-
das normalmente em relevo mais acidentado e em solos 
de menor fertilidade e de textura predominantemente 
arenosa, constituem áreas de maior risco de erosão. Sem 
uma atuação direta nessas áreas não se poderá resolver o 
problema dos sedimentos que tanto afl igem o Pantanal 
hoje em dia.

A partir de todas essas constatações, pode-se destacar dois 
pontos que infl uirão na defi nição dos Componentes do 
PAE que englobam esses tipos de ação: 

• as ações que tratam da proteção da biodiversidade e do 
desenvolvimento sustentável são muito inter-relaciona-
das e deverão ser adotadas tanto no planalto como no 
Pantanal; 
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• as ações que visam à conservação e ao uso racional 
do solo serão mais efetivas se adotadas no planalto, 
havendo entre essas funções ações específi cas na planície 
pantaneira.

Assim sendo, as ações do segundo tipo, que tratam de 
desenvolvimento sustentável, prevenção, proteção e rea-
bilitação ambiental serão mais adequadamente agregadas 
se forem considerados dois outros Componentes, de 
maneira que um deles trate especifi camente do assunto 
da conservação dos solos como forma de promover a re-
adequação do uso que é dado à terra, particularmente no 
planalto.

Dentro desse enfoque, foi elaborado o PAE, com uma 
estrutura que compreende três grandes Componen-
tes apresentados a seguir. O primeiro contribui para 
a implementação do SIGRHI em território nacional e 
com a coordenação de ações com os países vizinhos que 
compartem com o Brasil a Bacia, uma vez que contribui 
na implantação de parte dos instrumentos do Sistema e 
no estabelecimento de parcerias com Paraguai e Bolívia; 
os outros dois contribuem para o uso sustentável da terra 
e dos recursos hídricos, para a reabilitação ambiental e a 
proteção do meio ambiente.

Para atingir esses objetivos, é necessário que esses Com-
ponentes englobem oito Ações Estratégicas, cuja escolha 
também atende rigorosamente aos critérios já descritos. 
Essas ações foram discutidas em detalhe nos dois eventos 
de participação pública na preparação do PAE.

Por último, também é necessário que as ações propostas 
para esses três Componentes tenham relação com os in-
vestimentos já programados pelo governo federal e pelos 
governos estaduais para o Pantanal e para a bacia do Alto 
Paraguai (PPAs), uma vez que esses serão considerados 
como a contribuição brasileira em ações afi ns às que serão 
executadas com a doação a ser feita pelo GEF, e como tal 
deverão estar garantidos por recursos fi nanceiros e serem 
parte dos planos dos respectivos governos.

5.2.1. Componente I – Fortalecimento institucional 
para o gerenciamento integrado dos recursos hídricos

Este componente tem como fi nalidade criar suporte para 
o processo de articulação entre instituições que interagem 
no gerenciamento dos recursos hídricos e na busca da sus-
tentabilidade ambiental da Bacia, incluindo gestões com 
os países vizinhos Bolívia e Paraguai, que compartem com 
o Brasil o Pantanal e a bacia hidrográfi ca do Alto Paraguai. 
Focaliza também a capacitação para um melhor desempe-
nho do cidadão e o aumento da participação popular. Em 
outras palavras, visa subsidiar a implantação dos princípios 
expressos pela legislação brasileira de recursos hídricos 
na Bacia e auxiliar os países vizinhos que integram a Bacia 
a viabilizarem seus projetos de gestão compartilhada dos 
recursos hídricos.

A concepção ampla da gestão dos recursos expressa na lei 
é um corolário do conceito de desenvolvimento sustentá-
vel que associa o processo de desenvolvimento econômico 
à eqüidade social e à manutenção da capacidade de supor-
te dos sistemas ambientais, que devem ser amparados por 
instituições modernas e fortalecidas e pela participação 
popular.

Esse Componente sem dúvida dará grande contribuição para 
que seja alcançada, a médio prazo, a meta de se ter em fun-
cionamento o SIGRHI de maneira articulada com o Sistema 
de Meio Ambiente e que a gestão da Bacia se possa fazer 
levando em conta seus aspectos de bacia transfronteiriça.

O Componente I propõe, portanto, ações para enfrentar 
fragilidades decorrentes tanto dos modelos de gestão 
adotados e da falta de instrumentos de gestão como da 
ausência de capacitação ou capacitação insufi ciente nos 
aspectos técnicos, operacionais e de gerenciamento. 

Compreende três Ações Estratégicas a seguir enumeradas:

• I.1. Implantação dos instrumentos de gestão e fortaleci-
mento interinstitucional; 
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• I.2. Composição de parcerias com o Paraguai e a Bolí-
via; 

• I.3. Monitoramento e controle do fl uxo hídrico e da 
qualidade da água.

5.2.2. Componente II – Desenvolvimento sustentável 
e proteção da biodiversidade 

Este componente focaliza a solução de problemas rela-
cionados ao uso não sustentável dos recursos naturais e 
também o estabelecimento de como se poderá proteger a 
biodiversidade na área. 

Se o desenvolvimento tende a ser a tônica da política de 
gestão da Bacia, será importante estabelecer diretrizes 
que conduzam ao uso de métodos e técnicas ambiental-
mente sustentáveis e implantá-las na Bacia de modo que 

se tenha esse desenvolvimento de maneira sustentada e 
com o menor impacto negativo possível.

O Componente, embora trate em grande medida de 
áreas rurais, eventualmente também abrange áreas ur-
banas, em função do estabelecimento e do crescimento 
das cidades, que poderá ser induzido pelo desenvolvi-
mento de pólos regionais, e ainda do uso e ocupação 
indiscriminados do solo, vinculados às propostas de 
crescimento econômico. 

No processo de desenvolvimento, o ordenamento ter-
ritorial é, muitas vezes, desconsiderado perante opções 
mais viáveis em termos econômicos, ofertando condi-
ções similares de atendimento, mas mantendo subja-
centes impactos ambientais de grande magnitude e de 
amplo alcance.
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As providências relativas à manutenção da biodiversi-
dade também devem estar presentes e proporcionar 
uma visão ampla da solução desses problemas em toda 
a área da Bacia, razão pela qual as ações deste Compo-
nente deverão focalizar os elementos essenciais para 
alcançar os objetivos de conservação da biodiversidade, 
sempre tendo como pano de fundo a questão do fluxo 
hídrico. 

As atividades e os projetos que farão parte deste Com-
ponente terão de contribuir para garantir uma melhor 
proteção e gestão dos recursos naturais da Bacia, incluin-
do particularmente o fl uxo hídrico planalto–planície, que 
é de extrema importância para garantir a manutenção da 
biodiversidade e das paisagens naturais, que sofrem degra-
dação intensa pela ocupação humana.

Essas constatações defi nem, portanto, a base da formula-
ção deste Componente, ressaltando que ele visa minimi-
zar os efeitos do impacto da atividade antrópica sobre o 
meio, dos quais poderia resultar a paulatina redução do 
patrimônio natural da Bacia.

Tomando todos esses pontos em consideração, este Com-
ponente tem três Ações Estratégicas:

• II.1. Proteção ambiental do Pantanal;
• II.2. Implantação de Unidades de Conservação;  
• II.3. Diretrizes para utilização de métodos e técnicas 

ambientalmente sustentáveis.

5.2.3. Componente III – Conservação e 
uso racional do solo

As atividades econômicas relativas ao setor primário 
que hoje são desenvolvidas no âmbito rural do planalto 
determinam a ocupação da terra e o uso do solo sem o 
planejamento integrado de usos para a bacia hidrográfi ca, 

e isso poderá conduzir o sistema como um todo ao limite 
da sustentabilidade.

O que se verifica é que a atividade agropecuária do 
planalto cresce associada diretamente a graves proces-
sos de erosão acelerada, que conduzem à redução da 
fertilidade, à contaminação e à perda de solo, causando 
danos ambientais cada vez mais relevantes também no 
Pantanal.

Para entender a importância do tema, basta lembrar como 
exemplo o caso já bastante grave da bacia do Alto Taquari, 
onde a principal atividade econômica é a pecuária bovina 
em área de grande erosão potencial, o que causa uma 
perda média de solo de 40,4 t/ha/ano.

Para reverter essa situação, são necessárias medidas 
que influam nas autorizações de novos usos da terra, 
principalmente no planalto, além de procurar cor-
rigir situações já existentes. Isso demanda medidas 
que busquem o fortalecimento das instituições que se 
encarregam do controle de uso e ocupação da terra e 
a identificação de medidas de conservação dos solos 
que sejam replicáveis para diversas áreas da Bacia. 
Naturalmente, para melhorar a base técnica do siste-
ma de controle de uso do solo faz-se necessário ter 
meios de melhor registrar as áreas críticas a serem 
atendidas.

Feitas essas considerações, entende-se melhor a impor-
tância das duas Ações Estratégicas que compõem este 
Componente, tratando exclusivamente do uso que é dado 
à terra e das maneiras de evitar a degradação dos solos, 
minimizando o impacto antrópico sobre o meio:

• III.1. Fortalecimento do sistema de controle de uso e 
ocupação do planalto;  

• III.2. Conservação do solo no planalto e no Pantanal.
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Figura 34. Componentes do PAE e suas respectivas ações

5.3. Análise das Ações 
Estratégicas selecionadas

Como já explicado, a elaboração do DAB e os resul-
tados dos debates ocorridos nos workshops realizados 
nos dois estados da Bacia permitiram identificar vários 
problemas críticos relevantes, e de sua análise surgiu 
a proposta do PAE, que consiste em um programa 
de Ações Estratégicas de curto prazo (quatro anos), 
direcionado para a solução desses problemas, progra-
ma este baseado em ações e medidas “não estruturais”, 

ou seja, não envolvem a execução de obras e serviços 
significativos de intervenção direta na calha do rio e na 
sua bacia hidrográfica. 

Concretamente, os trabalhos permitiram identificar 
oito Ações Estratégicas, dentro de três Componentes 
ou macroações básicas, de grande interesse para serem 
parte integrante do PAE, abrangendo todos os aspectos 
que possam convergir para um gerenciamento integra-
do da Bacia e para a superação de alguns conflitos já 
existentes.
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Para analisar as Ações Estratégicas selecionadas, enumerar 
seus benefícios e identifi car seus benefi ciários, é necessá-
rio examinar em mais detalhe o que se vai realizar nas 16 
principais Atividades que as compõem, porque nesse nível 
é que realmente se dará a execução do PAE. 

As ações e os benefi ciários estão, muitas vezes, dispersos na 
Bacia, e os atores, agindo de forma independente e autôno-
ma. Nesses casos, os benefícios estão relacionados com os 
ganhos de efi ciência global e a racionalidade das ações. Por-
tanto, os benefícios esperados, assim como os benefi ciá-
rios do programa, nem sempre podem ser quantifi cados 
ou identifi cados de forma simples e compreensível. 

Não obstante essa particularidade, procurou-se analisar as 
Ações Estratégicas propostas no PAE por Componente, 
enumerando os benefícios e os benefi ciários de cada uma 
das Atividades que compõem essas ações, bem como os 
produtos delas esperados.

Ações Estratégicas do Componente I 
– Fortalecimento institucional para o 
gerenciamento integrado dos recursos 
hídricos

O Componente I apresenta as seguintes Ações Estratégi-
cas e Atividades (Figura 35).

Figura 35. Ações Estratégicas e Atividades do Componente I do PAE
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5.3.1. Implantação dos instrumentos de gestão e 
fortalecimento interinstitucional (I.1) 

Essa ação tem quatro Atividades, sobre as quais se passa a 
discorrer:

• I.1.1. Consolidação da base cartográfi ca digital da bacia 
do Alto Paraguai;

• I.1.2. Estruturação e organização da base para o geren-
ciamento dos recursos hídricos;

• I.1.3. Compatibilização das legislações e estabeleci-
mento de diretrizes para aplicação dos instrumentos de 
gestão de recursos hídricos;

• I.1.4. Capacitação, comunicação e conscientização 
social sobre gestão de recursos hídricos.

I.1.1. Consolidação da base cartográfi ca digi-
tal da bacia do Alto Paraguai

Esta Atividade prevê uma revisão dos trabalhos de carto-
grafi a digital feitos para toda a Bacia e sua complementa-
ção, incluindo também as partes boliviana e paraguaia da 
Bacia. Para isso, será importante reforçar com a Divisão 
América Meridional 1, do Ministério das Relações Ex-
teriores do Brasil, e com os organismos internacionais 
participantes o interesse desses países no esforço técnico 
e científi co de monitorar a Bacia como um todo.

Como benefício central está a ampliação da base de infor-
mação para os estudos e os projetos que se realizam para 
resolver os problemas da Bacia e garantir seu desenvol-
vimento, conjugando os interesses socioambientais dos 
três países que integram a bacia do Alto Paraguai. Por 
conseguinte, os benefi ciários serão todas as entidades ali 
atuantes.

O produto esperado é a base cartográfi ca digital, conten-
do as informações disponíveis do meio físico, biótico e 
socioeconômico.

I.1.2. Estruturação e organização da base 
para o gerenciamento dos recursos hídricos

Esta Atividade visa formar e alimentar o cadastro de 
usuários de água da Bacia para propiciar o controle de 
oferta e demanda dos recursos hídricos e a regularização 
dos usuários para uma futura implementação de cobrança 
no âmbito dos Comitês a serem criados, subsidiando a 
formulação de diretrizes de gestão de recursos hídricos e 
de outorga, notadamente nas áreas de confl ito potencial 
ou efetivo.

O cadastramento amplo garantirá a obtenção de informa-
ções sobre a captação de água superfi cial e subterrânea e 
sobre a emissão de efl uentes, esta viabilizando o conhe-
cimento das atividades poluidoras da água e os tipos de 
poluição existentes, defi nindo os “usuários-tipo” de recur-
sos hídricos na Bacia. Além disso, esta Atividade também 
compreende o cadastramento das áreas de destino dos 
resíduos sólidos.

Com sua implementação será possível alimentar o banco 
de dados de usuários de água, por meio do Cadastro Na-
cional de Usuários de Recursos Hídricos – CNURH, com 
dados sobre todos os usuários da Bacia, tanto nos rios de 
domínio da União quanto nos de domínio dos estados,  
para propiciar o equilíbrio entre oferta e demanda dos 
recursos hídricos. 

O cadastramento viabilizará os elementos informativos 
essenciais à integral implementação dos instrumentos de 
gestão dos recursos hídricos, dando suporte inclusive à 
formulação de diretrizes de gestão de recursos hídricos e 
de outorga, notadamente nas áreas de confl ito potencial e 
de confl ito efetivo pelo uso desordenado das águas.

O serviço de suporte ao usuário de recursos hídricos para 
fi ns de cadastramento será implementado por meio de 
treinamento de pessoal interno dos órgãos gestores de 
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recursos hídricos, além de uma central de atendimento 
por telefone “0800”. Esse treinamento será estendido 
também ao público externo, como, por exemplo, as en-
tidades parceiras no processo de cadastro e regularização 
dos usuários. 

Esta Atividade será importante para subsidiar uma outra 
aqui prevista – monitoramento dos usos e dos usuários 
das águas –, tendo como alvo principalmente os “usuá-
rios-tipo de água” da Bacia. 

O monitoramento será realizado com a utilização de equi-
pamentos de macromedição, campanhas de medições das 
vazões e análises expeditas de sedimento e de água, tendo 
como objetivo o conhecimento da demanda efetiva por 
recursos hídricos na Bacia. 

A regularização dos usos dos recursos hídricos será efeti-
vada com a declaração da quantidade de água demandada 
pelos usuários, permitindo estimar com maior grau de 
precisão os volumes de água utilizados e subsidiar a toma-
da de decisão quanto à implantação de novos empreen-
dimentos. Será possível, também, conhecer com ante-
cedência os confl itos potenciais existentes, mapeá-los e 
antecipar as mediações, em vez de simplesmente esperar 
que esses confl itos aconteçam.

Complementarmente, esta Atividade prevê também a 
identifi cação de pontos críticos da Bacia que estejam sob 
risco potencial de acidentes ambientais no tocante à po-
luição pontual e difusa, oriunda de áreas rurais e urbanas 
e referente à poluição por mineração, esgotos domésticos, 
rompimento de barragens, agrotóxicos e nutrientes, com 
a respectiva preparação dos termos de referência de um 
projeto-piloto.

No contexto dos benefícios gerados por esta Atividade, 
inclui-se o suporte técnico para o cadastramento de usos, 
o que mais rapidamente viabilizará a outorga e a regulari-
zação dos usos da água por seus usuários.  Enquanto isso, 
os órgãos gestores de recursos hídricos, federal e estaduais, 

também serão benefi ciados com a formação e contínua 
alimentação de seu banco de dados, que hoje dispõe de 
informações pouco consistentes e de difícil consolidação.

Adicionalmente, o monitoramento proposto permitirá 
a avaliação entre a situação real monitorada e a situação 
desejável projetada, mostrando os desvios existentes 
entre elas, tendo em vista os projetos em elaboração e em 
negociação, a garantia de água para as populações locais e 
os confl itos potenciais. 

Verifi ca-se, portanto, que os benefícios da Atividade 
alcançarão tanto os usuários como os gestores de recursos 
hídricos da Bacia, posta a viabilização da base para a regu-
larização dos usos da água naquele âmbito, que, por seu 
turno, é a ferramenta indispensável para gestão integrada 
dos recursos hídricos.

Os produtos esperados são:

• Cadastro de usuários e usos dos recursos hídricos, 
abrangendo:

Diagnóstico da situação atual do conhecimento de deman-
das na Bacia (cadastros disponíveis) e dimensionamento 
das campanhas para universalização dos cadastros de usuá-
rios, incluindo o acompanhamento das áreas irrigadas por 
meio de imagem de satélite; elaboração de um manual 
de defi nição da metodologia a ser utilizada na campa-
nha de cadastramento (declaratório e/ou censitário) e 
nivelamento de procedimentos e dados para cadastro, 
em conjunto com os demais órgãos gestores da Bacia; 
identifi cação de parceiros, entre entidades governamentais 
e privadas para defl agração das campanhas de regularização; 
desenvolvimento de um sistema de cadastramento de usuá-
rios (customização de softwares, banco de dados, hardware); 
elaboração de um plano de treinamento de pessoal para 
suporte ao usuário; cadastramento dos usuários de recur-
sos hídricos na Bacia; diagnóstico da demanda e disponibi-
lidade de água para subsidiar a tomada de decisão quanto 
à implantação de novos empreendimentos, tendo como 
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base o cadastro; realização de cadastro de laboratórios 
existentes e aptos a realizar as análises requeridas; diag-
nóstico das condições da qualidade da água e divulgação 
das informações.

• Cadastro de pontos críticos de geração de poluição 
pontual e difusa, compreendendo:

O estudo de áreas críticas de geração de poluição na Bacia 
a partir da identifi cação de pontos críticos de poluição por 
esgotos domésticos, agrotóxicos, efl uentes industriais e de 
mineração na bacia do Alto Paraguai, além dos focos rela-
cionados aos processos de eutrofi zação dos cursos de água.

• Sistema de informações sobre recursos hídricos da 
Bacia, abrangendo:

Estruturação e consolidação de um banco de dados geor-
referenciado, com disponibilização de informações sobre 
recursos hídricos e fontes de poluição. 

• Apoio à criação de Comitês de Bacias e fortaleci-
mento dos colegiados gestores de recursos hídricos, 
incluindo: 

Seminários organizados pela ANA e pelos estados para 
defi nir que tipo de organismo será criado para substituir 
o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca do Alto 
Paraguai–Pantanal – CIBHAP-P.

I.1.3. Compatibilização das legislações e 
estabelecimento de diretrizes para aplica-
ção dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos 

No que diz respeito aos recursos hídricos, os Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem um arcabou-
ço legislativo que está em consonância com a legislação 
federal, com as respectivas leis reproduzindo os princípios 
contidos na Lei no 9.433/97. 

Entretanto, nenhum dos estados já regulamentou sufi -
cientemente seu arcabouço legal em recursos hídricos. 
A regulamentação passa, por exemplo, por aspectos 
importantes, como a outorga, o enquadramento (que 
existe somente em Mato Grosso do Sul), os instrumentos 
fi nanceiros para a gestão (fundos estaduais de recursos 
hídricos e cobrança) e os regimentos detalhados para ope-
racionalizar os colegiados gestores, aí englobando desde 
os conselhos estaduais, futuros Comitês e agências.

A regulamentação em si do arcabouço legal não constitui 
uma tarefa muito complexa do ponto de vista técnico ju-
rídico, uma vez que já existem sistemas similares operan-
do em outras bacias do país que podem servir de paradig-
ma. A complexidade da questão reside mais no intensivo 
processo de negociação que antecede o procedimento de 
regulamentação.

Nesse contexto, um dos principais desafi os a ser vencido 
é a viabilização de um amplo consenso entre os poderes 
envolvidos, exclusiva via para tornar efetivos os regula-
mentos legais.

Existe uma vertente na qual a necessidade de compatibi-
lização legal é mais evidente: trata-se da compatibilização 
entre os arcabouços legais da legislação ambiental corre-
lata e a legislação de recursos hídricos. Nesse particular 
existem inúmeras interfaces e confl itos, como na relação 
outorga quantidade/qualidade, áreas de mananciais versus 

áreas protegidas versus os usos múltiplos da água que viabi-
lizam os pólos de desenvolvimento, a navegação fl uvial, a 
hidroeletricidade, a pesca, o turismo, etc.

Com relação às normas para pesca, por exemplo, há agora 
um esforço envolvendo o IBAMA e os dois estados para 
harmonizar as normas para toda a região do Pantanal, 
considerando os requisitos biológicos dos ciclos dos pei-
xes, independentemente dos limites políticos.

Assim, esta Atividade visa melhorar o marco regulató-
rio dentro da Bacia, com a defi nição de diretrizes que 



harmonizem os critérios a serem utilizados no âmbito da 
outorga, da fi scalização dos usos e da resolução de con-
fl itos, evitando litígios e equívocos quanto a tratamentos 
desiguais para um mesmo tipo de ocorrência. 

Além disso, visa estabelecer princípios e metodologias 
para a otimização e a compatibilização da implementação 
futura do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, de forma harmonizada, para não gerar demandas 
judiciais e confusão no processo de decisão dos usuários.

O estabelecimento de marcos regulatórios para bacias hi-
drográfi cas consiste em instrumento estratégico para nor-
tear a implementação da outorga pelo uso dos recursos 
hídricos, destacando-se que esta não caracteriza alienação 
total ou parcial das águas, que são inalienáveis, mas tão- 
somente autoriza o direito de uso do recurso hídrico.

Adicionalmente, esta Atividade permitirá criar meca-
nismos de compatibilização de estratégias e políticas de 
monitoramento e fi scalização do uso dos recursos hídricos 
entre os dois estados que integram a Bacia e a União, com 
a defi nição de um modelo organizacional e de ferramentas 
para a fi scalização que considerem os procedimentos já 
existentes na ANA e nos órgãos estaduais gestores presen-
tes na Bacia.

Isso deverá ser conseguido com a realização de estudos 
e simulações para subsidiar a defi nição dos mecanismos, 
dos critérios e dos valores a serem cobrados pelo uso 
dos recursos hídricos para os diversos tipos de usuários 
(agricultura, saneamento, indústria, dessedentação de 
animais, etc.), bem como os critérios para a defi nição dos 
usos insignifi cantes. 

Compreende ainda a realização de estudos econômicos 
sobre os valores agregados do custo da água nos produtos 
acabados da indústria, da mineração, do saneamento, da 
irrigação e outros, no âmbito da Bacia, bem como a ela-
boração de documentos para subsidiar as decisões da ANA 
e dos órgãos gestores estaduais.

Box 14

Modelo de simulação 
hidrológica da Bacia 
O Subprojeto 5.4 – Modelo Integrado de Gerenciamento Hidrológico 
da Bacia do Alto Paraguai foi realizado pela ANA, com apoio do Instituto 
de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
– IPH/UFRGS. Seu principal objetivo foi desenvolver um modelo hidro-
lógico para a bacia do Alto Paraguai para previsão em tempo real de vazões 
em alguns locais da Bacia; avaliar a alteração das condições das sub-bacias 
hidrográfi cas; obter séries hidrológicas com maior confi abilidade em sub-
bacias com limitadas informações.

Inicialmente, foi realizado um inventário da rede de monitoramento hidrológi-
co e uma proposta de complementação das redes fl uviométricas e pluviomé-
tricas existentes, inclusive com dispositivo de transmissão por telemetria.

Essa parte do estudo envolve a simulação das sub-bacias do Alto Paraguai 
na região do planalto. O modelo hidrológico utilizado, de transformação 
de precipitação em vazão nas sub-bacias Alto Paraguai, Cuiabá, São Lou-
renço, Itiquira, Taquari, Aquidauana, foi executado com  a fi nalidade de:

• obter séries de vazões em locais sem dados a partir da precipitação;
• prever vazões com antecedência para minimizar cheias e estiagem; 
• analisar o impacto do uso do solo sobre macrobacias.

Os resultados mostraram que o modelo tem capacidade de representar 
bem os processos nessas bacias, tendo em conta a limitação identifi cada 
nos dados. Os principais problemas relacionados aos dados são:

• limitada cobertura espacial e temporal dos postos pluviométricos em 
todas as sub-bacias;

• os postos climatológicos são reduzidos, com cobertura muito pequena 
numa área extensa; 

• os postos fl uviométricos em bacias pequenas praticamente não 
existem, e nas bacias maiores é reduzida a quantidade de postos com 
dados confi áveis em todo o intervalo da curva-chave. As séries têm 
muitas falhas, e a quantidade de medições nem sempre acompanha as 
mudanças do leito.

O modelo matemático ajustado a todas as sub-bacias pode ser a base de 
um modelo de gestão do balanço dessas sub-bacias. 
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O benefício desta Atividade é possibilitar a implantação 
de um sistema justo de tratamento dos usuários e dos usos 
dos recursos hídricos, internalizando os custos reais dos 
sistemas produtivos e da prestação de serviços.

Os produtos esperados desta Atividade são os seguintes:

• Compatibilização da legislação sobre recursos hídricos 
na Bacia – federal e estaduais – por meio de:

- Estabelecimento de rotinas e processos de nego-
ciação multissetorial para a regulamentação do 
arcabouço legal de recursos hídricos de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul.

- Proposição de corpo normativo para a implementação 
dos mecanismos de gestão hídrica nos estados, devida-
mente compatibilizado com as normas da União.

- Estudos técnicos de análise dos confl itos e das super-
posições entre o arcabouço jurídico ambiental e de 
recursos hídricos nas esferas estadual e federal. 

- Propostas de adequação técnica dos corpos norma-
tivos ambientais e de recursos hídricos voltados aos 
instrumentos de gestão (outorga, cobrança, enqua-
dramento, sistema de informações, planos de bacias, 
fi scalização e controle).

• Consolidação de diretrizes para aplicação dos instru-
mentos de gestão de recursos hídricos na Bacia

- Por meio de estudos para promover o estabele-
cimento de critérios – ANA e estados – para a 
outorga, o enquadramento, a cobrança e a fi scaliza-
ção dos recursos hídricos em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.

• Estudos para a identifi cação e a consolidação de meca-
nismos fi scais e compensatórios para o uso e a conser-
vação dos recursos naturais 

I.1.4. Capacitação, comunicação e conscien-
tização social sobre a gestão dos recursos 
hídricos 

A mobilização social é um instrumento que visa envolver 
os principais atores para uma ação ou tomada de consciên-
cia coletiva. 

Faz-se necessária sempre que o conhecimento sobre um 
determinado tema ou objeto não faça parte do senso 
comum ou quando se busca introduzir conceitos e valores 
no imaginário de um segmento ou população. Para que 
a população, as instituições e até mesmo os governos se 
engajem no gerenciamento integrado e sustentável dos 
recursos hídricos, exige-se um conjunto de ações para 
promover não só a participação social, mas também a 
identifi cação dos indivíduos com essa causa.

Essa promoção deverá ser baseada em um Plano de 
Mobilização Social e de Educação Ambiental, ou seja, 
de Conscientização Ambiental, que abranja toda a Bacia, 
respeitadas as peculiaridades de cada estado e as zonas de 
planalto e planície.

Os elementos principais são a identifi cação dos públicos 
objetos da mobilização, das linguagens e dos instrumentos 
adequados a cada público e a estratégia de sensibilização 
que deve identifi car oportunidades de inserção do tema 
do gerenciamento de recursos hídricos.

Para que essa ação de comunicação seja mais efetiva, será 
importante também montar um sistema de informações 
que permita a tomada de decisões nos diversos níveis em 
que elas são demandadas, sistema este acessível ao público 
em geral.

Os benefícios de uma ação como essa são de suma 
importância, mas difíceis de serem mensurados, e têm 
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a característica de aparecer a longo prazo. No entanto,  
constituem-se, na realidade, em uma condição indispensá-
vel para alcançar um desenvolvimento sustentável.

Os produtos esperados são:

• Plano de Capacitação e Conscientização sobre os recur-
sos hídricos da Bacia, incluindo a realização de cursos, 
dias de campo, seminários, publicações educativas em 
nível estadual e municipal.

• Programa de mobilização dos usuários da água e da 
sociedade civil organizada para a gestão e a tomada de 
decisão.

5.3.2. Composição de parcerias com 
o Paraguai e a Bolívia (I.2) 

Esta ação tem uma só Atividade descrita a seguir:

I.2.1. Proposição de ações de articulação en-
tre os três países

Esta Atividade visa promover a articulação entre as ações 
do PAE e as dos demais setores governamentais e atores 
do sistema afetos à Bacia nos três países, viabilizando 
futuramente a gestão integrada dos recursos hídricos, 
buscando a convergência dos esforços e a multiplicação 
dos resultados. Seu benefício principal estará relaciona-
do ao maior grau de eficiência global que se pretende 
atingir na realização das atividades desenvolvidas na 
Bacia, resultado da maior articulação entre programas 
e projetos dos diversos órgãos e atores envolvidos nos 
três países. 

Assim sendo, os benefi ciários diretos desta ação são as 
populações da Bacia nos três países, as instituições que já 
atuam com a questão dos recursos hídricos, e que serão  
fortalecidas no processo, e os governos dos países envol-
vidos, que estarão intercambiando informações, capaci-
tando seus quadros técnicos à medida que as negociações 
avancem.

Pretende-se promover a implementação de um sistema 
de comunicação referente à gestão dos recursos hídri-
cos para incrementar a articulação e a interação entre 
as ações do Projeto PAE com as ações dos programas 
dos demais países afetos à Bacia, buscando a conver-
gência dos esforços e a multiplicação dos resultados, 
bem como propiciar, de maneira mais transparente, a 
mediação de conflitos entre os programas e as propos-
tas para a Bacia.

Para isso, é necessário que o lado paraguaio e o bolivia-
no da Bacia tenham o mesmo nível de conhecimento 
de suas características que o existente do lado brasi-
leiro, o que permitiu a elaboração do DAB e do PAE. 
Para tanto, serão levantadas as informações disponíveis 
nos dois países e identificadas as lacunas de conheci-
mento que terão de ser preenchidas com coletas de 
dados ou eventual execução de projetos como os reali-
zados do lado brasileiro.

Para o levantamento das informações, faz-se necessá-
rio identifi car os dados disponíveis em cada país e os 
atores-chave do processo, com o que podem contribuir 
organismos como a OEA. Também se faz necessária uma 
sondagem política sobre a disponibilidade e o interesse 
de Paraguai e Bolívia na questão do gerenciamento inte-
grado da Bacia, o que torna indispensável a participação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Na questão dos levantamentos socioeconômicos, deve 
ser dada importância para a presença de populações 
tradicionais na área da Bacia nos três países, buscando 
evitar confl itos e potencializar ganhos de qualidade de 
vida para essas populações.

A importância desta Atividade decorre do fato de 
que na fase de elaboração do DAB se reconheceu que 
a articulação institucional era um elemento essen-
cial para a implementação de leis, regulamentos e 
procedimentos, além de projetos de desenvolvimento 
integrado.
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Esses esforços visam à articulação das ações entre os três 
países, contribuindo para a gestão integrada dos recur-
sos hídricos que conduza à aplicação mais racional dos 
recursos fi nanceiros, humanos e materiais, reduzindo-se 
os desperdícios decorrentes de superposição, duplicida-
de e mesmo de contraposição de ações. 

As comunicações e as informações deverão fl uir com 
mais agilidade entre as instituições atuantes na Bacia 
e dentro de cada uma das instituições, nos seus diver-
sos níveis decisórios, até o usuário fi nal dos recursos 
hídricos. Isso ajudará para que no futuro as orientações 
confl itantes ou dúbias, oriundas dos diversos órgãos, 
sejam eliminadas com a maior integração e articulação 
entre as instituições.

Com a implementação desta ação, haverá maior interação 
entre os órgãos atuantes na Bacia, propiciando o estabe-
lecimento mais claro de seus objetivos e atribuições e o 
exercício de suas funções de forma coordenada, articula-
da e integrada.

Por se tratar de uma atividade de articulação voltada à in-
tegração entre países, com vistas a uma atuação conjunta, 
os produtos esperados são:

• Eventos de integração e de articulação das ações nacio-
nais em desenvolvimento e as planejadas nos três países, 
com discussão entre os técnicos, os planejadores e os 
responsáveis pela execução sobre a busca de propostas 
para convergência de esforços.

• Inserção no Sistema de Informações da Bacia de infor-
mações disponíveis no Paraguai e na Bolívia e comparti-
lhamento dos dados entre os três países.

• Elaboração de acordos de cooperação entre os órgãos 
dos países presentes na Bacia para a coleta sistemática 
de dados e o intercâmbio de informações.

• Apoio à elaboração de Termos de Referência para 
os Diagnósticos Analíticos da Bacia e os Planos de 
Ações Estratégicas para a Bacia no lado paraguaio e 
boliviano.

5.3.3. Monitoramento e controle do fl uxo hídrico e 
da qualidade da água (I.3)

Esta Ação tem três Atividades descritas a seguir:

• I.3.1. Proposição de medidas de controle da poluição 
hídrica e gestão dos resíduos sólidos;

• I.3.2. Ampliação e modernização dos sistemas de mo-
nitoramento das águas superfi ciais, subterrâneas e dos 
sedimentos; 

• I.3.3. Proposição de ações para controle de inundações 
rurais e urbanas.

I.3.1. Proposição de medidas de controle da 
poluição hídrica e gestão dos resíduos sólidos

Esta Atividade objetiva promover medidas de controle da 
poluição nos pontos identifi cados como pontos críticos na 
Bacia, no tocante à poluição pontual e difusa, oriunda de 
áreas rurais e urbanas, e referente à poluição por minera-
ção, esgotos domésticos, agrotóxicos e nutrientes. Seus 
benefícios não se limitam aos locais onde ela será aplicada, 
mas também às áreas a jusante na Bacia, inclusive nos seus 
trechos fronteiriços e transfronteiriços.

Os produtos esperados são:

• Programa de controle da poluição por agrotóxicos, 
esgotos domésticos, efl uentes industriais e de minera-
ção na Bacia, bem como de seu impacto para a saúde 
humana e para o meio ambiente, tendo como base os 
cadastros elaborados pela Atividade I.1.2.

• Gestão municipal de resíduos sólidos urbanos, por meio 
do estabelecimento de políticas para reduzir a produção 
de lixo, incluindo promoção da reciclagem de resíduos 
sólidos.

• Medidas de controle para as áreas críticas da Bacia sujei-
tas à eutrofi zação antrópica.

• Programa de capacitação dos usuários da Bacia para 
utilização de sistema de suporte à decisão na escolha 
adequada de processos de tratamento de esgotos com o 
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objetivo de pleitear recursos do PRODES – Programa 
Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográfi cas.

I.3.2. Ampliação e modernização dos sistemas 
de monitoramento das águas superfi ciais, 
subterrâneas e dos sedimentos

Quanto à rede hidrométrica, convém assinalar que ela 
foi projetada e implantada muito mais com o objetivo de 
proporcionar o suporte ao planejamento e à operação do 
setor elétrico do que com a visão de usos múltiplos da 
água. Esse aspecto terá de ser corrigido com a execução 
desta Atividade.

Por outro lado, um dos Subprojetos desenvolvidos 
salientou a importância da água subterrânea na Bacia 
para o escoamento perene dos seus rios. Como há uma 
grande deficiência de dados sobre as águas subterrâ-
neas, a implementação desta ação deverá corrigir essa 
deficiência, e os principais beneficiários, no caso, serão 
os órgãos gestores de recursos hídricos – federal e 
estadual.

Esta ação trata de melhorar o conhecimento dos aqüífe-
ros existentes na Bacia para que seja possível formular 
diretrizes para a gestão integrada de uso e proteção dos 
recursos hídricos subterrâneos da Bacia. Isso será conse-
guido por meio do conhecimento geológico, estrutural, 
geomorfológico e hidrogeológico que permita determinar 
as reservas hídricas subterrâneas disponíveis e um estreito 
relacionamento com o Projeto para a Proteção Ambiental 
e o Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 
Guarani (SRH/PGEF/PNUMA/OEA).

Isso permitirá avaliar a contribuição da água sub-
terrânea em relação à vazão total das sub-bacias 
da Bacia e estabelecer as interfaces entre elas e as 
águas superficiais. Ademais, o conhecimento desses 
aqüíferos poderá contribuir para conhecer realmen-
te a disponibilidade hídrica para atendimento das 
demandas.

Esta Atividade é parte, portanto, do desenvolvimento da 
base de dados para o SIGRHI, que engloba a recuperação 
e a modernização da rede hidrométrica e o monitoramen-
to da qualidade das águas superfi ciais e subterrâneas e da 
rede sedimentométrica.

Os produtos esperados são:

• Redimensionamento de uma rede mista de coleta de 
dados hidrometeorológicos, da qualidade da água e de 
sedimentos, incluindo as especifi cações das caracterís-
ticas dos equipamentos necessários para os postos de 
operação manual e automática e o esquema operacional 
adequado da rede para calcular a disponibilidade de re-
cursos hídricos superfi ciais em diversos postos selecio-
nados da Bacia. 

• Estudo hidrogeológico completo dos aqüíferos existen-
tes, incluindo implantação da rede de monitoramento 
piezométrico para o conhecimento mais detalhado das 
disponibilidades hídricas subterrâneas das sub-bacias e 
estudos das relações águas subterrâneas/águas superfi -
ciais em cada sub-bacia, com identifi cação das áreas de 
recarga e descarga.

• Avaliação geral e consolidação dos estudos efetuados e 
estabelecimento de diretrizes para uso e proteção, de 
forma sustentável, das águas subterrâneas. 

I.3.3. Proposição de ações para controle de 
inundações rurais e urbanas 

O fenômeno natural de inundação na Bacia afeta princi-
palmente as áreas rurais, mas também é importante para 
as urbanas. Há mapas de inundação para algumas cidades 
da BAP e também existem modelos de previsão de cheias 
em tempo real sendo utilizados, cobrindo o trecho infe-
rior do rio Paraguai. 

A natureza dos eventos críticos na Bacia não comporta a 
prevalência de medidas estruturais de defesa contra as inun-
dações. Este é um caso típico em que devem ser implemen-
tadas medidas não estruturais constituídas por sistemas de 
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alerta em tempo real, fundados em monitoramento hidro-
lógico de chuva e níveis d’água, confi ável e abrangente.

Os benefícios desta Atividade são de ordem econômica, 
ambiental e social e atingem um grande contingente dos 
habitantes e proprietários rurais e urbanos da Bacia.

Para poder proteger a população ribeirinha e as de outras 
áreas inundáveis da Bacia, a Atividade prevê desenvolver 
programas de prevenção, monitoramento e avaliação dos 
impactos de inundações, em função do agravamento da si-
tuação e dos prejuízos provocados por estas. Os produtos 
esperados são:

• Estabelecimento de critérios e identifi cação de áreas 
prioritárias para a minimização dos efeitos das inunda-
ções, por meio de Seminários com representantes do 
poder público e da sociedade civil organizada.

• Plano de Ação para controle e mitigação de inundações 
rurais e urbanas.

Ações Estratégicas do Componente II – De-
senvolvimento sustentável e proteção da 
biodiversidade

As Ações Estratégicas e as Atividades do Componente II 
estão mostradas na Figura 36.

Figura 36. Ações Estratégicas e Atividades do Componente II do PAE



5.3.4. Proteção ambiental do Pantanal (II.1)

Esta ação tem somente uma Atividade:

• II.1.1. Avaliação ambiental estratégica dos pó-
los regionais e capacitação técnica para licen-
ciamento ambiental.

A Avaliação Ambiental Estratégica – AAE será um ins-
trumento importante para o estudo dos impactos do 
desenvolvimento de pólos regionais dentro da Bacia, 

permitindo, posteriormente à sua realização, a imple-
mentação de uma política para minimizar os impactos 
negativos e maximizar os benefícios do pretendido 
desenvolvimento, pois é concebida para analisar os 
impactos ambientais, econômicos e sociais de Políti-
cas, Planos e Programas de desenvolvimento – PPP. 
Seu uso é, portanto, muito mais apropriado para a 
situação da Bacia do que um processo de Avaliação do 
Impacto Ambiental – AIA, que tem aplicação restrita 
a projetos.
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 Os produtos esperados são:

• Avaliação Ambiental Estratégica dos pólos regionais, 
dos planos e dos programas para a Bacia.

• Programa de capacitação, treinamento de técnicas de 
licenciamento, monitoramento e auditorias ambientais.

• Plano de participação pública relativo a licenciamento 
ambiental.

5.3.5. Implantação das Unidades de Conservação (II.2)

Esta ação tem duas Atividades a seguir descritas:

• II.2.1. Apoio à consolidação das Unidades de Conserva-
ção existentes; 

• II.2.2. Apoio à implantação de novas Unidades de Con-
servação.

II.2.1. Apoio à consolidação das Unidades de 
Conservação existentes

Há várias Unidades de Conservação que necessitam ser 
consolidadas. Exemplo disso é o Parque Nacional da 
Bodoquena, que cumpre ações prioritárias para a região,  
mas enfrenta enormes desafi os para sua real implemen-
tação. O mesmo se pode dizer de outras Unidades novas, 
como a do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. 

Desse modo, a presente proposta tem o benefício de 
prover uma força para alavancar a idéia de implemen-
tação dos planos de manejo com a efetiva consolidação 
de duas Unidades modelos para a Bacia, em sistema de 
parceria.

Com a criação do Parque Nacional da Serra da Bodoque-
na, com uma área de 76.400 hectares, primeiro e único 
Parque Nacional criado em território sul-mato-grossense, 
o ano de 2000 fi cou marcado pela intensa participação da 
sociedade para a proteção da natureza. Houve uma seqü-
ência de confrontos entre os proprietários e suas lideran-
ças políticas, num movimento contra a criação do Parque. 

Box 15

ICMS Ecológico 
O art. 158 da Constituição Federal brasileira abre a possibilidade de os estados 
da Federação defi nirem, em legislação específi ca, parte dos critérios para o 
repasse dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, aos quais os municípios têm direito.

Denominado ICMS Ecológico, o dispositivo foi criado pioneiramente no 
Estado do Paraná, em 1991, tendo sido adotado também por outros estados 
brasileiros. Em termos gerais, o ICMS Ecológico determina que parte dos 
recursos do ICMS seja repassada aos municípios de acordo com o tipo e o 
tamanho das áreas protegidas em cada município. Desse modo, as Unidades 
de Conservação, que eram vistas como uma difi culdade ao desenvolvimento 
econômico, passaram a ser geradoras de receita.

O ICMS Ecológico tem representado um avanço na busca de um modelo de 
gestão ambiental compartilhada entre os estados e os municípios no Brasil, 
com refl exos importantes em vários temas, como a conservação da biodiver-
sidade in situ, materializada pelas Unidades de Conservação e outros espaços 
especialmente protegidos. Nesse sentido, tem representado um instrumento 
de incentivo complementar à conservação ambiental, uma vez que tem, por 
força da metodologia adotada via legislação, estimulado os municípios que não 
possuem Unidades de Conservação a criar ou defender sua criação.

Para municípios que já possuem Unidades de Conservação em seu território, 
o incentivo dirige-se à participação em iniciativas relacionadas à regularização 
fundiária, ao planejamento, à implementação e à manutenção das Unidades de 
Conservação.

Um estudo detalhado do tema foi elaborado no âmbito do Projeto GEF 
Pantanal/Alto Paraguai e trata da avaliação da gestão do ICMS Ecológico na 
bacia do Alto Paraguai.

Mato Grosso do Sul aprovou o ICMS Ecológico em 1994, fi cando a lei em 
latência até 2000, quando foi regulamentado pela Lei no 2.193, seguindo-se 
depois a adoção de outras leis visando criar condições de plena operacionaliza-
ção no estado.

O Estado de Mato Grosso está atualmente implementando o ICMS Ecológico, 
aprovado em 7 de dezembro de 2000 por meio da Lei Complementar no 73, 
de forma gradual. 
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Ao mesmo tempo em que esse movimento gerou uma 
força contra, surgiu nesse mesmo ano um outro a favor, 
estimulando a criação do Comitê Pró-Parque Nacional da 
Serra da Bodoquena, formalizado com a participação da 
sociedade civil e do governo de Mato Grosso do Sul, que 
culminou na criação da Unidade. A conscientização da 
sociedade foi fundamental para essa iniciativa.

Os benefícios de implantação de áreas protegidas são 
conhecidos em todos os países do mundo. Especifi camen-
te o esforço de parceria do IBAMA, com as secretarias de 
Meio Ambiente dos dois estados, maximizou o benefício 
das respectivas missões desses serviços, favorecendo a 
qualidade ambiental, o patrimônio natural e a sociedade 
regional.

Os produtos esperados desta Atividade são:

• Planos de Manejo de Unidades de Conservação selecio-
nados entre os já existentes e realizados de acordo com 
o Roteiro Metodológico do MMA–IBAMA.

• Implementação de Planos de Manejo já disponíveis em 
outras Unidades de Conservação.

II.2.2. Apoio à implantação de novas Unidades 
de Conservação e de Corredores Ecológicos 

As novas Unidades de Conservação deverão ser repre-
sentativas da dinâmica ecológica da região, identifi cando 
e delimitando a área que necessita de proteção ambiental 
permanente e o nível de proteção requerido. 

Isso possibilitará conhecer melhor como conciliar o 
desenvolvimento da Bacia com a conservação e o uso 
sustentável da diversidade biológica da área, atenuando as 
alterações ambientais que vêm ali ocorrendo. 

Esta Atividade culminará com o apoio ao estabelecimento 
de Unidades de Conservação, disciplinando e controlando 
os usos do solo e de outros recursos naturais, evitando a 

continuação da degradação ambiental e a perda de biodi-
versidade que vem sendo observada. 

Deverá ser apoiada a criação de Corredores Ecológicos 
entre as Unidades de Conservação. 

Os produtos esperados são:

• Propostas de criação de novas Unidades de Conser-
vação, utilizando os estudos e os critérios de áreas 
prioritárias adotados pelo PROBIO–MMA, com os 
respectivos Planos de Manejo.

• Estudos para a implementação de Corredores Ecológi-
cos entre essas Unidades, inclusive os transfronteiriços.

São vários os benefícios e bastante abrangentes seus 
beneficiários. Para maximizar esses benefícios, a deci-
são final sobre as áreas a serem identificadas para, em 
sistema de co-gestão, serem efetivamente implantadas 
deve ficar para o momento do início da execução do 
PAE e em conjunto com o Programa Pantanal –MMA/
BID. 

Tanto o IBAMA, por intermédio de sua Diretoria de 
Ecossistemas – DIREC/Unidades de Conservação, 
quanto os dois estados, principalmente com a expectativa 
de cumprimento de metas do Programa Pantanal–MMA/
BID para a Bacia, estão projetando a criação e a ofi cializa-
ção de novas Unidades de Conservação na bacia do Alto 
Paraguai e atividades correlatas.

5.3.6. Diretrizes para a utilização de métodos e técni-
cas ambientalmente sustentáveis (II.3)

Esta ação comporta duas Atividades:

• II.3.1. Desenvolvimento do manejo sustentável dos 
recursos pesqueiros e do ecoturismo; 

• II.3.2. Compatibilização da navegação com a proteção 
ambiental.
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II.3.1 Desenvolvimento do manejo sustentá-
vel dos recursos  pesqueiros e do ecoturismo 

Visa basicamente procurar resgatar a atividade pesqueira 
com espécies nativas onde for viável e desenvolver de 
forma otimizada a atividade aqüícola como instrumento 
de desenvolvimento econômico, social e de conserva-
ção ambiental, transformando-a em fonte de geração de 
emprego e renda, transferindo tecnologias de cultivo, 
conservação, processamento e distribuição de pescado e 
seus derivados, diversifi cando a estrutura econômica e 
social do meio rural.

Como passos intermediários nesse processo, inclui-se a 
recuperação da ictiofauna por meio de um programa de 
gerenciamento integrado de pesca que considere, entre 
outros aspectos: 

• Programa de gerenciamento integrado da pesca como 
iniciativa dos dois estados e participação de instituições 
como IBAMA, EMBRAPA e universidades, incluindo 
o fortalecimento das iniciativas comunitárias para o 
manejo sustentável dos recursos pesqueiros. 

Implantação de diretrizes consolidadas para desenvolver o 
ecoturismo em regiões focais do planalto (Bonito, Chapa-
da dos Guimarães) e no Pantanal.

• Apoio ao fortalecimento da fi scalização ambiental no 
Pantanal e em pontos focais no planalto.

A legislação ambiental é atualizada e muito boa, mas sua 
implementação é absolutamente carente ou ausente, em 
face do precário serviço de fi scalização. 

Seus benefi ciários são diretamente os pescadores locais e 
principalmente o setor de turismo, que sempre teve na 
pesca esportiva um grande atrativo nesta área do Brasil. Do 
mesmo modo, o turismo é uma atividade crescente na Ba-
cia, e o principal produto turístico é a biodiversidade, que 
deve ser protegida para a sustentabilidade da Atividade. 

Box 16

Iscas vivas e a pesca no Pantanal
A prática da pesca assume diferentes formas no Pantanal. Inclui-se aqui a 
pesca de subsistência, integrada na cultura regional  e importante fonte de 
proteína para as populações ribeirinhas; a pesca amadora ou esportiva, que 
se tornou o principal atrativo do turismo regional; e a tradicional atividade 
de pesca profi ssional ou comercial.

A pesca representa também uma signifi cativa parte na receita percebida pelo 
pantaneiro. Seu benefício local é direto (apropriação e comercialização de 
pescado, geração de empregos) e indireto (valor agregado ao turismo de pesca, 
despesas em hotéis, restaurantes e empresas de turismo da região). A pesca 
profi ssional, além de sua atividade de captura, vem se aproveitando do nicho de 
mercado aberto pela categoria amadora, a qual demanda iscas vivas (pequenos 
peixes e crustáceos que servem de alimento para as espécies  mais nobres).

A pesca com apetrechos do tipo caniço e vara com molinete/carretilha determi-
na um grande consumo desse tipo de isca para a captura de peixes no contexto 
da pesca de subsistência e da pesca esportiva. Assim, a demanda dos pescadores 
esportivos por iscas vivas incrementou o comércio daquelas espécies, mobilizan-
do um grande número de famílias para atuar na atividade de coleta.  

Os catadores de iscas, ou “isqueiros”, como são conhecidos na região, são 
trabalhadores pobres, sem perspectivas de trabalho nas pequenas cidades 
pantaneiras, que se aventuram nas baías ou nas lagoas da planície em busca 
do pescado para vendê-lo aos turistas. Vivendo em condições precárias, 
acampados sob pontes de concreto ou em barracos de lona preta e enfren-
tando toda sorte de adversidades, os “isqueiros” desenvolvem uma atividade 
bastante insalubre e arriscada. Além de não possuírem equipamentos ou rou-
pas adequados para o trabalho, que os obriga a permanecer horas seguidas 
imersos n’água, faça frio ou calor, correm o risco de ser atacados por cobras 
e jacarés nas baías e por onças em seus acampamentos. Algumas vezes, 
praticam a captura clandestina, em propriedades privadas, sendo freqüente-
mente expulsos de forma violenta. A isca viva com maior valor comercial é 
a tuvira (Gymnotus carapo), particularmente usada para o exercício da pesca 
esportiva, tornando-se importante recurso natural econômico, consideran-
do-se que a atividade de pesca amadora proporciona um valor agregado e 
um efeito multiplicador signifi cativo na economia regional.

Apesar de alguns pescadores profi ssionais também praticarem a captura e a 
comercialização de isca viva como uma fonte alternativa de renda, há cole-
tores de isca viva que têm essa atividade como principal fonte de renda.
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II.3.2. Compatibilização da navegação com a 
proteção ambiental

Especifi camente com relação à navegação, prevê-se apoiar 
os estudos a serem desenvolvidos na área federal e nos 
estados referentes à melhoria da navegação em trechos e 
portos considerados mais viáveis.

Esses estudos deverão levar em conta os diferentes 
padrões de navegação de Corumbá a jusante, de caracte-
rísticas internacionais, e de Corumbá a Cáceres, eminen-
temente brasileiros.

Além disso, deverão levar em conta a necessidade de for-
talecer o Comitê Intergovernamental Hidroviário – CIH 
– Paraguai/Paraná nas suas funções de gestão de transpor-
te hidroviário interior.

O melhor conhecimento da navegação e sua articulação 
com os setores de gestão de recursos hídricos, irrigação, 
geração de energia e outros usos ajudará na otimização dos 
investimentos necessários à viabilização da navegação no rio 
e em alguns de seus principais afl uentes, defi nindo os custos 
dos serviços de manutenção da navegabilidade da hidrovia, 
integrando os vários municípios e estados.

Esta Atividade, além de enriquecer o processo de decisão 
pelo aporte de informações indispensáveis para o conhe-
cimento de problemas que já afl igem os usuários da Bacia, 
poderá patrocinar a complementação dos estudos que 
permitirão uma melhora da segurança e da confi abilidade 
da navegação no rio.

Os trabalhos e os estudos serão realizados por organis-
mos federais e estaduais. Os produtos que deverão ser 
apresentados são:

• Consolidação do conhecimento dos meios disponíveis 
para revitalizar a navegação na Bacia, incluindo ações 
realizadas e em realização pelo Comitê Intergoverna-
mental Hidroviário – CIH – Paraguai/Paraná.

Box 17

Turismo ecológico
Na sub-bacia do rio Miranda, que abrange, entre outros, os municípios de 
Miranda, Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e Bonito, a atividade turística  
manifesta-se de duas formas: o turismo ligado à pesca e o turismo ecológico. 
O turismo de pesca ocorre principalmente nas margens dos principais rios, 
e o turismo ecológico apropria-se da paisagem natural existente na região da 
serra da Bodoquena e da fauna e da fl ora da planície pantaneira.

A atividade do turismo conta com uma estrutura de hospedagem compos-
ta por hotéis-pousada, hotéis-fazenda, hotéis-pesqueiro, ranchos de pesca, 
pesqueiros, acampamentos, campings, barco-hotel, alojamentos em escolas, 
entidades religiosas e sociais e residências particulares. 

Apesar da demanda turística existente, um levantamento realizado no setor 
de licenciamento ambiental do Instituto de Meio Ambiente Pantanal, entidade 
vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, 
identifi cou que a maior parte dos empreendimentos turísticos cadastrados na 
sub-bacia do rio Miranda não está licenciada. 

A partir da análise da situação da atividade turística na sub-bacia do rio 
Miranda, em 2003,  por meio de consultas a especialistas do governo de Mato 
Grosso do Sul,  e sob o amparo das conclusões e das contribuições viabilizadas 
nos workshops realizados sobre o assunto e com ampla participação de atores, 
foram defi nidas diretrizes e ações prioritárias necessárias à viabilização de um 
Programa de Educação Ambiental para o Setor do Turismo na sub-bacia do rio 
Miranda em Mato Grosso do Sul.

As seis diretrizes defi nidas como prioritárias são:
• Ampliação do processo de conscientização da população no que se refere 

à qualidade do ambiente e à sua conservação.
• Foco nos impactos ambientais e socioeconômicos das atividades do turis-

mo na região, no intuito de evitar, ou reduzir, tanto quanto possível, os 
efeitos negativos da atividade turística, reforçando os efeitos positivos.

• Promoção das culturas locais, visando a benefícios e oportunidades para as 
comunidades.

• Formação de bases de informações e disseminação do conhecimento na 
sub-bacia.

Promoção da educação e da informação adequadas aos profi ssionais do seg-
mento do turismo.
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Figura 37. Ações Estratégicas e Atividades do Componente III do PAE

• Estudo dos cenários possíveis de transporte fl uvial e 
dos melhoramentos necessários para a sustentabilidade 
ambiental da navegação no rio Paraguai.

Essas providências, associadas ao desenvolvimento do 
modelo matemático de previsão de níveis e calados, já em 
andamento, darão a necessária confi abilidade e seguimen-
to da navegação na Bacia. Esse modelo servirá também 
para otimizar o processo de manutenção de profundidades 

da hidrovia, reduzindo ao mínimo o volume de dragagem 
requerido nos passos críticos.

Ações Estratégicas do Componente III – Con-
servação e uso racional do solo

As Ações Estratégicas do Componente III estão apresenta-
das na Figura 37.

5.3.7. Fortalecimento do sistema de controle do 
uso e ocupação do planalto (III.1)

Esta ação tem duas Atividades:
• III.1.1. Mapeamento das áreas críticas de solo degrada-

do e áreas de deposição; 
• III.1.2. Apoio ao fortalecimento dos sistemas estaduais 

de controle de uso e ocupação do planalto.

III.1.1. Mapeamento das áreas críticas de solo 
degradado e áreas de deposição 

Na década de 1950, houve uma ocupação mais intensa da 
região do planalto em função da necessidade da ampliação 
das áreas de pecuária, pois as terras da região do Pantanal 
já se encontravam ocupadas por grandes latifúndios. Dessa 
forma, ocorreu um avanço do rebanho pantaneiro em 
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direção às savanas da Serra Meridional, estabelecendo-se 
junto às margens dos rios Taquari e Coxim.

Nas décadas posteriores, 1970 e 1980, com a melhoria 
da infra-estrutura de transporte, especialmente a partir 
do asfaltamento da BR-163, associado aos melhores 
preços do café, bem como dos subsídios estatais à 
agricultura, a região solidifi cou-se na produção agríco-
la. Entretanto, as condições climáticas adversas (geadas 
nos períodos de inverno seco) fi zeram desaparecer os 
cafezais. Em seu lugar foi implantada a soja, que teve 
a expansão seu cultivo impulsionada por incentivos 
governamentais, pelas condições adequadas do solo, que 
permite a mecanização da lavoura, e por uma ascen-
dente demanda pelo produto nos mercados nacional e 
internacional.

Como refl exo desse processo de uso e ocupação do solo, 
das práticas correntes de manejo, como desmatamento, 
introdução de queimadas, técnicas agrícolas sem os devi-
dos cuidados na conservação do solo e das intensas preci-
pitações pluviométricas concentradas nos meses de verão, 
surgiu um novo problema ambiental, consubstanciado 
pelos processos erosivos, como erosão laminar, e por 
sulcos. Esse processo atinge hoje proporções alarmantes, 
sendo um dos aspectos mais graves a serem enfrentados 
pelos gestores ambientais.

Assim, os vários estudos realizados na bacia do Alto Para-
guai apontam para o agravamento do processo de degra-
dação do solo, especialmente na região do planalto, onde a 
ocupação antrópica das terras segue um modelo antropo-
cêntrico e desenvolvimentista, no qual pouco ou nada se 
considera a respeito da sustentabilidade do ambiente. 

A remoção da vegetação nativa de forma desordenada e 
sem a adoção de manejo e práticas conservacionistas de 
solo fez com que os processos erosivos se intensifi cassem 
em toda a Bacia nas últimas décadas.

As pastagens, por estarem localizadas normalmente em 
relevo mais acidentado e em solos de menor fertilidade 
e de textura predominantemente arenosa, constituem 
áreas mais propensas ao desenvolvimento de processos de 
erosão acelerada. 

O aumento dos processos erosivos traz como conseqüên-
cia direta o assoreamento dos cursos de água, fato que 
se agrava quando se considera a pequena declividade da 
região pantaneira e a baixa capacidade de transporte de 
sedimentos dos rios naquela região. 

O trabalho proposto visa ao mapeamento da bacia do Alto 
Paraguai, abrangendo os diferentes graus de propensão 
à erosão das terras de planalto e encostas, e, na planície 
pantaneira, a capacidade de transporte e deposição de sedi-
mentos dos cursos d’água, complementando e atualizando 
os mapeamentos realizados pelo PCBAP. Esses mapeamen-
tos deverão ser produzidos em escala compatível com a 
necessidade de monitoramento que hoje se verifi ca.

Os resultados desses mapeamentos deverão confi rmar as 
zonas rurais críticas, tanto em relação ao desenvolvimen-
to de processos erosivos, com foco no planalto, como no 
que se refere ao assoreamento dos cursos de água, com 
foco na planície.

Os produtos esperados desta Atividade são:

• Mapa de uso e ocupação da terra da Bacia (obs.: todos 
os mapas devem estar no SIG). 

• Mapa de áreas erodidas e suscetíveis à erosão, especial-
mente no planalto.

• Mapa de zonas de deposição de sedimentos na planície.

III.1.2. Apoio ao fortalecimento dos sistemas 
estaduais de controle de uso e ocupação do 
planalto 
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Os procedimentos relacionados à fi scalização e ao con-
trole do uso e ocupação da terra na região do planalto 
da Bacia, com vistas à adequação do sistema produtivo às 
condições de sustentabilidade ambiental, têm se mostra-
do, ao longo do tempo, com baixa capacidade coercitiva, 
resultando na ampliação desordenada da fronteira agrope-
cuária, com sérias conseqüências para o ambiente como 
um todo.

A necessidade de serem viabilizadas condições ade-
quadas para o trabalho de fi scalização e controle é um 
refl exo da situação de degradação na qual se encontra 
a bacia do rio Paraguai, e somente a implantação de 
mecanismos ágeis e de instrumentos adequados poderá 
diminuir o ritmo de degradação e de instabilidade do 
ecossistema.

O apoio proposto visa ao fortalecimento institucional e 
operacional dos órgãos estaduais de meio ambiente que 
atuam na Bacia, especifi camente a FEMA/MT e a SEMA/
MS, por intermédio de um Centro Integrado de Monito-
ramento da Cobertura Vegetal e dos Recursos Hídricos, 
com instrumentos que possibilitem o monitoramento 
contínuo da cobertura vegetal da região do planalto e 
devidamente amparado por um sistema de licenciamen-
to ambiental idêntico para os Estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul.  O esforço dos dois estados deve 
merecer esse apoio para o fortalecimento das ações de 
controle em locais já priorizados pelos estados.

Os produtos identifi cados são:

• Implantação para toda a Bacia de um Centro Integrado 
de Monitoramento da Cobertura Vegetal e dos Re-
cursos Hídricos, para o aprimoramento da aplicação 
dos instrumentos da política ambiental e de recursos 
hídricos, principalmente da fi scalização e do controle 
do uso e da ocupação da terra, incluindo desmatamento 
e queimadas não autorizadas.

Box 18

Plantio direto e conservação 
de água e solo
 Na sub-bacia do rio Taquari, em especial na região do planalto – Alto 
Taquari –, o modelo de desenvolvimento agrícola adotado, desde os anos 
1970, gerou intenso e indiscriminado desmatamento. As áreas foram 
ocupadas principalmente com pastagens sob baixo nível de manejo, sem 
qualquer preocupação conservacionista.

Muito embora grande parte das áreas ocupadas apresentem diferentes 
estágios de degradação, em alguns locais adotam-se formas mais conserva-
cionistas de manejo e gestão da propriedade, representadas pelo Sistema 
de Plantio Direto – SPD.

O conceito do SPD envolve a diversifi cação de espécies, por meio de 
esquemas planejados de rotação de culturas, estabelecidas mediante mo-
bilização de solo exclusivamente na linha de semeadura e manutenção dos 
resíduos vegetais sobre a superfície do terreno. Esse sistema, comparado 
ao convencional, proporciona perdas mínimas de solo, água, matéria 
orgânica e nutrientes, aumentando a efi ciência no aproveitamento dos 
nutrientes e de água pelas plantas. Conduzido na sub-bacia do Alto Taquari 
sob diversas formas de manejo, vem gerando estabilidade na produção e 
contribuindo para melhorar a qualidade ambiental. Sua expansão pode 
transformar a economia regional e benefi ciar a conservação da biodiversi-
dade e a qualidade de vida.

Nos sistemas de produção em Plantio Direto implantados na região, a soja 
é a cultura de verão predominante, com 69% da área total, sendo seguida 
pelo milho, com 22%, e pelo algodão, com 8%. Na entressafra de verão, 
cerca de 40% de toda a área de Plantio Direto é deixada em pousio, fi can-
do coberta apenas com plantas espontâneas. No restante das áreas podem 
ser encontradas, em ordem de importância, as culturas de milheto, milho, 
sorgo e girassol.

Nesse sistema, no verão, 45% (dezembro/janeiro/fevereiro) da área 
é coberta por soja, 35% por algodão e 20% por milho. No outono 
(março/abril/maio), o nabo forrageiro é cultivado em 55% da área, sendo 
as demais áreas cobertas com milheto e milho safrinha, em glebas sempre 
rotacionadas. Em 20% da área com nabo cultiva-se, a partir de outubro, 
o milho, e, na área restante, em setembro, o nabo é manejado com her-
bicidas para semeadura do milheto, que, em novembro, após dessecação, 
recebe a semeadura do algodoeiro. Todas as semeaduras são diretas, ou 
seja, o solo nunca é revolvido.
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5.3.8. Conservação do solo no planalto e 
no Pantanal (III.2) 

Esta ação tem somente uma Atividade:

III.2.1. Desenvolvimento de modelo multi-
plicador para a recuperação de áreas degra-
dadas

Esta Atividade visa à recomposição e/ou à preservação 
dos ecossistemas representativos da Bacia, apoiando os 

governos federal, estaduais e municipais na viabilização de 
ações de recuperação da vegetação nativa nas cabeceiras, 
em áreas de recarga de aqüíferos, nascentes e margens dos 
cursos d’água, e na busca de solução para o problema dos 
“arrombados”.

Para tanto, será necessário pesquisar as ações potencial-
mente impactantes na Bacia no que diz respeito à perda 
de solo e aos “arrombados”, em função das características 
socioeconômico-ambientais locais, identifi cando as práti-
cas conservacionistas mais apropriadas.
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Box 19

Recuperação de áreas de garimpo
A descoberta de ouro no Pantanal, em 1777, marcou a fundação da atual 
cidade de Poconé, em Mato Grosso. O primeiro ciclo do ouro durou cerca 
de oitenta anos, tendo entrado em declínio por volta de 1860, por ocasião 
da Guerra do Paraguai.

A atividade exploratória ressurgiu por volta de 1980. Entre 1982 e 1988, 
a atividade evoluiu rápida, desordenada e de forma caótica, sem nenhum 
tipo de intervenção dos órgãos de fi scalização.

Em 1995, existiam 52 garimpos em funcionamento no município de 
Poconé, gerando cerca de 3 mil empregos diretos e uma produção de 
ouro da ordem de 2 toneladas por ano. Em contrapartida,  foi gerado um 
passivo ambiental bastante signifi cativo.

A garimpagem de porte empresarial e mecanizada, conduzida sem conhe-
cimento prévio da natureza e da morfologia dos corpos de minério, por 
meio da abertura de cavas, e sem o devido planejamento, tem provocado 
constantes retomadas de frentes de lavra e reprocessamentos de rejeitos, 
fato que, além de contribuir para o agravamento do quadro ambiental 
decorrente da atividade, vem inviabilizando muitos empreendimentos, 
pois representa um acréscimo nos custos de produção. O tratamento de 
parte da área da cascalheira São Francisco, em Poconé, contemplou a 
recuperação, sob o amparo do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, de 
uma área crítica de 13 hectares, tendo como principal objetivo valorizar 
o gigantesco volume e a boa qualidade da água contida na cava, tratando 
a manutenção dessa qualidade como o principal elemento motivador de 
futuras ações de recuperação em áreas similares, transformando um pro-
blema urbano em uma área útil e valorizada pela comunidade.

Adicionalmente, promoveu um resgate de uma feição da garimpagem, 
com a perspectiva de transformar a área em um parque temático de mi-
neração e permitir, de início, o aproveitamento múltiplo da água contida 
no interior da cava na manutenção de canteiros experimentais, hortas, 
gramados e viveiros.

O modelo gerencial delineado para obter a sustentabilidade da área recu-
perada tem como premissa o envolvimento direto da comunidade durante 
a implementação do Projeto, com a inserção de elementos que contri-
buam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, inclusive com a 
geração de emprego e renda para uma cidade extremamente carente de 
alternativas ocupacionais e mesmo de áreas para lazer, contribuindo assim 
para a melhoria da qualidade de vida de populações mais necessitadas.

Estas Atividades propostas trarão benefícios não somente 
para os locais onde elas serão executadas como também 
para outras áreas.

Os produtos esperados são:

• Avaliação dos tipos de usos, manejos e práticas elegíveis 
para mitigar o processo erosivo, bem como sua efi cácia 
socioeconômico-ambiental.

Capacitação de técnicos estaduais e municipais no uso de 
tecnologias de manejo e conservação do solo, no âmbito 
de microbacias representativas dos processos erosivos do 
planalto da Bacia.

• Proposta de curto prazo para resolver o problema dos 
“arrombados” do Taquari e atividades recomendadas 
implementadas.
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6
6.1. Investimentos necessários e cronograma de execução 

A implementação das ações previstas no PAE dependerá, em parte, dos programas de inves-
timento do governo federal do Brasil e dos dois estados integrantes da Bacia, assim como das 
municipalidades, das organizações locais e das organizações não governamentais. 

No Anexo VII estão apresentados os investimentos signifi cativos que estão programados para 
serem executados em quatro anos, na área de recursos hídricos e promoção do desenvol-
vimento sustentável nessa área do país. Alguns desses projetos são fi nanciados por agências 
nacionais e outros por co-fi nanciadores externos. 

É o caso das agências multinacionais, como, por exemplo, do empréstimo do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID para o Programa Pantanal, no montante equivalente a 
US$ 200.000.000, mas que pode variar em função das negociações entre o BID e o governo 
federal. Até o início de 2004, apenas uma pequena parte havia sido realmente investida na 
Bacia. Sem dúvida esse projeto representa ações e atividades de campo dentro da região que 
irão interagir com o PAE, aumentando a amplitude dos  impactos positivos sobre a Bacia.

É o caso, também, das doações do GEF por meio do Projeto Aqüífero Guarani (SRH/GEF/
BM/OEA), do Projeto Marco Bacia do Prata (SRH/GEF/PNUMA/OEA) e de diversos 
outros projetos já citados no Capítulo 4.

No PPA federal, constam recursos da ordem de US$ 3.500.000.000 para serem investidos 
por intermédio do Programa Desenvolvimento Sustentável do Pantanal nos Estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos PPAs estaduais, os recursos previstos para serem aplica-
dos por meio do Programa Pantanal estão sendo replanejados para considerar aplicações nos 
estados, não só por meio do Ministério do Meio Ambiente, mas também dos Ministérios da 
Integração Nacional e das Cidades. Essa estratégia pretende aumentar o nível de implementa-
ção do Programa.

A administração estadual vem executando cerca de duas centenas de programas e projetos, 
dentre os quais merecem destaque os de estímulo ao desenvolvimento econômico e os que 
objetivam a conservação do meio ambiente. 

Para tanto, conta com importantes instrumentos fi nanceiros, entre eles os recursos prove-
nientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO e do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Mato Grosso do Sul faz parte tam-
bém do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, em cooperação com o 
governo japonês. Importante ainda é o Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA, do 
qual o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP é parte integrante. 



Em parceria com a Petrobrás, o estado já realizou uma 
série de estudos e projetos, além de programas para o 
desenvolvimento do turismo e do controle da qualida-
de ambiental e da conservação dos recursos naturais. 
São eles:

• Estudos de Macrocenários e Tendências de MS 1995-
2010.

• Propostas de Ação para Inclusão do Estado no Plano 
Plurianual do Governo Federal 1996-1999.

• Inclusão nas Propostas de Ações Estratégicas para o 
Centro-Oeste.

• Projeto de Mato Grosso do Sul no Contexto do Mercosul.
• Programa Selo de Qualidade.
• Programa de Desenvolvimento do Turismo.
• Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

da BAP/MS.
• Programa de Recuperação das Áreas Degradadas.
• Projeto de Sistematização dos Procedimentos de Licen-

ciamento Ambiental.
• Programa de Criação de Áreas de Proteção Ambiental.

Como explicado mais adiante, dentre todos os Projetos 
apresentados foram identifi cados os que são consisten-
tes com o PAE, integrantes dos Planos Plurianuais de 
Ações – PPAs do governo federal e dos governos dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles 
chegam ao valor total de cerca de US$149.000.000 em 
quatro anos (ver Quadro 25), sendo US$ 30.500.000 
procedentes do governo federal, US$ 65.500.000 de 
Mato Grosso e US$ 53.100.000 de Mato Grosso do 
Sul. Essas ações representam o cenário básico de inves-
timentos na Bacia.

Nesse contexto, identifi caram-se os investimentos que 
serão uma contrapartida direta dos recursos internacio-
nais na proporção mínima de cada US$1,00 para US$3,00 
de custo total e eles estão mostrados no Quadro a seguir, 
montando a US$18.419.000. 

O cenário básico é o que contempla somente esses inves-
timentos na Bacia. Já o alternativo consiste na implemen-
tação de outras ações necessárias para, concomitantemen-
te, introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável 
na dinâmica de desenvolvimento da Bacia. 

Esse cenário alternativo é o que contempla, então, a 
execução das ações do PAE, indispensáveis para atingir 
os benefícios ambientais globais resultantes envolvidos na 
mitigação dos problemas ambientais transfronteiriços que 
poderiam afetar inclusive Paraguai e Bolívia.

O custo de implementação das nove ações estratégicas 
preconizadas no PAE foi estimado em US$ 7.000.000, 
divididos em US$ 2.900.000 para o Componente I, 
US$ 2.300.000 para o Componente II e US$ 1.800.000 
para o Componente III, com a distribuição para cada Ação 
Estratégica apresentada no mesmo quadro. 

Isso eleva o investimento em quatro anos na Bacia em 
atividades em ações diretamente ligadas a este projeto a 
US$ 25.419.000, distribuídos como se vê no Quadro 14. 
Note-se que todos os valores em reais que aparecem 
nesses quadros convertidos em dólares americanos foram 
calculados na base de US$ = R$3,00.

O Quadro 15 mostra os investimentos em cada uma das 
oito principais atividades que integram as Ações Estraté-
gicas do Componente I. Esses investimentos permitirão 
obter os produtos descritos para cada uma dessas Ativida-
des no Capítulo 5 anterior. 

Igualmente, estão apresentados no Quadro 16 os investi-
mentos nas cinco principais Atividades do Componente II, que 
visam obter os produtos descritos no Capítulo 5 anterior.

Finalmente, estão apresentados no Quadro 17 os investimen-
tos nas três principais Atividades do Componente III, que 
visam obter os produtos descritos no Capítulo 5 anterior.
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Quadro 14. Necessidade de investimentos do PAE por Componente/Ação Estratégica

Componentes/Ações Estratégicas
Custo indicativo recursos 

internacionais – US$
Custo indicativo de 

contrapartida – US$
Custo total US$

I – Fortalecimento institucional para o gerenciamento integrado 
dos recursos hídricos

2.900.000 6.562.000 9.462.000

I.1. Implantação dos instrumentos de gestão e fortalecimento 

interinstitucional
1.500.000 3.480.000 4.980.000

I.2. Composição de parcerias com o Paraguai e a Bolívia 300.000 1.500.000 1.800.000

I.3. Monitoramento e controle do fl uxo hídrico e da  qualidade da água 1.100.000 1.582.000 2.682.000

II – Desenvolvimento sustentável e proteção da biodiversidade 2.300.000 5.257.000 7.557.000

II.1. Proteção ambiental do Pantanal 270.000 925.000 1.195.000

II.2. Implantação de Unidades de Conservação 1.200.000 1.339.000 2.539.000

II.3. Diretrizes para utilização de métodos e técnicas 

ambientalmente sustentáveis
830.000 2.993.000 3.823.000

III – Conservação e uso racional do solo 1.800.000 6.600.000 8.400.000

III.1. Fortalecimento do sistema de controle de uso 

e ocupação do planalto
1.600.000 4.260.000 5.860.000

III.2. Conservação do solo no planalto e no Pantanal 200.000 2.340.000 2.540.000

Total (I + II), US$: 7.000.000 18.419.000 25.419.000

Quadro 15. Investimentos por Atividade principal do Componente I

Ações Estratégicas Principais Atividades Custo US$

I.1. Implantação dos 
instrumentos de gestão e 
fortalecimento inter-institucional

I.1.1. Consolidação da base cartográfi ca digital da bacia do Alto Paraguai
300.000

I.I.2. Estruturação e organização da base para o gerenciamento dos recursos 

hídricos 700.000

I.1.3. Compatibilização das legislações e estabelecimento de diretrizes para 

aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos 300.000

I.1.4. Capacitação, comunicação e conscientização social sobre gestão de 

recursos hídricos
200.000

I.2. Composição de parcerias com o 
Paraguai e a Bolívia

I.2.1. Proposições de ações de articulação entre os três países
300.000

I.3. Monitoramento e controle do 
fl uxo hídrico e da qualidade da água

I.3.1. Proposição de medidas de controle da poluição hídrica e gestão dos 

resíduos sólidos 350.000

I.3.2. Ampliação e modernização dos sistemas de monitoramento das águas 

superfi ciais, subterrâneas e dos sedimentos 650.000

1.3.3. Proposição de ações para controle de inundações rurais e urbanas
100.000

Subtotal do Componente I, US$ 2.900.000
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Quadro 16. Investimentos por Atividade principal do Componente II

Ações Estratégicas Principais Atividades Custo US$

II.1. Proteção ambiental do Pan-
tanal

II.1.1. Avaliação ambiental estratégica dos pólos

regionais e capacitação técnica para licenciamento

ambiental

270.000

II.2. Implantação de Unidades de 
Conservação 

II.2.1. Apoio à consolidação das Unidades de Conservação existentes 700.000

II.2.2. Apoio à implantação de novas Unidades de Conservação e de 

Corredores Ecológicos 
500.000

II.3. Diretrizes para utilização de 
métodos e técnicas ambientalmente 
sustentáveis

II.3.1. Desenvolvimento do manejo sustentável dos recursos 

pesqueiros e do ecoturismo
700.000

II.3.2. Compatibilização da navegação com a proteção ambiental 130.000

Subtotal Componente II, US$ 2.300.000

Quadro 17. Investimentos por Atividade principal do Componente III

Ações Estratégicas Principais Atividades Custo US$

III.1. Fortalecimento do sistema de 
controle do uso e ocupação do planalto

III.1.1. Mapeamento das áreas críticas de solo

 degradado e áreas de deposição 200.000

III.1.2. Apoio ao fortalecimento dos sistemas estaduais de controle de 

uso e ocupação do planalto
1.400.000

III.2. Conservação do solo no planalto 
e no Pantanal 

III.2.1. Desenvolvimento de modelo multiplicador para a recuperação de 

áreas degradadas 200.000

Subtotal Componente III, US$ 1.800.000

O prazo para a realização de todas as ações previstas no 
PAE é de aproximadamente quatro anos, embora nem to-
das comecem ou terminem simultaneamente, obedecen-
do, na realidade, a cronogramas específi cos, que depen-

dem das características das Atividades que as compõem. 
Os períodos em que se realizarão essas Atividades estão 
mostrados no Quadro 18, e o cronograma de desembolso 
está mostrado no Quadro 19.
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Quadro 18. Cronograma de implementação do PAE

Ações Estratégicas Principais Atividades
Anos

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

I. Fortalecimento institucional para o gerenciamento integrado dos recursos hídricos 

I.1. Implantação dos 
instrumentos de gestão e 
fortalecimento interinsti-
tucional

I.1.1. Consolidação da base cartográfi ca digital 

da bacia do Alto Paraguai 

I.1.2. Estruturação e organização da base para o 

gerenciamento dos recursos hídricos 

I.I.3. Compatibilização das legislações e estabelecimento 

de diretrizes para aplicacão de instrumentos de gestão 

de recursos hídricos

I.1.4. Capacitacão, comunicação e conscientização 

social sobre gestão de recursos hídricos

I.2. Composição de par-
cerias com o Paraguai e a 
Bolívia

I.2.1. Proposição de ações de articulação 

entre os três países 

I.3. Monitoramento e 
controle do fl uxo hídrico e 
da qualidade da água

I.3.1. Proposição de medidas de controle da

poluição hídrica e gestão dos resíduos sólidos

I.3.2. Ampliação e modernização dos sistemas de 

monitoramento das águas superfi ciais,  

subterrâneas e dos sedimentos 

I.3.3. Proposição de ações para controle de 

inundações rurais e urbanas 

II. Desenvolvimento sustentável e proteção da biodiversidade 

II.1. Proteção ambiental do 
Pantanal

II.1.1. Avaliação ambiental estratégica dos pólos

regionais e capacitação técnica para 

licenciamento ambiental 

II.2. Implantação de Unida-
des de Conservação

II.2.1. Apoio à consolidação das Unidades de 

Conservação existentes 

II.2.2. Apoio à implantação de novas Unidades de 

Conservação e de Corredores Ecológicos

II.3. Diretrizes para 
utilização de métodos e 
técnicas ambientalmente 
sustentáveis

II.3.1. Desenvolvimento do manejo sustentável dos  recursos 

pesqueiros e do ecoturismo 

II.3.2. Compatibilização da navegação com a

proteção ambiental 

III. Conservação e uso racional do solo

III.1. Fortalecimento do 
sistema de controle de uso 
e ocupação do planalto

III.1.1. Mapeamento das áreas críticas de solo 

degradado e áreas de deposição

III.1.2. Apoio ao fortalecimento dos sistemas 

estaduais de controle de uso e ocupação 

do planalto 

III.2. Conservação do solo 
no planalto e no Pantanal

III.2.1 Desenvolvimento de modelo multiplicador  para a recupe-

ração de áreas degradadas 

Quadro 19. Cronograma de desembolso anual dos recursos fi nanceiros

Componentes
Distribuição anual da despesa (U$)

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total
Componente I 400.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.900.000

Componente II 400.000 500.000 700.000 700.000 2.300.000

Componente III 400.000 400.000 500.000 500.000 1.800.000

Total geral 1.200.000 1.400.000 2.200.000 2.200.000 7.000.000

% 17,2 20,0 31.4 31,4 100,0

169



6.2. Parceiros institucionais potenciais 
na implantação do PAE

Pode-se creditar o sucesso na preparação do PAE aos 
atores envolvidos na preparação do Projeto e à participa-
ção pública, que foram sem dúvida de grande destaque. 
Isso explica em grande parte por que o projeto conseguiu 
agregar os anseios e as necessidades da Bacia.

Os parceiros para a implantação das ações do PAE po-
derão ser em grande medida os mesmos da elaboração 
do Projeto, com algumas variações apenas na ênfase do 
envolvimento.

Na identifi cação desses parceiros, haverá de se considerar 
a necessidade de se harmonizarem os diversos interesses 
setoriais e as políticas públicas e, ainda, agregar a capaci-
dade técnica e gerencial de entidades que disponham de 
dados e informações ou capacidade técnica para obtê-los.

Com o propósito de dar continuidade ao processo de par-
ticipação, descentralização e integração das ações a serem 
desenvolvidas no gerenciamento integrado do Pantanal 
e da bacia do Alto Paraguai, foram listadas no Quadro 
20, no Quadro 21 e no Quadro 22, respectivamente, as 
instituições identifi cadas como parceiros potenciais na 
implantação dos Componentes I, II e III do PAE. 

É uma lista preliminar que não tem a pretensão de ser ex-
clusiva e deverá ser atualizada quando os trabalhos forem 
iniciados em função dos mesmos fatores anteriormente 
apontados.

Por ocasião de acionar o processo de execução do PAE, a 
RENIMA – Rede Nacional de Informação sobre o Meio 
Ambiente do IBAMA deverá ser consultada. Criada pela  
Portaria no 48-N, de 23 de abril de 1993, conta atual-
mente com a participação dos órgãos estaduais de meio 
ambiente e de várias outras instituições ligadas à área 
ambiental por meio de suas unidades de informação, que 
participam da Rede na qualidade de Centros Cooperan-
tes, conforme Termo de Cooperação Técnica específi co, 
perfazendo, atualmente, um total de 39 Centros. 

O projeto de implantação da RENIMA integra o Compo-
nente Desenvolvimento Institucional – DI do Programa 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA. A rede tem como 
objetivo principal dar suporte de informação  às ativida-
des técnico-científi cas e industriais e apoiar o processo 
de gestão ambiental, por meio do estabelecimento de 
um planejamento integrado das unidades de informação 
dos órgãos integrantes do SISNAMA - Sistema Nacional 
do Meio Ambiente, em particular dos OEMAs – Órgãos 
Estaduais de Meio Ambiente, possibilitando a distribuição 
e o uso racional dos recursos das informações disponíveis.
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Quadro 20. Parceiros institucionais potenciais na implantação do Componente I – Fortalecimento institucional para o gerenciamento 

integrado dos recursos hídricos

Ação Atividade Parceiros institucionais

I.1. Implantação dos instrumen-

tos de gestão e fortalecimento 

interinstitucional

I.1.1. Consolidação da base cartográfi ca 

digital da bacia do Alto Paraguai
ANA, IBAMA, SEMA-MS/ IMAP, FEMA-MT, universidades

I.1.2. Estruturação e organização da base 

para o gerenciamento dos recursos hídricos

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, prefeituras municipais, 

Universidades, ONGs, associações de usuários, Comitês 

de Bacias

I.1.3. Compatibilização das legislações e es-

tabelecimento de diretrizes para aplicação dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, associações de usuários, 

Comitês de Bacias

I.1.4. Capacitação, comunicação e cons-

cientização social sobre gestão dos recursos 

hídricos

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, IBAMA, 

universidades, ONGs

I.2. Composição de parcerias 

com o Paraguai e a Bolívia

I.2.1. Proposição de ações de articulação 

entre os três países 

MMA, ANA, MRE, governos estaduais, ONGs do Brasil, Bolí-

via e Paraguai, Vice-Ministério de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente da Bolívia, Secretaria do Ambiente do Paraguai

I.3. Monitoramento e controle 

do fl uxo hídrico e da qualidade 

da água

I.3.1. Proposição de medidas de controle da 

poluição hídrica e gestão dos resíduos sólidos

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, Comitês de Bacias, EMBRA-

PA-CPAP, universidades e ONGs

I.3.2. Ampliação e modernização dos sistemas 

de monitoramento das águas superfi ciais, 

subterrâneas e dos sedimentos

ANA, SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT e universidades 

I.3.3. Proposição de ações para controle de 

inundações rurais e urbanas

ANA SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, 

EMBRAPA-CPAP, universidades

Quadro 21. Parceiros institucionais potenciais na implantação do Componente II – Desenvolvimento sustentável 

e proteção da biodiversidade

Ação Atividade Parceiros institucionais

II.1. Proteção ambiental do 

Pantanal

II.1.1. Avaliação ambiental estratégica dos 

pólos regionais e capacitação técnica para 

licenciamento ambiental

IBAMA; SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, municípios 

envolvidos, universidades, ONGs

II.1.2. Melhoria da navegação MT, AHIPAR, SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, IBAMA

II.2. Implantação de 

Unidades de Conservação

II.2.1. Apoio à consolidação das Unidades de 

Conservação existentes

IBAMA; SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, proprietários de 

RPPNs, ONGs

II.2.2. Apoio à implantação de novas Unidades 

de Conservação e de Corredores Ecológicos

IBAMA; SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT,

universidades, ONGs 

II.3. Diretrizes para a utilização 

de métodos e técnicas ambiental-

mente sustentáveis

II.3.1. Desenvolvimento do manejo sustentável 

e dos recursos pesqueiros e do ecoturismo

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, Secretaria de Turismo dos 

Estados, Embrapa-CPAP, universidades, ONGs
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Quadro 22. Parceiros institucionais potenciais na implantação do Componente III – Conservação e uso racional do solo

Ação Atividade Parceiros institucionais

III.1. Fortalecimento do sistema 

de controle de uso e ocupação 

do planalto

III.1.1. Mapeamento das áreas críticas de solo 

degradado e áreas de deposição

IBAMA, SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, municípios 

envolvidos, universidades, ONGs, Ministério Público, 

prefeituras municipais, EMPAER, Embrapa, INDEA, 

Secretarias de Estado

III.1.2. Apoio ao fortalecimento dos sistemas 

estaduais de controle de uso e ocupação do 

planalto

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, Ibama, FEMA, CREAs, 

cartórios, Proprietários rurais STRs, EMPAER, prefei-

turas municipais, proprietários rurais, Polícia Militar 

Ambiental–PMA, IDATERRA, EMBRAPA, 

universidades

III.2. Conservação do solo no 

planalto e no Pantanal

III.2.1. Desenvolvimento de modelo multiplica-

dor para a recuperação de áreas degradadas

SEMA-MS/IMAP, FEMA-MT, EMPAER, FEMA, 

CREA, produtores e proprietários rurais e suas organi-

zações, profi ssionais, ONGs, universidades, prefeituras 

municipais, EMBRAPA

6.3. Investimentos governamentais na 
Bacia – PPAs federal e estaduais

Consolidando a informação disponível apresentada no 
Anexo 7, o total de investimento das ações governamen-
tais é cerca de  US$ 149.100.000, conforme indicado no 
Quadro 23.

Os recursos para implantação dos instrumentos do 
SIGRHI, fortalecimento interinstitucional e integração 
do sistema de gerenciamento de recursos hídricos com 
os sistemas ambientais vêm principalmente do Programa 
Pantanal, cujos recursos se distribuem pelos três planos 
plurianuais analisados.

No caso das parcerias com o Paraguai e a Bolívia, por se 
tratar de atribuição do Ministério das Relações Exterio-
res, os recursos previstos aparecem vinculados às ações da 
Agência Brasileira de Cooperação – ABC.

Merece destaque o fato de praticamente não existir recur-
so direcionado para a mobilização social pelo desenvolvi-
mento sustentável ou a gestão dos recursos hídricos. 

A vinculação dessas duas temáticas aos sistemas educacio-
nais e de comunicação institucional é fundamental para 
o sucesso da participação pública na gestão dos recursos 
hídricos. Outro tema de importância é o relacionado à 
conservação do solo e à redução dos impactos das ativida-
des econômicas sobre os cursos d’água.

A promoção do desenvolvimento sustentável ainda é 
uma estratégia que precisa ser amadurecida em todos os 
níveis de governo, com destaque para os municipais e os 
estaduais, que estão mais próximos das atividades que 
impactam o meio ambiente e as comunidades locais. Por 
isso a importância das diretrizes para utilização de méto-
dos e técnicas ambientalmente sustentáveis que percebem 
quantia ainda pequena dos recursos orçamentários. 
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Quadro 23. Matriz de Ações Estratégicas de governo e de seus valores

Componente Ações Estratégicas

AÇÕES CONSTANTES DOS PPAs (US$ = R$ 3,00)

PPA FEDERAL PPA MATO GROSSO
PPA MATO GROSSO 

DO SUL

I.
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I.1. Implantação dos instru-

mentos de gestão e fortaleci-

mento interinstitucional

5.775.347 16.450.682 5.993.205

I.2. Composição de parcerias 

com o Paraguai e a Bolívia
2.666.667 - -

I.3. Monitoramento e controle 

do fl uxo hídrico e da qualida-

de da água

8.940.667 2.002.341 -

Subtotal Componente I 17.382.681 18.453.023 5.993.205

II
. D

es
en

vo
lv

im
en

to
 s

us
te

nt
áv

el
 e

 
pr

ot
eç

ão
 d

a 
bi

od
iv

er
si

da
de

II.1. Proteção ambiental do 

Pantanal
266.667 - 20.022.365

II.2. Implantação de Unidades 

de Conservação
4.393.333 1.953.587 7.413.576

II.3. Diretrizes para utilização 

de métodos e técnicas ambien-

talmente sustentáveis

6.849.622 7.340.817 13.512.446

Subtotal Componente II 11.509.622 9.294.404 40.948.387

II
I.

 C
on
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so
 

ra
ci
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al

 d
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so
lo

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de uso e 

ocupação do planalto

340.173 31.878.297 5.252.708

III.2. Conservação do solo no  

planalto e no Pantanal
1.299.838 5.834.038 928.035

Subtotal Componente III 1.640.011 37.712.335 6.180.743

Total geral 30.532.314 65.459.762 53.122.335
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6.4. Riscos e sustentabilidade

6.4.1. Riscos

Em que pese a importância da implementação das ações 
do PAE no Pantanal e na bacia do Alto Paraguai para os 
governos, as entidades e os atores chaves (stakeholders) 
da área, é sempre bom ter em mente que há riscos de 
diversas naturezas na sua implantação. Procura-se a seguir 
comentar alguns deles, não necessariamente em sua or-
dem de importância, apontando também que medidas ou 
eventos deverão contribuir para sua diminuição.

Competição interinstitucional – há interesses 
setoriais diferenciados entre os usuários da água que 
precisam ser trabalhados para atender aos preceitos da Lei 
no 9.433/97, daí a Ação Estratégica de fortalecimento da 
articulação institucional prever atividades que colaboram 
para minimizar este risco. 

Dependência de desempenho econômico setorial 
– algumas ações têm a ver, direta ou indiretamente, com 
as bases da economia da maior parte da Bacia (a minera-
ção, a pecuária e a agricultura). As atividades do PAE que 
permitem a mitigação da degradação do solo e o apoio 
ao desenvolvimento sustentável certamente auxiliarão no 
controle deste risco.

Indefi nição do quadro institucional e legal – ainda 
há desarmonia entre as legislações aplicáveis à área. 
A ação que prevê o fortalecimento do arranjo interinsti-
tucional e a harmonização da legislação entre órgãos fede-
rais, estaduais e municipais gestores de recursos hídricos e 
meio ambiente da Bacia por certo minimizará tal risco.

Consciência ambiental incipiente – em que pese 
a importância atual desse tema na Bacia, a dimensão 
ambiental ainda não está adequadamente incorporada 
em todas as instituições que ali atuam, particularmente 
pela existência de duas sub-regiões tão distintas, pla-
nalto e Pantanal, com grande influência das atividades 

exercidas na primeira sobre a segunda. O apoio com 
a chancela do GEF à implementação dos instrumentos 
de gestão dos recursos hídricos contempla treinamento 
e capacitação, o que certamente servirá de lastro para 
a redução de riscos.

Insufi ciência de recursos – ainda há carência de 
recursos humanos e fi nanceiros em algumas esferas de 
governo, que poderão comprometer o gerenciamento in-
tegrado perseguido. O PPA prioriza as ações de governo, 
e o PAE permite estimular investimentos incrementais.

Dispersão de ações – como a Bacia é extensa e, 
no lado brasileiro, envolve dois estados e muitos 
municípios, haverá pressão política para distribuir 
os recursos financeiros disponíveis, sempre mais 
escassos do que o necessário, entre muitos benefi-
ciários. As atividades do PAE, de articulação entre 
programas de órgãos federais e entre sistemas de 
recursos hídricos e de meio ambiente, o governo 
federal, os estados, os municípios e outros atores 
do sistema desempenharão papel fundamental para 
reduzir este risco.

Resistência cultural para a aceitação dos ins-
trumentos da política de recursos hídricos – a 
implementação dos instrumentos de gestão, parti-
cularmente da cobrança pelo uso da água bruta, não 
será aceita sem resistências. Dispondo-se de critérios 
e diretrizes claros e objetivos, como previsto no PAE, 
definidos com a participação pública haverá tendência 
de diminuir essa resistência.

Contingenciamento dos recursos dos planos 
plurianuais – o risco de que os investimentos previs-
tos pelos governos federal e estaduais sejam seriamente 
contingenciados é minimizado pelo volume previsto, que 
representa cerca de dez vezes a contrapartida necessária 
para o GEF, conforme foi considerado no Quadro 14. 
Dessa forma, o papel a ser cumprido pelos recursos do 
GEF está coerente com seu caráter incremental. 
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6.4.2. Sustentabilidade

De nada, ou pouco, adiantaria um programa de ações que 
não se sustentasse ao longo do tempo, durando apenas 
enquanto fosse apoiado externamente. Por essa razão,  
discute-se a seguir a sustentabilidade do Programa pro-
posto e quais os elementos que a garantirão.

Envolvimento público – a efetiva participação da 
sociedade na implementação do Programa é sem dúvida 
o principal instrumento para se alcançar o fortalecimento 
da organização dos usuários existentes e criar as condi-
ções necessárias para a sustentabilidade do Programa, ra-
zão das diretrizes ditadas nesse sentido neste  documento.

Aparato legal institucional – a existência de uma 
base legal e institucional para a gestão dos recursos hídri-
cos, principalmente no que diz respeito à indissociabilida-
de das gestões da água e do solo, da qualidade e da quanti-
dade, e que contempla o múltiplo uso nos planejamentos 
setoriais e a compatibilidade entre a gestão ambiental e 
dos recursos hídricos, defi nidas em nível federal, à qual 
as unidades federativas devem se adequar, abrirá caminho 
para a busca de um desenvolvimento sustentável.

Sistema Integrado de Gerenciamento dos Re-
cursos Hídricos – SIGRHI e Sistema de Meio 
Ambiente – somente a implantação completa desses 
sistemas, com seus diversos componentes de gestão 
(outorga, fi scalização, enquadramento dos corpos d’água, 
sistema de informações, cobrança pelo uso da água e, 
principalmente, o Plano de Recursos Hídricos, no caso 
do SIGRHI), é que poderá garantir defi nitivamente a 
sustentabilidade do Programa, porque sua implantação é 
que realmente permitirá a atuação integrada e adequada 
dos governos em seus diversos níveis (federal, estadual e 
municipal), do Comitê e dos Subcomitês de Bacias, seus 
escritórios técnicos e o grande público.

Aspectos técnicos – as principais questões estratégicas 
para possibilitar o gerenciamento da Bacia estarão equa-
cionadas em caráter demonstrativo: sistema de informa-
ções, critérios para outorga, cobrança, enquadramento, 
planejamento e priorização de ações e de investimentos.

Aspectos ambientais – a sustentabilidade estará ba-
seada na adoção do uso racional da água; na recuperação 
de áreas degradadas; no desenvolvimento de modelos 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais da Bacia; 
na criação de novas Unidades de Conservação e Corredo-
res Ecológicos, áreas legalmente protegidas; no controle 
da poluição; na consolidação da conscientização pública 
com relação às questões ambientais referentes aos recur-
sos hídricos; e no uso racional dos recursos hídricos para 
melhoria das condições de vida da população.

Aspectos econômicos – as ações propostas pressu-
põem aumentar a efi ciência no uso da água, reduzindo a 
necessidade de novos investimentos enquanto aumenta 
a produtividade de suas atividades econômicas; a imple-
mentação de instrumentos que visam à conscientização do 
valor econômico da água; a adoção de critérios de outorga 
que deverão priorizar a alocação mais efi ciente desse 
recurso; a melhoria das condições de subsistência e a pos-
sível inclusão de populações afastadas das oportunidades 
de produção e comercialização de seus produtos; a dimi-
nuição de custos de transporte com o uso de hidrovias, 
aumentando a competitividade dos produtos originados 
na Bacia; a geração de novas oportunidades de renda, com 
o desenvolvimento do ecoturismo. 

Aspectos sociais – a sustentabilidade deverá estar baseada 
na melhoria dos padrões de vida das populações urbanas 
e rurais, com ganhos na saúde e na renda; no aumento da 
sensação de segurança com relação às inundações; e na 
promoção do associativismo e da participação popular nas 
decisões referentes à Bacia. 
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Aspectos fi nanceiros – a sustentabilidade é uma ex-
pectativa de longo prazo, não decorrente imediatamente das 
ações de curto prazo do PAE, mas do efeito multiplicativo 
que se espera venha a se desencadear, com o desenvolvimen-
to de modelos de produção adequados à Bacia, acarretando 
aumento na geração de bens,  serviços e renda.

6.5. Monitoria e avaliação

A ANA, como agência executora nacional, será respon-
sável pela qualidade técnica do Projeto. O PNUMA, 
como agência implementadora do GEF, em cooperação 
com a OEA, como agência executora do PNUMA, serão 
responsáveis por assegurar o desenvolvimento do Projeto 
conforme as exigências do GEF.

A implementação do PAE envolve várias instituições de 
distintas esferas de governo, o que exige um efi ciente, efi -
caz e efetivo mecanismo de acompanhamento e controle 
por parte da agência executora nacional para estabelecer 
realmente o avanço do PAE no sentido de alcançar seus 
objetivos. 

O governo do Brasil e o dos estados envolvidos deverão 
ser informados oportuna e sistematicamente da evolução 

das ações do PAE para que possam orientar suas tomadas 
de decisões, uma vez que os produtos a serem gerados são 
suportes a eles e o PAE oferece uma primeira agenda para 
essa atuação governamental. 

Dentro desse contexto, vale destacar a importância da im-
plantação do SIGRHI, a cujos membros caberá implantar 
de forma contínua e sistematizada as ações de suporte 
num horizonte de curto, médio e longo prazos.

Na primeira reunião do Comitê Diretor nessa nova etapa, 
deverá ser aprovado o modelo de monitoria e avaliação, 
em consonância com as instituições envolvidas, que deve-
rá conter, no mínimo, indicadores de:

• desempenho de desembolsos e avanços físicos do PAE;
• desempenho das instituições quanto ao planejamento e 

ao desenvolvimento;
• performance de gestão;
• desempenho técnico das ações e das atividades.

A periodicidade para apresentação dos Relatórios de Mo-
nitoria será trimestral, com o semestral sendo apreciado 
nas reuniões periódicas do Comitê Diretor do Projeto, 
nas quais serão descritos os avanços obtidos na implemen-
tação de cada uma das atividades.

Serra da Bodoquena – Pantanal/MS
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Palmeira Carandá (Copernicia Alba)
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7.1. Sites da Internet

7.1.1. Governamentais federais – Ministérios

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
http://www.agricultura.gov.br

CIDADES
http://www.cidades.gov.br

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
http://www.mct.gov.br

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
http://www.mda.gov.br

EDUCAÇÃO 
http://www.mec.gov.br

MARINHA
http://www.mar.mil.br

INTEGRAÇÃO NACIONAL 
http://www.integracao.gov.br

MEIO AMBIENTE 
http://www.mma.gov.br

MINAS E ENERGIA
http://www.mme.gov.br

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
http://www.planejamento.gov.br

RELAÇÕES EXTERIORES 
http://www.mre.gov.br

SAÚDE
http://www.saude.gov.br

TRANSPORTES
http://www.transportes.gov.br

TURISMO
http://www.turismo.gov.br

Federais – outros

Agência Nacional de Águas – ANA
http://www.ana.gov.br

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
http://www.aneel.gov.br



Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ
http://www.antaq.gov.br

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM
http://www.cprm.gov.br

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM
http://www.dnpm.gov.br

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
http://www. embrapa.br

Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS
http://www.furnas.gov.br

Fundação Nacional do Índio - FUNAI
http://www.funai.gov.br

Fundação Nacional da Saúde – FUNASA
http://www.funasa.gov.br

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE
http://www.ibge.gov.br

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA
http://www.ibama.gov.br

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
http://www.inmet.gov.br

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA
http:// www.ipea.gov.br

Estaduais – Mato Grosso

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
http://www.ufmt.br

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
http://www.ufms.br
Estaduais – Mato Grosso

Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Extensão Rural
http://www.empaer.mt.gov.br

Fundação Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – FEMA-MT
http://www.fema.mt.gov.br

Governo do Estado de Mato Grosso
http://www.mt.gov.br

Secretaria de Turismo de Mato Grosso
http://www.turismo.mt.gov.br

Secretaria de Planejamento de Mato Grosso – SEPLAN-MT
http://www.seplan.mt.gov.br
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Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
http://www.unemat.br

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO
http://www.famato.org.br

Estaduais – Mato Grosso do Sul

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS
http://www.sema.ms.gov.br/prosa/cras/cras.htm

Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul – FAMASUL
http://www.famasul.com.br

Fundação de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDTUR
http://www.ms.gov.br

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
http://www.ms.gov.br

Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul – IDATERRA
http://www.ms.gov.br/gestao/cogeps.asp

Instituto de Meio Ambiente Pantanal – IMAP
http://www.sema.ms.gov.br

Parque Regional do Pantanal – MS
http://www.parqueregionaldopantanal.org.br

Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – SEMA/MS
http://www.sema.ms.gov.br

Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Corumbá – SEMATUR
http://www.corumba.ms.gov.br

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
http://www.uems.br

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul – ENERSUL 
http://www.enersul.com.br

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL
http://www.sanesul.com.br

Secretaria de Planejamento de Mato Grosso do Sul – SEPLAN-MS
http://www.seplan.ms.gov.br

7.1.2. Não governamentais

Ecologia e Ação – ECOA 
www.riosvivos.org.br/ecoa

Conservation International do Brasil – CI 
http://www.conservation.org.br
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Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos – ECOTRÓPICA
http://www.ecotropica.org.br

Ducks Unlimited
http: www.ducks.org

The Nature Conservancy – TNC
http://www.tnc.org.br

Iniciativa Pantanal – Everglades – IPE
http://epi.ces.fau.edu

União Mundial para a Natureza – UICN 
http://www.uicn.org

World Wildlife Foundation – WWF
http://www.wwf.org.br

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA 
http://www.cnrh-srh.gov.br/orgaos/consorcios.htm

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari – COINTA 
http://www.cnrh-srh.gov.br/orgaos/consorcios.htm

7.1.3. Internacionais

GEF
http://www.gefweb.org

OEA
http://www.oas.org

PNUMA
http://www.unep.org
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Continua...

8.1 Governamentais

Federais
AHIPAR Administração da Hidrovia Paraguai–Paraná

ANA Agência Nacional de Águas

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CAIXA Caixa Econômica Federal

CEPTA Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Continentais

CNPq Conselho Nacional de Pesquisa

CNPGC/EMBRAPA Centro Nacional de Gado de Corte

CNPF/EMBRAPA Centro Nacional de Pesquisas de Florestas

COREDES Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste

CPAO/EMBRAPA Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste

CPAP/EMBRAPA Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal

CPP Centro de Pesquisa do Pantanal

DNPM Departamento Nacional de Pesquisas em Mineração

EB Exército Brasileiro

ELETRONORTE Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A.

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FUNAI Fundação Nacional do Índio

FUNASA Fundação Nacional de Saúde

FURNAS Furnas Centrais Elétricas S. A.

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

IBGE Fundação Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística

IPH Instituto de Pesquisas Hidráulicas

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia

MEC Ministério da Educação

MIN Ministério de Integração Nacional

MM Ministério da Marinha

MMA Ministério do Meio Ambiente

MPO Ministério do Planejamento e Orçamento

MRE Ministério das Relações Exteriores

PNSB Parque Nacional da Serra da Bodoquena

PRODEAGRO Programa de Desenvolvimento Agroambiental

SEAP/PR Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República

SEPURB Secretaria de Políticas Urbanas

SIH Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica

SRH Secretaria de Recursos Hídricos

UFC Universidade Federal do Ceará

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso

UFPE Universidade Federal de Pernambuco

UFPR Universidade Federal do Paraná

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco

UFSCAR Universidade Federal de São Carlos

UFSM Universidade Federal de Santa Maria

UFU Universidade Federal de Uberlândia

Abaixo estão relacionadas as instituições participantes os eventos públicos para a preparação do Projeto.
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Estaduais de Mato Grosso
EMPAER/MT Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Extensão Rural

FEMA/MT Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso

METAMAT Companhia Mato-Grossense de Mineração

SEC. TURISMO/MT Secretaria de Turismo de Mato Grosso

SEDTUR/MT Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Mato Grosso

SANEMAT Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso

SEDUC Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso

UNEMAT Universidade do Estado de Mato Grosso

Estaduais de Mato Grosso do Sul
AGESUL Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul

CECA Conselho Estadual de Controle Ambiental

CONPESCA Conselho Estadual de Pesca do Estado de Mato Grosso do Sul

CRAS Centro de Reabilitação de Animais Silvestres

FUNDATUR Fundação de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul

FUNDECT Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul

IDATERRA Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul

IMAP Instituto do Meio Ambiente Pantanal

MP/MS Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

PMA/Bonito Polícia Militar Ambiental de Bonito/Mato Grosso do Sul

PMA/MS Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul

PRP Parque Regional do Pantanal

SEFAZ/MS Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul

SEMA Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul

SEPLAN Secretaria de Planejamento de Mato Grosso do Sul

UEMS Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Estaduais de outros estados
CETEC Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas

UNIMONTES Universidade Estadual de Montes Claros

USP Universidade de São Paulo

Municipais de Mato Grosso
Alto Paraguai/MT Prefeitura Municipal de Alto Paraguai/MT

Barão de Melgaço Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT

Cáceres Prefeitura Municipal de Cáceres/MT

Cuiabá Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Cuiabá/MT Assembléia Legislativa de Cuiabá/MT

DAE Várzea Grande Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT

Diamantino Prefeitura Municipal de Diamantino/MT

Poconé Prefeitura Municipal de Poconé/MT

SANEACAP Companhia de Saneamento da Capital

Séc. Tur. Poconé Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Poconé/MT

Sec. Várzea Grande Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT

Várzea Grande Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT

Municipais de Mato Grosso do Sul
Alcinópolis/MS Prefeitura Municipal de Alcinópolis/MS

Anastácio Prefeitura Municipal de Anastácio/MS

Antônio João Prefeitura Municipal de Antônio João/MS

Aquidauana Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS

Bandeirantes Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS
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Bela Vista Prefeitura Municipal de Bela Vista/MS

Bodoquena Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS

Bonito Prefeitura Municipal de Bonito/MS

Camapuã Prefeitura Municipal de Camapuã/MS

Campo Grande/MS Assembléia Legislativa de Campo Grande/MS

Caracol Prefeitura Municipal de Caracol/MS

CMC Câmara Municipal de Corumbá/MS

CMCR Câmara Municipal de Costa Rica/MS

COMTUR – Campo Grande Conselho Municipal de Turismo de Campo Grande/MS

COMTUR – Costa Rica Conselho Municipal de Turismo de Costa Rica/MS

Corguinho Prefeitura Municipal de Corguinho/MS

Corumbá Prefeitura Municipal de Corumbá/MS

Costa Rica Prefeitura Municipal de Costa Rica/MS

Coxim Prefeitura Municipal de Coxim/MS

Dois Irmãos do Buriti Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS

Guia Lopes da Laguna Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS

Jaraguari Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS

Jardim Prefeitura Municipal de Jardim/MS

Maracaju Prefeitura Municipal de Maracaju/MS

Miranda Prefeitura Municipal de Miranda/MS

Nioaque Prefeitura Municipal de Nioaque/MS

Pedro Gomes Prefeitura Municipal de Pedro Gomes/MS

PLANURB Instituto de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Campo Grande/MS

PMCG Prefeitura Municipal de Campo Grande

Ponta Porã Prefeitura Municipal de Ponta Porã/MS

Porto Murtinho Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

Rio Negro Prefeitura Municipal de Rio Negro/MS

Rio Verde Prefeitura Municipal de Rio Verde/MS

Rochedo Prefeitura Municipal de Rochedo/MS

SAAE – Bela Vista/MS Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela Vista/MS

São Gabriel D’Oeste Prefeitura Municipal de São Gabriel D’Oeste/MS

Sec. Tur. Aquidauana Secretaria de Turismo de Aquidauana/MS

Sec. Tur. Costa Rica Secretaria de Turismo de Costa Rica/MS

SEMACTUR Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Corumbá/MS

SEMUR – Campo Grande Secretaria Municipal de Controle Urbanístico e Ambiental

Sidrolândia Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS

Sonora Prefeitura Municipal de Sonora/MS

Terenos Prefeitura Municipal de Terenos/MS

8.2. Comitês de Bacia
CIBHAP-P Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca do Alto Paraguai – Pantanal

8.3. Não governamentais

De âmbito nacional e internacional
ABBTUR Associação Brasileira Bacharéis de Turismo 

ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

ABIPAN Associação Binacional de Defesa do Pantanal

ABRH Associação Brasileira de Recursos Hídricos

AlterVida Alter Vida – Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo/Assunción, Paraguai

CI do Brasil Conservation International do Brasil

Rios Vivos Coalizão Rios Vivos/Rede Pantanal

DUCKS Ducks Unlimited

FRM Fundação Roberto Marinho

IIEA Instituto Internacional de Ecologia da Amazônia

IPE Iniciativa Pantanal Everglades
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RIRH Rede Interamericana de Recursos Hídricos

REBOB Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográfi cas

TNC The Nature Conservancy

WWF Would Wildlife Fund (Fundo Mundial para a Conservação da Natureza) – Brasil e Bolívia

De Mato Grosso
AMEC Associação Ecológica Melgassense

AMSC Associação de Moradores Salim Cafure

ARPA Associação Rondopolitana de Proteção Ambiental

COOPERAURUM Cooperativa dos Produtores de Ouro de Poconé

COOPERPEIXE Cooperativa Mato-Grossense de Aqüicultura

CREAD Consórcio de Educação Aberta e a Distância

ECOTRÓPICA Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos

EDAMAZ Educação Ambiental na Amazônia

FAMATO Federação de Agricultura de Mato Grosso

FIEMAT Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso

FORMAD/MT Fórum do Meio Ambiente de Mato Grosso

IEA Instituto de Ecologia Aplicada

IIEA Instituto Internacional de Ecologia da Amazônia

IPE Iniciativa Pantanal Everglades

OREADES Oréades Núcleo de Geoprocessamento

PNF Projeto Novas Fronteiras

De Mato Grosso do Sul
AARM Associação dos Amigos do Rio Mimoso

ABAV/MS Associação Brasileira das Agências de Viagem/MS

ABIH/MS Associação Brasileira de Hotéis/MS

AÇÃO GUAICURUS Sociedade de Desenvolvimento do Turismo Sustentável

ACP Associação Coxinense de Pescadores

ACRISUL Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul

AI Associação dos Irrigantes/MS

ASPADAMA Associação dos Pescadores Amadores e Defensores do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

ATRATUR Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região

CIDEMA Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa

COINTA Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari

COM Colônia de Pescadores de Miranda

CPZ2 Colônia de Pescadores Z2 

ECOA Ecologia e Ação

ECOPAN Associação Ecológica de Defesa da Bacia do Rio Miranda e do Pantanal

FAMASUL Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul

Federação dos Pescadores de MS Federação de Pescadores Profi ssionais de MS

FIEMS Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul

FN Fundação Neotrópica

FORMAD/MS Fórum de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul

FUCONAMS Fundação para Conservação da Natureza de Mato Grosso do Sul

FUND. BIÓTICA Fundação Biótica

FUNDAPAM Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental

GPEA Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental

IPRH Instituto de Pesquisas em Recursos Hídricos

MUPAN Mulheres em Ação no Pantanal

OIKOS Cooperativa de Trabalho Socioambiental

PNFC Projeto Novas Fronteiras

SHHBS Sindicato dos Hoteleiros, Hotéis, Bares e Similares/MS

SINGTUR/MS Sindicato dos Guias de Turismo de MS
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SODEPAN Sociedade de Defesa do Pantanal

SRC Sindicato Rural de Coxim

SRCorumbá Sindicato Rural de Corumbá

Empresas privadas de âmbito nacional e de outros estados
BUNGE Bunge Alimentos

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz

FLE Fundação Luiz Englert

GRANEL Granel Química Ltda.

Griffi n Griffi n Brasil Ltda.

IPH Instituto de Pesquisas Hidráulicas

MCR MCR Consultoria Empresarial e Social

ORIENTA Agência de Treinamento & Consultoria Socioambiental

SEBRAE Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Syngenta Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

TGB Gasoduto Brasil–Bolívia

TRACTEBEL Concessionária Autorizada Energia Elétrica/Florianópolis-SC

UM Urucum Mineração

UNILIVRE Universidade Livre do Meio Ambiente

UNINCOR Universidade Vale do Rio Verde Três Corações

Empresas privadas de Mato Grosso
FCR Fundação Cândido Rondon

IPEM Instituto de Pesquisa Mato-Grossense

PASCON Projetos, Assistência Técnica e Consultoria Ambiental Ltda.

SANEMAT Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso

UNIC Universidade de Cuiabá

UNIRONDON Faculdades Integradas Cândido Rondon

UNIVAG Faculdades Unidas de Várzea Grande

Empresas privadas de Mato Grosso do Sul
AG Águas Guariroba

Águas de Campo Grande/MS Empresa de Saneamento Básico de Campo Grande/MS

AMS Agropecuária Miguel Sérgio Ltda.

ASP Agropecuária Sérgio Paulo

CONJUGA Consultoria Jurídico–Ambiental

CONVEX Convex – Eventos

ENERSUL Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul

FACSUL Faculdade Mato Grosso do Sul

FAPEC Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura

FUNLEC Fundação Lowtons de Educação e Cultura

Hotel Camalotes Hotel Camalotes de Porto Murtinho/MS

Hotel Canaã Hotel Canaã 

Hotel Saladero Cuê Hotel Saladero Cuê de Porto Murtinho/MS

IESD Instituto de Ensino Superior de Dourados

IESPAN Instituto de Ensino Superior do Pantanal

IMPACTO Impacto Consultoria e Planejamento Ambiental S/C Ltda.

SANESUL Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul

UCDB Universidade Católica Dom Bosco

UNAES Faculdade de Campo Grande

UNIDERP Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal
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8.4. Organismos internacionais
GEF Fundo para o Meio Ambiente Mundial

OEA Organização dos Estados Americanos

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

8.5. Instituições de outros países
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Tecnicas de Argentina

DGCRH Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos – Bolívia

DGB Dirección General de Biodiversidad – Bolívia

DGPCRH Dirección General de Proteción y Conservación de los Recursos Hídricos – Paraguai

GA Gobernación de Amabay – Paraguai

GC Gobernación de Concepción – Paraguai

GEF Paso Bravo GEF Paso Bravo – Area Protegida Paso Bravo/Concepción – Paraguai

MDS Ministério de Desarrollo Sostenible – Bolívia

PDSC Prefectura del Departamento de Santa Cruz – Bolívia

SERNAP Sevicio Nacional de Áreas Protegidas – Bolívia

Scotland-UK University of Glasgow, Scotland – Reino Unido

SEAM Secretaria del Ambiente – Paraguai

SINASIP Sistema Nacional de Áreas Silvestres e Protegidas – Paraguai

UQAM Université du Québec à Montreal – Canadá

Direção e coordenação do GEF Pantanal/Alto Paraguai

ANA – Agência Nacional de Águas                  
SPS, Área 5, Quadra 3, Bloco B – 70.610-200, Brasília-DF, Brasil 

http://www.ana.gov.br

Jerson Kelman – Diretor-Presidente da ANA 

Tel: (55-61) 445.5441, Fax: (55-61) 445.5404 – E-mail: kelman@ana.gov.br

Benedito Braga – Diretor da ANA

Tel: (55-61) 445.5431, Fax: (55-61) 445.5415 – E-mail: benbraga@ana.gov.br

Paulo Varella – Superintendente de Projetos e Programas  da ANA – Diretor Nacional do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai

Tel: (55-61) 445.5220, Fax: (61) 445-5296 –E-mail: paulovarella@ana.gov.br

João Gilberto Lotufo Conejo – Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos – ANA  – Coordenador do Subprojeto 9.4/PAE

Tel: (55-61) 445.5204 – E-mail: jglotufo@ana.gov.br 

Marcelo Pires da Costa – Especialista em Recursos Hídricos – ANA

Tel: (55-61) 445-5204 – E-mail: marcelo@ana.gov.br 

GEF – Fundo para o Meio Ambiente Mundial
1818 H Street NW – Washington DC, 20433, USA

http://www.gefweb.org

Alfred Duda – Senior Advisor – GEF International Waters

(1-202) 458-8198/473-1077; (1-202) 522-3240 – E-mail: aduda@thegef.org

Andrea Merla – Program Manager – GEF International Waters

(1-202) 458-8198; (1-202) 522-3240 – E-mail: amerla@thegef.org

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
P.O. Box 30552 – Nairobi, Kenya 

http://www.unep.org

Isabelle Van Der Beck –  Task Manager Projetos GEF/PNUMA

Tel.: (254-2) 62-4339.4028; Fax.: (254-2) 62-2798.3943 – E-mail: isabelle.vanderbeck@unep.org
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OEA – Organização dos Estados Americanos
1889 F Street NW – Washington DC, 20006, USA

http://www.oas.org

Thomas Scott Vaughan – Diretor, Unidade de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – EDSMA/OEA

Tel: (1-202) 458-3567;  Fax: (1-202) 458-3560 – svaughan@oas.org 

Jorge Rucks – Chefe da Área Geográfi ca II, América Latina – Unidade Técnica de Projeto – EDSMA/OEA

Tel: (54-11) 4803.7606; Fax: (54-11) 4801.6092 – E-mail: oea@oea.com.ar e jrucks@oas.org

Nelson da Franca Ribeiro dos Anjos – Coordenador Internacional do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, Especialista Principal em 

Recursos Hídricos – EDSMA/OEA

Tel: (55-61) 322.7895; (55-61) 224.2861; Fax.: (55-61) 224.6902 – E-mail: nelsonf@oeabrasil.com.br; nelsonf@codevasf.gov.br

Humberto Cardoso Gonçalves – Coordenador Técnico do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai

Tel: (55-67) 312-6428; Fax: (55-67) 312-6430 – E-mail: humbertogef@msmt.org.br

Maria Apostolova – Especialista da EDSMA/OEA

Tel: (52-55) 5280-1208; Fax: (52-55) 5281-7390 – E-mail: mapostolova@oas.org e mstesanova@prodigy.net.mx

ABC/MRE – Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores
http://www.abc.mre.gov.br/

Rócia Oliveira – Gerente CTRM – Cooperação Técnica Multilateral Recebida

Tel: (55-61) 411-6158; Fax: (55-61) 411-6894 – E-mail: rocia@abc.mre.gov.br

SEAIN/MP – Secretaria de Assuntos Internacionais do  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
http://www.planejamento.gov.br

Carlos Eduardo Lampert – Coordenador-Geral de Operações Sociais

Tel: (55-61) 429-4463 / 429-4464; Fax: (55-61) 255-4022 – E-mail: carlos.lampert@planejamento.gov.br

Valdete Campos da Silveira – Coordenadora de Projetos 
Tel: (55-61) 429-4463 / 429-4464; Fax: (55-61) 225-4022 – E-mail: valdete.silveira@planejamento.gov.br

Ministério do Meio Ambiente – MMA
http://www.mma.gov.br

Programa de Cooperação Internacional do MMA/SECEX/DAI
Francisca Mendes de Menezes – Gerente do Programa de Cooperação Internacional

Tel: (55-61) 317-1903 / 225-6855; Fax: (55-61) 317-1022 – E-mail: francisca.menezes@mma.gov.br 
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DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES DO PCBAP  
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INVESTIMENTOS PREVISTOS NOS PPAs PARA O PANTANAL 
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1. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES 
DO PCBAP

1.1. Plano de Conservação da Bacia 
do Alto Paraguai – PCBAP

O PCBAP foi um estudo realizado com fundos do Banco Mun-
dial e do governo brasileiro, com apoio operacional do Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sob 
a coordenação do Ministério do Meio Ambiente – MMA e dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por intermédio 
de seus órgãos de meio ambiente. Foi realizado no período de 
1991 a 1996, tendo seus resultados publicados pelo MMA em 
1997 em três volumes e sete tomos ilustrados com fi guras e 
mapas, conforme indicado abaixo:

Volume I – Metodologia do Plano de Conser-
vação da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP

Volume II  – Diagnóstico dos meios físico e 
biótico

Tomo I – Meio físico (geologia, geomorfologia, pedolo-
gia, climatologia)
Tomo II A – Hidrossedimentologia do Alto Paraguai 
(geomorfometria, rede hidrossedimentométrica, águas 
subterrâneas, comportamento hidrossedimentológico, 
produção de sedimentos, fl uviomorfologia, diagnóstico e 
preservação)
Tomo II B – Hidrossedimentologia do Alto Paraguai 
(qualidade das águas e dos sedimentos, medidas de con-
trole de cheias)
Tomo II – Anexos e mapas
Tomo III – Meio biótico (vegetação, vertebrados terres-
tres e semi-aquáticos, ictiofauna)
Tomo IV – Socioeconomia de Mato Grosso (uso e 
ocupação da terra, dinâmica demográfi ca, condições de 
vida da população de Mato Grosso, aspectos econômicos, 
turismo, culturas indígenas)

Tomo VA – Socioeconomia de Mato Grosso do Sul (uso 
e ocupação da terra, dinâmica demográfi ca, condições de 
vida da população)
Tomo VB – Socioeconomia de Mato Grosso do Sul (as-
pectos econômicos, turismo, estudos regionais e urbanos, 
culturas regionais e indígenas)
Tomo VI – Aspectos jurídicos e institucionais de Mato 
Grosso (nível municipal e Unidades de Conservação)
Tomo VII – Diagnóstico dos aspectos jurídicos e institu-
cionais de Mato Grosso do Sul (nível municipal e Unida-
des de Conservação)
Volume III – Análise integrada e prognóstico da bacia do 
Alto Paraguai (caracterização geral da bacia do Alto Para-
guai, unidades de análise integrada, zoneamento ambien-
tal e diretrizes gerais e específi cas)
Anexo do Volume III – Cartas das unidades de análise 
integrada (carta de unidades ambientais naturais, carta de 
unidades ambientais socioeconômicas e carta de unidades 
de zoneamento ambiental)

O Plano contou com a participação de várias entidades 
que atuaram no seu desenvolvimento e execução: Ins-
tituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH/UFRGS, Centro 
de Pesquisas Agropecuárias do Pantanal – CPAP/
EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisas de Solos 
– CNPS/EMBRAPA, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, Universidade Federal 
de Mato Grosso – UFMT, Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul – UFMS e Centro Integrado de 
Estudos em Geoprocessamento – CIEG/UFPR, tendo 
como instituições colaboradoras: Museu de Zoologia 
da Universidade de São Paulo – MZUSP/USP, Centro 
de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado – CPAC/
EMBRAPA, Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE e 
Museu Botânico de Curitiba – MBM.

O PCBAP foi concebido visando ao disciplinamento 
e à orientação do desenvolvimento econômico exis-
tente e potencial na Bacia, dentro de uma perspectiva 
conservacionista dos recursos naturais e do incentivo 
a atividades produtivas, garantindo padrões culturais 
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e tecnológicos adequados à capacidade de suporte dos 
ecossistemas da planície pantaneira e do planalto de 
seu entorno.

Teve como foco principal a Bacia e seus problemas ambien-
tais, com o objetivo de defi nir as diretrizes e as estratégias de 
ação para criar as condições necessárias à existência de um 
processo de ordenamento territorial de caráter permanente.

Realizou um diagnóstico integrado dos ambientes natural 
e socioeconômico e da estruturação e operacionalização de 
um sistema de informações para monitoramento constante 
das condições ambientais, realizando estudos hidrossedimen-
tológicos para a geração de conhecimento sobre o regime 
hídrico e seu monitoramento, visando criar as condições para 
previsão das ocorrências de cheias e inundações.

A estruturação do PCBAP baseou-se em uma abordagem 
de zoneamento ambiental para a formulação de diretrizes 
gerais e específi cas para a conservação do solo, reabili-
tação de terras degradadas, tendo proposto um sistema 
de informações geográfi cas para facilitar a divulgação de 
informações físicas, biológicas, sociais, legais e econômi-
cas e um sistema de alerta contra inundações, a fi m de 
prevenir impactos negativos nas áreas urbanas e rurais.

O PCBAP teve o mérito de consolidar informações de 
maneira inédita para a Bacia. Seus objetivos de investiga-
ção abrangeram um leque de temas e estudos interliga-
dos, refl etindo a complexidade e a interdependência dos 
elementos que compõem os problemas ambientais e a 
constituição da realidade.

Os produtos do PCBAP possibilitaram a formulação de 
um amplo conjunto de diretrizes de ações, que, entretan-
to, requerem um detalhamento quanto às suas metas e aos 
meios de implementação.

As diretrizes gerais defi nidas no âmbito do PCBAP tive-
ram como premissas básicas o desenvolvimento sustentá-
vel, a preservação e a recuperação ambiental.

A proposição de políticas de desenvolvimento foi um 
pressuposto básico, não obstante a necessidade de contro-
le dos usos dos recursos naturais para sua conservação e 
preservação. O PCBAP considerou fundamental atender à 
população local em seus anseios pela melhoria das condi-
ções e da qualidade de vida, tendo o homem como centro 
das preocupações sociais e econômicas e com interesse 
pela qualidade ambiental.

Dada a preocupação geral do PCBAP em orientar o 
desenvolvimento com a conservação e a proteção do 
Pantanal, os estudos de diagnóstico permitiram apontar 
os problemas socioambientais principais, dimensioná-los 
espacialmente e gerar indicações de ações para as unida-
des do zoneamento proposto.

Tais problemas estavam de modo direto ou indireto rela-
cionados às questões ambientais, demandando interven-
ções a curto e a médio prazos por meio de um programa 
geral de ação. Esses problemas foram subdivididos de 
acordo com três tipos de estratégias de ação para enfren-
tá-los, a saber:

• ações corretivas e preventivas que tinham por fi nalida-
de proteger os ambientes naturais e socioculturais da 
Bacia;

• ações de incentivo às atividades econômicas compatíveis 
com a sustentação dos recursos naturais e com a fragili-
dade dos ecossistemas naturais e padrões culturais; 

• ações de articulação político-institucional que procuras-
sem viabilizar os objetivos do PCBAP.

O PCBAP contemplou análises temáticas do ambiente 
natural, da socioeconomia da região e dos aspectos 
político-institucionais. Foram identificadas as grandes 
potencialidades, as fragilidades e os principais proble-
mas e definidos programas para a melhoria ambiental 
e socioeconômica da região. A partir da caracterização 
geral da região, foi efetuada uma proposta de zonea-
mento ambiental da Bacia, com a definição de diretri-
zes para uso adequado.
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Quadro 24. Diretrizes do PCBAP contempladas em Subprojetos do GEF Pantanal e Alto Paraguai

Diretrizes do PCBAP Subprojetos do GEF Pantanal/Alto Paraguai
Programa de Implantação de Unidades de Conservação
• Divulgar os mecanismos de incentivo fi scal com o objetivo de ampliar 

as Unidades de Conservação enquadradas na categoria de Reservas 

Particulares do Patrimônio natural – RPPNs

2.1. Plano de Manejo de Unidades de Conservação no Pantanal

2.2. Implantação de Unidades de Conservação em Mato Grosso do Sul

• Estimular parceria com órgãos municipais e organizações da 

sociedade civil para desenvolver a gestão das Unidades de Conser-

vação e seu entorno

2.1. Plano de Manejo de Unidades de Conservação no Pantanal

2.2. Implantação de Unidades de Conservação em Mato Grosso do Sul

2.3. Planejamento Ecorregional

2.4. Gerenciamento do Comércio de Animais Vivos

Programa de Desenvolvimento Institucional para Controle e Fiscaliza-
ção de Áreas de Preservação Permanente

• Ampliar as áreas designadas como de preservação permanente, consi-

derando também como tal as áreas de recarga de aqüíferos

2.2. Implantação de Unidades de Conservação em Mato Grosso do Sul

• Mecanismos: monitoramento das áreas, indicação de áreas piloto, 

aumento da fi scalização e implantação de ICMS Ecológico

• Mecanismos de incentivo aos proprietários de terras que implantarem 

programas de recuperação de áreas degradadas

2.1. Plano de Manejo de Reservas no Pantanal

Programa de Monitoramento das Atividades Mineradoras
• Ordenar, controlar e fi scalizar a atividade mineradora 1.4. Distribuição e Transporte de Mercúrio na Bacia do Alto Paraguai

• Estabelecer critérios para um manejo adequado da atividade garimpeira 3.2. Reabilitação de Terras Degradadas pelo Garimpo em Poconé – MT

Programa de Desenvolvimento e Ordenação da Atividade Turística
• Subprograma para áreas com atividades desenvolvidas

• Recompor áreas em vias de degradação 3.2. Reabilitação de Terras Degradadas pelo Garimpo em Poconé – MT

• Subprograma para áreas com potencial de exploração

• Identifi car e mapear áreas de potencial turístico 4.2. Conservação de Ninhais do Pantanal em Mato Grosso

Programa de Manejo Agropecuário
• Desestimular o plantio de braquiária na planície

• Divulgar as técnicas existentes de controle integrado de pragas, pre-

vendo faixas de vegetação nativa nas áreas plantadas

3.1. B Monitoramento de Áreas em Sistema de Plantio Direto na 

Bacia do Taquari

Convém observar que o PCBAP é um estudo de 
zoneamento ambiental que estabelece diretrizes, mas não 
defi ne uma rede causal que permita determinar priori-
dades por temas críticos, por exemplo. Em função de sua 
natureza metodológica, o PCBAP não indica custos nem 
propõe medidas mais detalhadas, como termos de refe-
rência, propostas de projetos de lei ou outros instrumen-
tos normativos. Não obstante, o PCBAP é um importante 
referencial. Várias de suas recomendações/diretrizes fo-
ram implementadas pelos Subprojetos do GEF Pantanal/
Alto Paraguai. O PCBAP subsidiou de forma signifi cativa 
a elaboração do DAB, contribuindo igualmente para a 
defi nição das ações estratégicas para a Bacia.

1.2. Diretrizes e recomendações 
do PCBAP e suas relações com os 
Subprojetos

O PCBAP propôs uma série de diretrizes e reco-
mendações que têm correspondência direta com as 
áreas temáticas dos Componentes do Projeto GEF 
Pantanal/Alto Paraguai. O Quadro 24 sintetiza 
as relações existentes entre várias das diretrizes 
constantes do PCBAP e os Subprojetos do GEF 
Pantanal/Alto Paraguai.
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Programa de Manejo da Fauna e da Vegetação

• Regulamentar o uso e a exploração da fauna e da vegetação, compa-

tibilizando a legislação dos países vizinhos que integram o Mercosul

2.4. Gerenciamento do Comércio de Animais Vivos

4.2. Conservação de Ninhais do Pantanal em Mato Grosso

Programa de Desenvolvimento da Pesca

• Subprograma de Pesca Profi ssional

• Incentivar a pesca profi ssional para torná-la mais produtiva e rentá-

vel, por meio da liberação de apetrechos efi cientes de captura, como 

tarrafas e redes, mediante critérios técnicos que defi nam suas dimen-

sões e condições de uso

1.1. Pesca no Rio Taquari

• Subprograma de Diversifi cação de Exploração da Pesca

• Incentivar a diversifi cação da exploração das espécies autóctones

• Normatizar a exploração de espécies de peixes utilizadas como iscas, a 

partir do levantamento socioeconômico da atividade e do conhecimento 

sobre a biologia e a ecologia dessas espécies no ambiente natural

5.1. Gerenciamento dos Catadores de Iscas Vivas em Mato Grosso do Sul

• Avaliar a capacidade de produção natural, a tecnologia de captura e 

aproveitamento e o mercado potencial para espécies abundantes e de 

pequeno porte, como os Curimatidae, Hemiodontidae e alguns Characidae

1.1. Pesca no Rio Taquari

• Subprograma de Piscicultura

• Reconhecer a aqüicultura como uma atividade zootécnica, com le-

gislação e fi scalização ambientais próprias, diferenciando-a da pesca 

extrativa 5.1. Aqüicultura como Alternativa da Pesca em Mato Grosso

5.2. Aqüicultura como Alternativa da Pesca no Rio Taquari• Adaptar e desenvolver tecnologia de manejo e criação de peixes, 

específi cas para a região, incluindo estudos sobre a viabilidade de 

implantação da piscicultura na planície, avaliando-se a relação custo-

benefício e os impactos ambientais da atividade

Programa de Manejo de Solos e Controle da Erosão

• Incentivar os projetos de microbacias, com práticas de conservação 

de solo, em áreas de médio e alto grau potencial de erosão. Promover 

de forma articulada entre os municípios e os estados a implantação 

desses programas

3.1.A Gerenciamento dos Solos e Erosão na Bacia do Taquari

3.1.B Monitoramento de Áreas em Sistema de Plantio Direto na Bacia 

do Taquari

3.3. Reabilitação de Áreas Degradadas das Nascentes do Rio Paraguai

Programa de Meio Ambiente Urbano e de Controle de Cheias

• Controle de inundações e desenvolvimento de sistema de alerta

1.6. Gerenciamento dos Recursos Hídricos nas Vizinhanças das Cida-

des de Corumbá e Cuiabá

5.3. Identifi cação da Necessidade de um Sistema de Apoio à Decisão 

para a Bacia do Alto Paraguai

5.4. Identifi cação da Necessidade de um Modelo de Gerenciamento 

Hidrológico para a BAP

Programa de Desenvolvimento Organizacional

• Necessidade de fortalecimento institucional e de implementação dos 

preceitos contidos na legislação ambiental e de recursos hídricos

7.1. Fortalecimento do Gerenciamento Ambiental 

Integrado em Corumbá

7.2. Harmonização da Legislação sobre Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos na Bacia do Alto Paraguai

7.3. Apoio Institucional ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi -

ca do Alto Paraguai – Pantanal

7.4. Desenvolvimento Institucional dos Consórcios Intermunicipais 

como Membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca do 

Alto Paraguai – Pantanal

7.5. Desenvolvimento e Fortalecimento de Instituições para o Geren-

ciamento Ambiental Integrado das Bacias dos Rios Apa e Miranda

Continua...
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Programa de Qualidade Ambiental

• Implementação de zoneamento ambiental, considerando a sazonali-

dade das bacias hidrográfi cas

1.2. Avaliação dos Recursos Hídricos do Rio Taquari

1.3. Avaliação dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Apa

• Monitoramento e controle da poluição causada pela mineração 1.4. Distribuição e Transporte de Mercúrio na Bacia do Alto Paraguai

• Monitoramento e avaliação da contaminação por agroquímicos
1.5. Distribuição e Transporte de Produtos Agroquímicos e Metais 

Pesados na Bacia do Alto Paraguai

• Avaliação dos impactos relacionados com o desenvolvimento
1.7. Solução de Problemas Relacionados com os Arrombados na Bacia 

do Rio Taquari

• Impacto causado na erosão e na sedimentação

3.1A. Gerenciamento dos Solos e Erosão na Bacia do Taquari

3.1B. Monitoramento de Áreas em Sistema de Plantio Direto na Bacia 

do Taquari

• Subprograma de Resíduos Sólidos Domésticos

• Elaborar plano diretor para resíduos sólidos para a BAP 3.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Educação Ambiental

• Ampliar a oferta de educação ambiental para vários 

    segmentos da sociedade

4.1. Determinação das Necessidades de Educação Ambiental no Setor 

do Turismo

8.1. Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais

• Implantar sistema de acompanhamento e avaliação dos programas de 

educação ambiental
8.1. Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais

• Criar e promover programa de educação formal visando à melhoria 

do conhecimento da população sobre a importância do uso adequado 

dos recursos naturais

6.1. Desenvolvimento de um Programa de Informação Pública na 

Bacia do Alto Paraguai

8.1. Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais

8.2. Treinamento de Agentes de Extensão Comunitária

• Desenvolver alternativas de educação ambiental para o turismo
4.1. Determinação das Necessidades de Educação Ambiental no Setor 

do Turismo

• Implementar ações de educação ambiental nas comunidades resi-

dentes ou no entorno das Unidades de Conservação ou em áreas ou 

monumentos de interesse conservacionistas

6.1. Desenvolvimento de um Programa de Informação Pública na 

Bacia do Alto Paraguai

• Considerar o saber dessas mesmas populações sobre o ambiente local 

a fi m de difundir um conhecimento que integra a natureza em suas 

atividades cotidianas 

6.1. Desenvolvimento de um Programa de Informação Pública na 

Bacia do Alto Paraguai 

8.1. Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais

Programa de Estudos Especiais

• Necessidade de desenvolvimento de um plano de gestão integrado dos 

recursos hídricos

9.1. Avaliação dos Mecanismos Financeiros para o Gerenciamento 

Sustentável do Pantanal/Bacia do Alto Paraguai

9.4. Elaboração do Programa de Gerenciamento Integrado do Panta-

nal / Bacia do Alto Paraguai

• Necessidade do fortalecimento do processo de participação pública 

na gestão dos recursos hídricos

9.2. Seminário Internacional sobre os Recursos Hídricos Transfrontei-

riços do Pantanal/Bacia do Alto Paraguai

9.3. Programa Global de Participação Pública
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2. SUBPROJETOS DO GEF PANTANAL/
ALTO PARAGUAI

As atividades que proporcionaram as condições para a 
preparação do Plano de Ações Estratégicas para o Geren-
ciamento Integrado da Bacia do Pantanal/Alto Paraguai 
– PAE foram concentradas em 6 Componentes e 44 
Subprojetos.

A localização espacial dos Subprojetos do GEF Pantanal/
Alto Paraguai é apresentada na Figura 38, e os Resumos 
Executivos dos Relatórios Finais dos Subprojetos estão 
disponíveis, em português e inglês, na página web da 
Agência Nacional de Águas – ANA, cujo acesso é htpp:
/www.ana.gov.br/gefap/.

2.1. Componentes e Subprojetos do 
Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai

Componente I: Qualidade ambiental e 
proteção ambiental

O objetivo deste Componente é quantifi car temas 
específi cos prioritários identifi cados pelo PCBAP. Este 
Componente é essencial para o desenvolvimento e a 
implementação de medidas mitigadoras estabelecidas nos 
Componentes subseqüentes do Projeto. Os Subprojetos 
deste Componente visam à coleta e à análise de dados 
ambientais da Bacia que sirvam para o diagnóstico dos 
problemas adicionais prioritários identifi cados, bem como 
a obtenção de informações específi cas necessárias para a 
solução dos problemas prioritários, de modo que sejam 
consideradas no programa de gerenciamento da Bacia.

Pantanal

• Formulação de Meios para Promover a Conservação da 
Pesca no Rio Taquari – MS (Subprojeto 1.1 – CPAP/
EMBRAPA);

• Avaliação dos Recursos Hídricos do Rio Taquari – MS 
(Subprojeto 1.2 – COINTA);

• Avaliação dos Recursos Hídricos da Bacia Transfrontei-
riça do Rio Apa (Subprojeto 1.3 – CIDEMA);

• Distribuição e Transporte de Mercúrio na Bacia do Alto Para-
guai – MT (Subprojeto 1.4 – UFMT – Depto. de Química);

• Distribuição e Transporte de Agroquímicos e Metais 
Pesados na Bacia do Alto Paraguai – MS (Subprojeto 1.5 
– UFMS);

• Gerenciamento dos Recursos Hídricos nas vizinhan-
ças da Cidade de Corumbá – MS (Subprojeto 1.6 MS 
– SEMA/IMAP);

• Solução dos Problemas Relacionados aos “Arrombados” 
na Bacia do Rio Taquari – MS (Subprojeto 1.7 – CPAP/
EMBRAPA).

Planalto

• Gerenciamento dos Recursos Hídricos nas Vizinhan-
ças da Cidade de Cuiabá – MT (Subprojeto 1.6MT 
– FEMA/MT).

Componente II: Conservação do Pantanal

Neste Componente, são tratados temas inter-relacio-
nados, que se referem especifi camente à proteção e à 
conservação da fl ora e da fauna, entre eles o da criação 
de Unidades de Conservação no Pantanal como um meio 
de preservar as áreas de habitat natural da região reco-
mendadas pelo PCBAP. Os Subprojetos referem-se à 
proteção e à conservação da fl ora e da fauna aquáticas de 
importância ecológica – áreas úmidas e zonas de inunda-
ção ribeirinhas, especialmente a criação de Unidades de 
Conservação no Pantanal como meio de preservar os mais 
representativos habitats que existem na região.

Zonas-Tampão e Unidades de Conservação

• Programa de Gerenciamento para o Desenvolvimento 
de Zonas-Tampão nas Vizinhanças das Reservas Naturais 



216

de Acurizal, Penha e Dorochê – MT (Subprojeto 2.1 
– ECOTRÓPICA);

• Implementação de Unidades de Conservação para a 
Proteção do Meio Ambiente em Mato Grosso do Sul 
– MS (Subprojeto 2.2 – SEMA/IMAP);

• Planejamento Ecorregional do Pantanal – MS/MT 
(Subprojeto 2.3 – TNC).

Fauna

• Medidas para o Gerenciamento do Comércio de 
Animais Vivos no Pantanal – MS/MT (Subprojeto 2.4 
– SEMA/IMAP).

Componente III: Degradação da terra

Este componente trata de temas referentes especifi camen-
te às atividades de gerenciamento da terra e dos recursos 
hídricos, destinadas a proteger e/ou reabilitar áreas críti-
cas da Bacia. Os Subprojetos referem-se especifi camente  
às atividades de gerenciamento de terras e águas destina-
das a proteger e/ou reabilitar áreas críticas da Bacia e tem 
por objetivo implementar o gerenciamento comunitário 
da terra mediante a identifi cação e a demonstração de 
práticas ambientalmente sadias nos setores agrícola, de 
mineração e urbano.

Planalto

• Gerenciamento de Solos e Erosão dos Solos na 
Bacia do Rio Taquari – MS (Subprojeto 3.1 A 
– CPAP/EMBRAPA);

• Monitoramento de Áreas em Sistema de Plantio Direto 
na Bacia do Alto Rio Taquari – MS (Subprojeto 3.1 B 
– CPAO/EMBRAPA);

• Gerenciamento Ambiental Urbano nas Vizinhanças dos 
Rios Miranda e Apa – MS (Subprojeto 3.4 – Mauri 
– CIDEMA).

Pantanal

• Desenvolvimento de Medidas para Reabilitar Terras 
Degradadas pela Atividade Mineradora no Município de 
Poconé – MT (Subprojeto 3.2 – FEMA/MT);

• Desenvolvimento de Medidas para Reabilitar Terras 
Ribeirinhas – MT (Subprojeto 3.3 – FEMA/MT).

Componente IV: Envolvimento dos interessa-
dos e desenvolvimento sustentável

O objetivo do Componente IV é envolver as comuni-
dades da Bacia na identifi cação e na demonstração de 
medidas mitigadoras, bem como no processo de diálogo. 
Os Subprojetos objetivam conseguir que as comunida-
des da Bacia se envolvam diretamente na identifi cação e 
na demonstração de medidas corretivas, bem como no 
processo de diálogo. As atividades previstas identifi caram 
meios alternativos de produção econômica ou atividades 
econômicas alternativas que aproveitem as experiências 
comunitárias bem como minimizem a degradação de 
maneira aceitável para as comunidades.

Ecoturismo

• Estabelecimento de Programa de Educação Ambiental no 
Setor de Turismo – MS (Subprojeto 4.1 – ECOPAN);

• Desenvolvimento de Iniciativas Não Governamentais de 
Conservação – MT (Subprojeto 4.2 – AMEC);

• Criação de Alternativas Comunitárias para o Eco-Etno-
turismo na Área Indígena de Guató (Ilha Insula) – MS 
(Subprojeto 4.3 – ECOA).

Aqüicultura
• Aqüicultura como Alternativa à Pesca nos Rios do Pan-

tanal – MS (Subprojeto 5.1MS – ECOA);
• Aqüicultura como Alternativa à Pesca nos Rios do Pan-

tanal – MT (Subprojeto 5.1 MT – FEMA/MT);
• Aqüicultura no Rio Taquari – MS (Subprojeto 5.2 

– CPAP/EMBRAPA).



Figura 38. Localização dos Subprojetos do GEF Pantanal/Alto Paraguai
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Componente V: Desenvolvimento da estrutu-
ra organizacional

Este Componente destina-se a fortalecer e a melhorar a 
capacidade das instituições e dos seus quadros de pessoal. 
Os Subprojetos destinam-se a implementar as novas leis, 
regulamentos e procedimentos necessários para o êxito 
a longo prazo das medidas de gerenciamento de bacias 
hidrográfi cas previstos na Lei Federal no 9.433/97, con-
tribuindo para aumentar a participação pública na tomada 
de decisões na Bacia.

Desenvolvimento institucional

• Apoio Institucional ao Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográfi ca do Alto Paraguai-Pantanal (CIBHAP-P) 
– MS/MT (Subprojeto 7.3 – ANA);

• Desenvolvimento Institucional dos Consórcios Inter-
municipais como Membros do CIBHAP-P – MS (Sub-
projeto 7.4 MS – SEMA/IMAP);

• Desenvolvimento Institucional dos Consórcios In-
termunicipais como Membros do CIBHAP-P – MT 
(Subprojeto 7.4 MT – FEMA/MT);

• Diagnóstico e Capacitação do CIBHAP-P – MS/MT 
(Subprojeto 9.3 A – ANA);

• Desenvolvimento e Fortalecimento de Instituições para 
o Gerenciamento Ambiental Integrado das Bacias dos 
Rios Apa e Miranda – MS (Subprojeto 7.5 – CIDEMA);

• Fortalecimento da Gestão Ambiental Integrada em 
Corumbá – MS (Subprojeto 7.1 – SEMATUR);

• Estabelecimento de um Sistema de Apoio à Tomada de 
Decisão para a Bacia do Alto Paraguai – MS/MT (Sub-
projeto 5.3 – ANA);

• Estabelecimento de um Modelo de Gerenciamento Hidro-
lógico para a Bacia – MS/MT (Subprojeto 5.4 – ANA).

Capacitação

• Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais 
– MS (Subprojeto 8.1 A – SEMA/IMAP);

• Educação Ambiental como Prática Sustentável da 
Comunidade do Pantanal – MT (Subprojeto 8.1 B 
– UFMT);

• Treinamento de Agentes de Extensão Comunitária 
– MS (Subprojeto 8.2 MS – SEMA/IMAP);

• Treinamento de Agentes de Extensão Comunitária 
– MT (Subprojeto 8.2 MT – FEMA/MT);

• Treinamento de Técnicos em Recursos Hídricos 
e Ciências Ambientais – MS (Subprojeto 8.3 MS 
– SEMA/IMAP);

• Treinamento de Técnicos em Recursos Hídricos 
e Ciências Ambientais – MT (Subprojeto 8.3 MT 
– FEMA/MT).

Participação popular

• Capacitação das Equipes de Execução dos Projetos que 
Envolvem a Participação da População – MS/MT (Sub-
projeto 9.3 B – ANA);

• Projeto de Participação da População na Gestão Inte-
grada da Bacia – MS/MT (Subprojeto 9.3 C – ANA);

• Desenvolvimento de um Programa de Informação Pú-
blica na Bacia do Alto Paraguai – MS/MT (Subprojeto 
6.1 – SEMA/IMAP).

Legislação ambiental e mecanismos finan-
ceiros

• Harmonização da Legislação de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente na Bacia – MS/MT (Subprojeto 7.2 
– SEMA/IMAP);

• Avaliação de Mecanismos Financeiros para o Geren-
ciamento Sustentável de Bacia Hidrográfi ca – MS/MT 
(Subprojeto 9.1 - ANA).

Componente VI: Implementação do Progra-
ma de Gerenciamento Integrado

O Componente VI aperfeiçoa e implementa o Plano de 
Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado de 
Bacia Hidrográfi ca (PAE). Seu objetivo é sintetizar os 
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dados e as experiências, os estudos de viabilidade e a 
análise de custos desenvolvida nos cinco Componentes 
anteriores. As atividades explicitamente asseguram o 
aperfeiçoamento e a implementação do referido Pro-
grama pelos setores público e privado, com base numa 
fórmula multissetorial global de gerenciamento ambiental 
e desenvolvimento econômico na Bacia.

• Seminários Internacionais sobre os Recursos Hídricos Trans-
fronteiriços da Bacia – MS/MT (Subprojeto 9.2 – ANA);

• Implementação de um Programa de Gerenciamento 
Integrado de Bacia Hidrográfi ca – MS/MT (Subprojeto 
9.4 – ANA).

2.2. Informações básicas dos 
Subprojetos 

As principais informações básicas de cada um dos 44 Sub-
projetos são apresentadas a seguir.

Quadro 25. Componentes e Subprojetos

Subprojeto Objetivos e produtos
Instituições executoras 
e participantes

Coordenador 
consultores

Número de 
pessoas envolvidas

I – QUALIDADE DA ÁGUA E PROTEÇÃO AMBIENTAL

1.1. Formulação de 
Meios para Promo-
ver a Conservação da 
Pesca no Rio Taquari 
– MS

Objetivos:
Identifi car as causas fundamentais do 

declínio observado na produção e na 

diversidade dos peixes que afetam a 

pesca comercial e recreativa na sub-

bacia do rio Taquari

Produtos:
Relatório Final
Biologia e ecologia de peixes e inven-

tário documentado dos peixes de valor 

econômico

Federais:
EMBRAPA,

CPAP*,

Privada:
FUNDAPAM

Coordenadora:
Emiko Kawakami 

Resende

Colaboradores: 5

1.2. Avaliação dos 
Recursos Hídricos do 
Rio Taquari – MS

Objetivos:
Caracterizar a bacia hidrográfi ca do 

rio Taquari, por meio de levantamento 

e cadastramento dos usuários e da 

análise da demanda e da oferta de seus 

recursos hídricos superfi ciais e subter-

râneos, como base para sua utilização 

conjunta de forma sustentável

Produtos:
Relatório Final
Avaliação dos recursos hídricos da 

bacia do Alto e do Médio Taquari

1 Reunião

Federais:
EMBRAPA,

CPAP,

Estaduais:
SANESUL*,

SEMA/MS,

IMAP/MS

Municipais:
Prefeituras Municipais de:

Alcinópolis, Bandeiran-

tes, Camapuã, Costa 

Rica, Coxim, Pedro 

Gomes, Rio Verde, São 

Gabriel D’Oeste,

Sonora

Privadas:
ORIENTA,

COINTA

Coordenador:
Lázaro Godoy Neto

Consultores:
Carlos André Bulhões 

Mendes,

Sandor Arvino Grehs

Agenor Martins Junior,

André Mauro Dropa,

Edílson de Oliveira,

Elisberto Martins,

Eloi Bertolini,

Joceneide Farias,

Manoel Lima,

Nilo Peçanha,

José Francisco de Paula 

Filho

Consultores: 11

Colaboradores: 9

Continua...
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1.3. Avaliação dos 
Recursos Hídricos da 
Bacia Transfronteiri-
ça do Rio Apa

Objetivos:

Identifi car, com base numa análise 

hidrológica nas águas superfi ciais do 

rio Apa e do eventual uso dessas águas, 

mecanismos adequados de regulamen-

tação numa sub-bacia transfronteiriça

Produtos:
Relatório Final
Avaliação dos recursos hídricos da 

bacia transfronteiriça do rio Apa

Federais:
UFRGS

Estaduais:

SEMA/MS,

SANESUL

Municipais:
SAAE – Bela Vista/MS

Prefeituras Municipais 

de: Caracol, Antônio 

João; Ponta Porã, Porto 

Murtinho, Bela Vista

Privada:
IPH*,

FLE,

CIDEMA.

Coordenador:
Mauri César Barbosa 

Pereira

Consultores:
Sandor Arvino Grhes,

Carlos André Bulhões 

Mendes,

Jaime Johnson

Consultores: 3
Colaboradores: 7

1.4. Distribuição e 
Transporte de Mer-
cúrio na Bacia do 
Alto Paraguai – MT

Objetivos:
Avaliar o nível de contaminação por 

mercúrio e sua mobilidade na BAP, com 

o propósito de subsidiar o sistema de 

monitoramento das águas da região na 

defi nição dos melhores pontos de coleta 

de amostras (pontos de acumulação de 

mercúrio) e dos bioindicadores ideais 

para a região

Produtos: 
Relatório Final
Distribuição e transporte de mercúrio 

na bacia do Alto Paraguai

Federais:
UFMT*

Estaduais:
FEMA/MT

Privadas:
IPEM,

UNIVAG

Coordenador:
Edinaldo de Castro e 

Silva

Consultores:
Lázaro José de Oliveira,

Salatiel Alves de Araújo

Consultores: 2
Colaboradores: 8

1.5. Distribuição e 
Transporte de Agro-
químicos e Metais 
Pesados na Bacia do 
Alto Paraguai – MS

Objetivos:
Quantifi car o nível de contaminação 

por produtos agroquímicos e metais 

pesados e o grau de intensidade do seu 

transporte na bacia

Produtos:
Relatório Final
Ações relacionadas à análise da evolu-

ção histórica das alterações qualitativas 

nos sedimentos, avaliação da qualidade 

da água e transporte de sedimentos em 

suspensão

Federais:
UFMS*

Privadas:
FAPEC

Coordenador:
Carlos Nobuyoshi Ide

Consultores:
Luiz Fernando de Abreu 

Cybis,

Newton de Oliveira 

Carvalho,

Luiz Augusto Araújo 

do Val,

Agrimal Inácio de 

Araújo,

Armando Garcia Armal 

Barbedo,

Jose Luiz Gonçalves

Consultores: 6
Colaboradores: 8

Continuação...

Continua...



221

1.6 MS. Gerencia-
mento dos Recursos 
Hídricos nas Vizi-
nhanças da Cidade de 
Corumbá – MS

Objetivos:
Determinar os meios de reduzir o im-

pacto do desenvolvimento urbano sobre 

os recursos hídricos da bacia do Alto 

Paraguai nas vizinhanças da cidade de 

Corumbá

Produtos:
Relatório Final
Gerenciamento de recursos hídricos 

nas vizinhanças da cidade de Corumbá 

(MS)

1 Treinamento

1 Mobilização

Federais:
UFPE

Estaduais:
IMAP/MS*

Privadas:
FAPEC,

IMPACTO

Coordenador:
Márcia Cristina 

Alcântara Silva 

Consultores:
José Almir Cirilo,

Marcelo Cauás Asfora,

Daniela de Souza 

Kyrillos,

Ronaldo Sobreira 

Bitu Filho,

Breno F. S. Correia,

Suely Cordeiro de 

Sá P. Andrade,

Maria Alice G. 

Rodrigues,

Magdalena Fernandes 

da Silva

Consultores: 12

Treinamentos: 8
Mobilizações: 32

1.6 MT. Gerencia-
mento dos Recursos 
Hídricos nas Vizi-
nhanças da Cidade de 
Cuiabá – MT

Objetivos:
Determinar os meios de reduzir o im-

pacto do desenvolvimento urbano sobre 

os recursos hídricos da bacia do Alto 

Paraguai nas vizinhanças da cidade de 

Cuiabá

Produtos:
Relatório Final
Gerenciamento de recursos hídricos nas 

vizinhanças da cidade de Cuiabá (MT)

Estaduais:
FEMA/MT*

Privadas:
COOPERSERV

Coordenador:
Nédio Carlos Pinheiro 

Consultores:
Pierre Girard,

Kurt João Albrecht

Consultores: 2

1.7. Solução dos Pro-
blemas Relacionados 
aos “Arrombados” na 
Bacia do Rio Taquari 
– MS

Objetivos:
Promover a mobilização e a organiza-

ção das comunidades ribeirinhas por 

meio de ações participativas em todas 

as fases dos trabalhos, para realização 

de diagnóstico, avaliação e planeja-

mento de soluções para a situação dos 

“arrombados” e de determinação de 

uma estrutura de monitoramento para 

a região sujeita ao fenômeno

Produtos:
Relatório Final
Caracterização dos problemas relacio-

nados aos “arrombados” na bacia do 

rio Taquari

Federais:
EMBRAPA,

CPAP*

Privada:
FUNDAPAM

Coordenador:
Fernando Fleury Curado

Colaboradores: 3

Continuação...

Continua...
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II – CONSERVAÇÃO DO PANTANAL

2.1. Programas de 
Gerenciamento para 
o Desenvolvimento 
de Zonas-Tampão 
nas Vizinhanças das 
Reservas Naturais 
de Acurizal, Penha e 
Dorochê – MT

Objetivos:
Elaborar os planos de manejo das 

Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural (RPPNs) de Acurizal, Penha e 

Dorochê, no entorno do Parque Nacio-

nal do Pantanal

Produtos:
Relatório Final
Plano de manejo das RPPNs Acurizal, 

Penha e Dorochê

Federal:
IBAMA

ONGs:

ECOTRÓPICA*

Internacional:
TNC

Coordenadora:
Gislaine Eberhard

Consultores:
Adalberto Eberhard,

Nely Tocantins,

Cátia Nunes da Cunha,

Wolf Eberhard,

Christine Strussmann

Consultores: 5

2.2. Implementação 
de Unidades de 
Conservação para a 
Proteção do Meio 
Ambiente em Mato 
Grosso do Sul

Objetivos:
Implementar uma Unidade de Conser-

vação da fl ora e da fauna na parte mais 

baixa da Bacia do Alto Paraguai, em 

Mato Grosso do Sul, em área sujeita 

a intensas atividades agropastoril tal 

como previsto no PCBAP

Produtos:
Relatório Final
Plano de manejo do Parque Estadual 

das Nascentes do Rio Taquari

2 Workshops

1 Curso

1 Lançamento de vídeo

Estaduais:
IMAP/MS

IDATERRA

Privadas:
COINTA,

UCDB,

FAPEC

Internacional: 
CI do Brasil

Coordenadora:
Sylvia Torrecilha

Consultores:
Miguel Serediuk Milano,

Willian Tse Horng Liu

Consultores: 2
Workshops: 120

Cursos: 18

Lançamentos: 116

2.3. Planejamento 
Ecorregional do 
Pantanal – MS/MT

Objetivos:
Promover os princípios do gerencia-

mento e do planejamento do uso sadio 

da terra da ecorregião do Pantanal, 

mediante um programa de inventário 

e análise destinado a vincular as res-

tantes áreas naturais de alta qualidade 

identifi cadas como Unidades de Conser-

vação do PCBAP

Produtos:
Relatório Final
Planejamento ecorregional do Pantanal 

– MS/MT

3 Workshops

Federais:
EMBRAPA

Internacional:
TNC*

Coordenador:
Glauco Kimura de 

Freitas

Consultor:
Mario Dantas

Consultores: 1
Workshops: 236

2.4. Medidas para o 
Gerenciamento do 
Comércio de Animais 
Vivos no Pantanal 
– MS/MT

Objetivos:
Identifi car as causas fundamentais do 

comércio ilegal de animais vivos e espé-

cies ameaçadas de extinção da região 

do Pantanal, como meio de proteger e 

preservar os animais silvestres (inclusi-

ve a fauna aquática)

Produtos:
Relatório Final
O tráfi co de animais silvestres no 

Pantanal de Mato Grosso do Sul: 

caracterização e recomendações

Federais:
EMBRAPA,

IBAMA

Estaduais:
IMAP/MS

Internacional:
CI do Brasil,

Privadas:
FAPEC

Coordenadora:
Alessandra Mara Sá 

Firmino

Consultores:
Jacqueline Marques 

de Oliveira,

Carolina Pereira Ribas,

Débora Dal Moro,

Paola Letícia de 

Casoli Ramos,

José Amorim Longatto,

Newton Tercio Netto

Consultores: 7

Continuação...

Continua...
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III – DEGRADAÇÃO DO SOLO
3.1 A. Gerenciamen-
to de Solos e Erosão 
dos Solos na Bacia 
do Rio Taquari – MS

Objetivos:
Gerar informações sobre os processos 

erosivos avaliando os índices de perdas 

com diferentes tipos de manejo de 

pastagem e de práticas de conservação 

de solo em areias quartzosas

Produtos: 
Relatório Final
Processos erosivos na bacia do Alto 

Taquari

1 Reunião Técnica

Federais:
Embrapa,

CPAP*

Privada:
FUNDAPAM,

Agropecuária 

Sérgio Paulo,

Sindicato Rural de 

Coxim

Coordenador:
Sergio Galdino

Consultores:
Genesi Comiran, Luiz 

Marques Vieira, Balbina 

Maria Araújo Soriano, 

Armindo Neivo Kichel,

Renato Dedeck, Marcos 

Tadeu Borges Daniel 

Araújo

Consultores: 8
Colaboradores: 5
Reuniões: 10

3.1 B. Monitora-
mento de Áreas em 
Sistema de Plantio 
Direto na Bacia do 
Alto Rio Taquari 
– MS

Objetivos:
Obter informações sobre atributos 

químicos, físicos e microbiológicos 

do solo, bem como sobre o estado 

nutricional e a produtividade de 

culturas manejadas sob o Sistema 

Plantio Direto em diferentes sistemas 

de produção agropecuários e condições de 

solo da bacia do Alto Taquari – MS

Produtos:
Relatório Final
Avaliação de atributos químicos e físi-

cos de solos e análise química de folhas 

de plantas

Federais: 
Embrapa,

CPAO*

Privada:
FUNDAPAM,

COINTA

Coordenador:
Luiz Carlos Hernani

Consultores:
Fabio Martins Mercante,

Auro Akio Otsubo,

Mario Artemio Urchei,

Luiz Alberto Staut,

Henrique de OliveirA,

Carlos Hissao Kurihara,

Osni Correa de Souza,

Paulino José Melo 

Andrade,

Luiz Carlos Ferreira de 

Souza

Consultores: 9
Colaboradores: 5

3.2. Desenvolvimento 
de Medidas para 
Reabilitar Terras 
Degradadas pela 
Atividade Minerado-
ra no Município de 
Poconé – MT

Objetivos:
Determinar a base técnica para a 

mitigação dos problemas ambientais 

decorrentes da degradação da terra 

provocada pela mineração

Produtos:
Relatório Final
Desenvolvimento de metodologias para 

recuperação de áreas degradadas pela 

atividade de mineração

4 Ofi cinas

Federais:
SENAR

Estaduais:
FEMA/MT*

Municipal:
Prefeitura de Poconé

Privadas:
COOPERSERV,

COOPERAURUM,

METAMAT

Coordenadora:
Sandra Marcia Laet

Consultores:
Sebastião Renato de 

Moraes, André Luis de 

Almeida, Neide Leite de 

Barros Carvalho, Letícia 

Thommen Lobo Paes de 

Barros, Elder Lucena 

Madruga, Antonio João 

Paes de Barros, Antonio 

Lisboa, Mara Maria A. 

Ferraz da Silva

Consultores: 8
Colaboradores: 9
Ofi cinas: 80

3.3. Desenvolvimento 
de Medidas para 
Reabilitar Terras 
Ribeirinhas – MT

Objetivos:
Promover a restauração da vegetação 

ribeirinha em locais selecionados da 

BAP, no Estado de Mato Grosso

Produtos:

Relatório Final
Desenvolvimento de medidas para rea-

bilitar terras ribeirinhas – MT

Estaduais:
FEMA/MT*

Municipais:
Prefeitura de Alto 

Paraguai,

Prefeitura de 

Diamantino

Privadas:
PASCON,

COOPERSERV

Coordenador:
Júlio César B. de Souza

Consultores:
Tereza Neide Nunes 

Vasconcelos,

José Roberto Borges 

Monteiro,

Marcos André de Carvalho,

João Batista de Pinho,

Mônica Aragona,

Lélis Nogueira Gonzaga,

Maria Lucidalva C. Moreira,

Antonio Abutakka

Consultores: 8
Colaboradores: 17

Continuação...

Continua...
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3.4. Gerenciamento 
Ambiental Urbano 
nas Vizinhanças dos 
Rios Miranda e Apa 
– MS

Objetivos:
Desenvolver uma estrutura para o 

gerenciamento integrado do meio am-

biente urbano, mediante planejamento, 

gerenciamento e informação pública 

como meio de reduzir a quantidade de 

substâncias potencialmente poluentes 

geradas nas áreas urbanas

Produtos:
Relatório Final
Gestão dos resíduos sólidos urbanos nas 

vizinhanças dos rios Miranda e Apa

Reunião Técnica

Estaduais:
SANESUL,

SEMA/MS

Municipais:
Prefeituras de Aqui-

dauana, Anastácio, 

Antonio João, Bodoquena, 

Corguinho, Corumbá, 

Caracol, Campo Grande, 

Dois Irmãos do Buriti, 

Miranda, Maracaju, 

Nioaque, Ponta 

Porã,Porto Murtinho, 

Sidrolândia

Privadas: 
CIDEMA*

Coordenador:
Mauri César Barbosa 

Pereira

Consultores:
Agenor Martins Junior,

Marilza do Carmo 

Oliveira Dias,

Lorivaldo Antonio de 

Paula

Consultores: 3
Colaboradores: 59

Reuniões: 16

IV – ENVOLVIMENTO DOS INTERESSADOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4.1. Estabelecimento de Programa de Educação Ambiental no Setor de Turismo – MS
Estaduais: IMAP/MS
Privadas: FUNDATUR
ONG: ECOPAN*

4.2. Desenvolvimento de Iniciativas Não Governamentais de Conservação – MT
Estaduais: FEMA/MT
Municipais: Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço
ONGs: AMEC*

4.3. Criação de Alternativas Comunitárias para o Eco-Etnoturismo na Área Indígena de Guató (Ilha Insua) – MS
Federais: FUNAI
ONG: ECOA*

5.1 MS. Aqüicultura como Alternativa à Pesca nos Rios do Pantanal – MS
Federais: CEPTA, UFMS
ONGs: ECOA*
Privadas: Colônia de Pescadores de Miranda

5.1 MT. Aqüicultura como Alternativa à Pesca nos Rios do Pantanal – MT
Federais: UFMT, EMBRAPA
Estaduais: FEMA/MT*
Privadas: COOPERSERV

5.2. Aqüicultura no Rio Taquari – MS
Federais: EMBRAPA, CPAP*
Estaduais: IMAP/MS, IDATERRA
Privadas: COINTA

6.1. Desenvolvimento de um Programa de Informação Pública na Bacia do Alto Paraguai – MS/MT
Federais: ANA, SRH–MMA, IBAMA, CNPq
Estaduais: IMAP/MS*, FUNDECT, SANESUL
Privadas: CONVEX, Águas Guariroba S. A., Urucum Mineração S. A.
ONGs: ABES, ABRH

Continuação...

Continua...
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V – DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
5.4. Estabelecimento de um Modelo de Gerenciamento Hidrológico para a BAP – MS/MT
7.1. Fortalecimento da Gestão Ambiental Integrada em Corumbá – MS
7.2. Harmonização da Legislação de Recursos Hídricos e Meio Ambiente na BAP – MS/MT
Estaduais: SEMA/MS, IMAP/MS* Procuradoria Geral, SEFAZ/MS
Privadas: CIDEMA, COINTA, ASSOMASUL
7.3. Apoio Institucional ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfi ca do Alto Paraguai-Pantanal (CIBHAP-P) – MS/MT
Federais: MMA, MP, UFMT
Estaduais: FEMA/MT, SEMA/MS, SEDETUR/MT, Sanesul/MS
Municipais: Prefeituras de Poconé, Cáceres, Coxim, Corumbá
Privadas: Sindicato dos Hoteleiros, Hotéis, Bares e Similares, FAMATO, FAMASUL, FIEMAT, FIEMS, COOPERPEIXE, Federação dos 
Pescadores de MS, Setor de Transportes Hidroviários
ONGs: FORMAD/MT, FORMAD/MS, SODEPAN
7.4 MS. Desenvolvimento Institucional dos Consórcios Intermunicipais como Membros do CIBHAP-P – MS
Estaduais: SEMA/MS*, UEMS – Coxim, EMPAER/MS
Municipais: Prefeituras de São Gabriel D’Oeste, Alcinópolis, Costa Rica, Pedro Gomes, Rio Verde, COMTUR – Costa Rica
Privadas: CIDEMA, COINTA
7.4 MT. Desenvolvimento Institucional dos Consórcios Intermunicipais como Membros do CIBHAP-P – MT
Estaduais: FEMA/MT*
7.5. Desenvolvimento e Fortalecimento de Instituições para o Gerenciamento Ambiental Integrado das Bacias dos Rios Apa Miranda – MS
Federais: UFMS
Estaduais: SEMA/MS, IMAP/MS, SEPLAN, Polícia Militar Ambiental/MS, SANESUL, ENERSUL, EMPAER
Municipais: PLANURB, SEMUR, Águas de Campo Grande, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo 
Grande, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Miranda, Nioaque, Ponta Porã, 
Porto Murtinho, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel D’Oeste, Sidrolândia, Terenos
Privadas: CIDEMA*, COINTA, UNIDERP, UCDB, SESES, TGB, FAMASUL, Brasil Telecom, BUNGE Ceval Alimentos
ONGs: ASPADAMA, ABBTUR, Ação Guaicurus, ABIPAN, SODEPAN
8.1 A. Treinamento de Educadores em Ciências Ambientais – MS
Estaduais: SEMA/MS*
Privadas: UNILIVRE
8.1 B. Educação Ambiental como Prática Sustentável da Comunidade do Pantanal – MT
Internacionais: AT&T, UQAM
Federais: UFMT*, ANA, IBAMA, MMA, MEC
Estaduais: FEMA/MT, SEDUC
Privadas: EDAMAZ, GPEA, CREAD, CT
ONG: CPP
8.2 MS. Treinamento de Agentes de Extensão Comunitária – MS
Federais: Exército Brasileiro, FUNASA
Estaduais: Polícia Militar Ambiental, SEMA/MS*, SANESUL
Municipais: Prefeituras de Costa Rica, Porto Murtinho e Coxim, Câmara Municipal de Costa Rica, COMTUR – Costa Rica
Privadas: COINTA, SEBRAE, Hotel Camalotes, Hotel Canaã, Hotel Saladero Cuê
ONGs: ABIPAN, Associação de Moradores Salim Cafure, Colônia de Pescadores Z2, Associação Coxinense de Pescadores
8.2 MT. Treinamento de Agentes de Extensão Comunitária – MT
Estaduais:FEMA/MT*
8.3 MS. Treinamento de Técnicos em Recursos Hídricos e Ciências Ambientais – MS
Estaduais: SEMA/MS, IMAP/MS
Privadas: UCDB
8.3 MT - Treinamento de Técnicos em Recursos Hídricos e Ciências Ambientais – MT
Federais: DNPM, UFRGS
Estaduais: FEMA/MT*
Municipais: DAE – Várzea Grande/MT, Prefeitura de Várzea Grande
ONGs: AMEC

Continuação...

Continua...
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VI – IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA PGI/PAE

9.1. Avaliação de Mecanismos Financeiros para o Gerenciamento Sustentável de Bacia Hidrográfi ca – MS/MT
Federais: ANA*
Privadas: Fundação Cândido Rondon

9.2. Seminários Internacionais sobre os Recursos Hídricos Transfronteiriços da BAP – MS/MT
Federais: ANA*

9.3 A. Diagnóstico e Capacitação do CIBHAP-P– MS/MT
Federais: ANA*

9.3 B. Capacitação das Equipes de Execução dos Projetos que Envolvem a Participação da População – MS/MT
Federais: ANA*

9.3 C. Projeto de Participação da População na Gestão Integrada da BAP – MS/MT
Federais: ANA*

9.4. Implementação de um Programa de Gerenciamento Integrado de Bacia Hidrográfi ca – MS/MT
Federais:ANA*

TOTAL
44 Subprojetos 112 Eventos Instituições: 139

17 Federais,
13 Estaduais,
43 Municipais,
19 ONGs,
43 Privadas,
4 Internacionais

Consultores: 179
Colaboradores: 246
Participantes: 4.295

Continuação...
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3. CADEIA CAUSAL DE TEMAS CRÍTICOS

3.1. Defi nição e objetivo 
da Cadeia Causal

A Análise da Cadeia Causal – ACC está fundamentada em 
procedimentos do Projeto Global International Waters 
Assessment – GIWA do PNUMA/GEF e considera a 
construção de um modelo de análise baseado em informa-
ções locais previamente identifi cadas.

A partir de matrizes de correspondência relativas aos 
temas críticos, foi efetuada a montagem do modelo da 
Cadeia Causal. Para cada tema crítico, foram analisados 
os elementos–causas  e estabelecidas as relações entre 
eles. O primeiro passo foi o estabelecimento das causas 

primárias, secundárias, terciárias e as causas raízes. Para 
isso, foi utilizada, como critério geral, uma orientação 
pela natureza das causas:

• Causas primárias  Natureza técnica
• Causas secundárias          Natureza econômica
• Causas terciárias  Natureza institucional
• Causas raízes  Natureza sociopolítica

Para a apresentação gráfica da rede, optou-se por uma 
representação que permitisse uma direta identificação 
dos elementos e seus atributos. Para isso, as relações 
causa–efeito (sempre da direita para a esquerda, se-
guindo da raiz em direção ao problema) foram repre-
sentadas por conectores diferenciados por cores, e seus 
atributos de prioridade e tendência, representados 
graficamente:

Figura 39. Representação de conexão na Cadeia Causal

Onde a tendência é representada por setas, enquanto a prioridade é representada por números entre 1 e 3, sendo 1 para a 
prioridade mais alta. 

Tendência Prioridade

Crescente

Estável

Decrescente

Alta

Média

Baixa
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Além da representação gráfi ca, foram atribuídos valores 
a cada um dos elementos e seus atributos, permitindo a 
análise fi nal para a avaliação das ações a serem tomadas 
com base nos problemas identifi cados na próxima etapa 
do trabalho.

3.2. Principais temas críticos e 
prioridades de ação

O processo de elaboração da Cadeia Causal decorreu 
de reuniões de integração com atores relevantes na 
Bacia realizadas em várias cidades. Cerca de duzentos 
atores da Bacia, juntamente com todos os coordenadores 
de Subprojetos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, 
estiveram presentes nas reuniões de integração.

Os atores envolvidos representaram diferentes segmentos 
atuantes na Bacia, com enfoque multidisciplinar consi-
derando a biodiversidade, os recursos hídricos, a agri-
cultura, a pecuária, a mineração, o ensino, a pesquisa e a 
cultura regional e interinstitucional, como organizações 
governamentais e não governamentais.

Os principais temas críticos identifi cados estão associa-
dos a três principais aspectos: presença humana, fl uxo do 
sistema hidrológico e organização sociopolítica. A cada 
aspecto estão igualmente associados os seguintes temas 
críticos, conforme abaixo discriminados:

• Associados à presença humana
- Poluição das águas
- Degradação dos solos
- Perda da biodiversidade

• Associados ao fl uxo do sistema hidrológico
- Eventos críticos
- Confl itos emergentes pelo uso da água
- Perdas econômicas e sociais

• Associados à organização sociopolítica
- Fragilidade político-institucional e falta de implementa-

ção de instrumentos de gestão de recursos hídricos

Identifi cadas as causas dos temas críticos, os participantes 
iniciaram uma segunda fase de discussões conjuntas em 
que, para cada causa, foram identifi cados os respectivos 
graus de importância relativa, atribuindo-se o valor 1 para 
as causas mais importantes, o valor 2 para as causas de 
média importância e 3 para as menos importantes.

Foram consideradas também informações relevantes dos 
grandes projetos em curso na Bacia, tais como Programa 
Pantanal do MMA, Programa Agropecuário do CPAP 
– EMBRAPA, estudos e pesquisas das universidades e 
órgãos ambientais, Projeto FFEM/França, Projetos de 
FURNAS e outros mencionados neste Relatório.

Passou-se então a efetuar o cruzamento entre as causas 
de cada tema crítico e sua natureza – técnica, econômica, 
institucional e político-social. Finalmente, avaliaram-se as 
tendências de evolução das causas de cada tema crítico, consi-
derando os aspectos crescente, estável ou decrescente.

Os resultados das consultas públicas aos atores da Bacia 
possibilitaram a identifi cação das causas dos temas críti-
cos, que subsidiaram a elaboração da Cadeia Causal. 
O resultado consolidado das consultas aos atores da Bacia, 
constituído por uma matriz de correspondência entre 
temas críticos e causas no Pantanal e Bacia, segundo prio-
ridade, natureza das causas e tendências de evolução, foi 
apresentado no relatório do DAB.

Na montagem da Cadeia Causal, as causas relativas a cada tema 
crítico foram analisadas pela equipe de consultores, no sentido 
de consistir as informações e arranjá-las consoante um futuro 
modelo a ser integrado a um sistema de suporte à decisão – SSD.

Nas fi guras que apresentam as Cadeias Causais relacionadas 
a cada tema crítico, estão representadas as causas raízes, 
terciárias, secundárias e primárias, em blocos e linhas que 
mostram as relações lógicas entre as causas. Cada bloco está 
identifi cado com o seguinte código: P para as causas raízes, 
I para as causas terciárias, E para as causas secundárias e T 
para as causas primárias.
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A partir do código de cada bloco pode-se seguir o cami-
nhamento da Cadeia Causal por meio das linhas que ligam 
os blocos em cada nível causal. Atentar que a represen-
tação das linhas entre os blocos foi colorida apenas para 
facilitar a identifi cação da rede, não tendo relação alguma 
com a lógica causal propriamente dita.

Observa-se que cada bloco contém as avaliações de 
tendência de evolução da causa – crescente, estável ou 
decrescente–, assim como a avaliação de sua importância, 
traduzida como prioridade de atuação sobre ela – alta, 
média ou baixa. Esses indicadores servirão de base para 
a defi nição das ações prioritárias vinculadas a cada tema 
crítico e futuramente também servirão de base para a 
operação do SSD.

Os principais temas críticos identifi cados estão abaixo 
relacionados.

3.2.1. Poluição das águas

Os diversos estudos realizados na Bacia identifi caram sete 
diferentes categorias de atividades como fontes de polui-
ção das águas. São elas: indústrias de alimentação, bebidas, 
couros e peles; extração e benefi ciamento de minério; 
metalúrgica; benefi ciamento e comércio de madeira; 
química/farmacêutica; armazenamento de grãos e empre-
go de insumos agrícolas; comercialização de derivados de 
petróleo; esgotos domésticos; turismo; e lixões/aterros 
sanitários.

A qualidade da água na Bacia é infl uenciada diretamente 
pelo nível das águas, que pode acarretar mudanças extre-
mas do ecossistema aquático. Contrariamente ao que se 
possa esperar, a qualidade da água durante o período de 
cheia piora em relação aos meses de águas baixas. Durante 
as enchentes, ocorrem reduções signifi cativas de oxigênio 
dissolvido na água em alguns trechos, em razão do 
carreamento de carga orgânica proveniente da decompo-
sição de fi tomassa e do revolvimento de cargas orgânicas 
dos sedimentos.

A poluição hídrica nos rios que possuem trechos próxi-
mos de áreas urbanas é devida principalmente à presença 
de coliformes fecais e nutrientes. Um dos parâmetros que 
mais rapidamente responde à sazonalidade e infl uencia de 
forma predominante a qualidade da água é a turbidez.

De maneira geral, os dados de qualidade da água existen-
tes não mostram um comprometimento da qualidade das 
águas por substâncias tóxicas nos períodos e nos pontos 
amostrados. As amostras de sedimento, entretanto, mos-
traram a presença dos princípios ativos de agrotóxicos, 
servindo portanto de alerta para ações de gerenciamento 
das fontes desses materiais, tais como triazinas, ciclodie-
nos e cloropirifi los nas atividades da Bacia.

Tendo em vista a complexidade do sistema fl uvial da Ba-
cia, os dados disponíveis e os dados obtidos pelas campa-
nhas de campo, fi ca patente a necessidade de se amplifi car 
o monitoramento, bem como a necessidade da utilização 
de outros índices capazes de levar em consideração não 
apenas os parâmetros físico-químicos da água, mas outros 
componentes do ecossistema aquático (sedimentos, orga-
nismos aquáticos).

As instituições que mantêm programas continuados 
de monitoramento da qualidade da água na Bacia são 
a SEMA/MS, a FEMA/MT, a SANEMAT/MT e a 
SANESUL/MS.

A poluição das águas tende a se agravar na Bacia por 
conta principalmente do esgoto urbano e dos lixões. 
Secundariamente, mas nem por isso menos impor-
tante, a poluição requer medidas de controle radicais 
sobre as atividades da agroindústria, particularmente 
da suinocultura e da mineração. Os resíduos sólidos, 
principalmente o lixo oriundo das cidades, são lança-
dos nos rios, poluindo o meio aquático. A ocupação de-
sordenada e não licenciada de pousadas e “pesqueiros” 
ao longo dos rios também contribui para o despejo de 
dejetos sólidos e líquidos, prejudicando a qualidade da 
água.
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A poluição das águas de origem industrial é de mais 
fácil controle, uma vez que as medidas de gestão, quan-
do eficientemente tomadas com relação às indústrias, 
costuma surtir efeito. Há exemplos diversos no Brasil 
e no exterior que validam essa tese. Entretanto, a 

poluição por esgotos domésticos e pela disposição ina-
dequada de resíduos sólidos acaba sempre por oferecer 
interfaces de difícil contorno, associadas a políticas 
públicas inadequadas e/ou descontínuas no que tange 
ao saneamento.

Rio Miranda – MS
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Figura 40. Cadeia Causal – A1. Poluição das águas
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3.2.2. Degradação do solo

A degradação do solo na região do Pantanal e na bacia do 
Alto Paraguai tem suas causas mais signifi cantes associadas 
à questão do uso do solo e ao manejo empregado para a 
agricultura e a pecuária. Ressaltam-se as diferenças de uso 
no planalto, com a expansão do plantio de soja e pecuária 
mais intensiva em pasto implantado de melhor qualidade, 
que levaram à conversão da cobertura vegetal original, 
isto é o cerrado, o cerradão e as matas de cabeceiras, por 
campos de monocultura.

Verifi ca-se uma considerável perda de solo e com ela a 
perda de nutrientes. Na planície, a pecuária extensiva tra-
dicional encontrou difi culdades econômicas para competir 
com a pecuária melhorada tecnologicamente do planalto, 
o que é mais impactante sob o prisma ambiental.

A erosão advinda dessas atividades no planalto foi uma 
conseqüência constatada, transportando sedimentos para 
a planície, assoreando rios, como é evidente no caso do 
Taquari. A questão do assoreamento é analisada, portanto, 
como causa técnica, e suas interfaces com outras causas 
de degradação do solo estão interligadas, como o desma-
tamento, a supressão de matas ciliares, as queimadas, o 
desordenamento do uso do solo, além de outras conexões 
identifi cadas na análise.

Do mesmo modo, o uso indiscriminado de agroquími-
cos é também contemplado na análise. A introdução de 
espécies exóticas aparece na degradação do solo, porque 
se constatou que, no Pantanal, por exemplo, o porco- 
monteiro comumente faz remoção de grande quantidade 

de solo à procura de alimento, danifi cando e modifi cando 
os campos de pastagens, principalmente nas proximidades 
de matas ou capões de cerrado.

Neste tema também, como para o tema perda da biodiversi-
dade, a legislação é considerada adequada, mas há violações 
em razão da difi culdade de sua implementação pela insufi ci-
ência de fi scalização e conscientização. Destaque maior deve 
ser dado ao Código Florestal e à Lei de Crimes Ambientais, 
que não são cumpridos, principalmente no que tange ao 
uso para agricultura e pecuária de áreas consideradas pela 
lei como de preservação permanente, caso das nascentes de 
rios no planalto, que vão desaguar no Pantanal.

Os problemas localizados no planalto, principalmente nas 
cabeceiras dos rios que aí nascem e descem em declivi-
dade até encontrarem a planície, agravaram problemas 
na planície, como assoreamento, arrombamento de rios, 
transporte de agroquímicos, interferência na migração 
de peixes, etc., assim, de maneira mais simplória, alguns 
costumam dizer que os problemas do Pantanal estão no 
planalto, e não na planície.

Há, no entanto, diversas causas de degradação próprias 
das atividades existentes na parte inundável. Estudos 
recentes mostram, por exemplo, taxas de desmatamen-
to na planície e outras atividades impactantes no solo 
bastante significativas. O impacto da herbivoria do gado 
pantaneiro não está estimado com precisão, mas é sig-
nificativo para modificar a cobertura vegetal, tal como 
a implantação de pastagens com espécies africanas e 
o pisoteio do gado, afetando a qualidade do solo e a 
cobertura vegetal nativa.



Figura 41. Cadeia Causal – A2. Degradação do solo
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3.2.3. Perda da biodiversidade

Os habitats naturais do Pantanal e da bacia do Alto Pa-
raguai são formados por elementos predominantes do 
bioma Cerrado e por infl uência da Amazônia e do Chaco, 
mas com características regionais distintas na planície, por 
causa da inundação sazonal. O gradiente norte–sul em 
inundação sazonal cria um complexo de habitats naturais 
que abriga uma fauna exuberante em abundância. 

A planície é formada por rios que nascem nos planaltos 
do seu entorno, ao norte pelo rio Paraguai e seus tribu-
tários, que vêm circundando a parte baixa, de norte para 
leste em direção ao sul. Quando os rios encontram a 
planície, a velocidade de escoamento é pequena, e, desse 
modo, na época de chuva transbordam de seus leitos, 
inundando os habitats adjacentes. Essa teia complexa de 
inundação, ciclo de nutrientes, ciclo de microorganismos, 
invertebrados, plantas e animais superiores como peixes, 
anfíbios, répteis e mamíferos cria um ecossistema dinâmi-
co, dependente do regime de seca e cheia sazonal.

Assim, os habitats do Pantanal caracterizam-se como de 
área inundável, de reconhecido crédito internacional, 
pelo menos por três elementos importantes para a biodi-
versidade regional: o aspecto físico da relação planície–
planalto, os ciclos geoquímicos de nutrientes e a presença 
de espécies de plantas e animais que dependem de solos 
encharcados e inundação rasa, periódica e recorrente. 
Esses elementos estão sempre presentes em ambientes 
naturais, a não ser em áreas perturbadas pela atividade 
humana.

O mosaico de diferentes tipos de vegetação existen-
te na Bacia, tais como campos inundáveis, capões de 
cerrado, cerradões ou “cordilheiras”, matas de galeria,  
vegetação flutuante e entorno de lagoas ou “baías”, 
acolhe espécies diferentes da fauna silvestre, oferecen-

do nichos reprodutivos e alimentares para populações 
abundantes, como as de aves aquáticas (garças, cabeças-
seca, colhereiros, biguás e outros), que têm reprodu-
ção colonial.

Há reconhecido progresso na consolidação de leis e 
normas que regem a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade, a começar pela Constituição Brasileira, 
que considera o Pantanal como “patrimônio nacional”, 
e ressalta “preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas”. Desde 1965, quando foi criado o Código 
Florestal (Lei no 4.771), e ressaltando-se que em 1967 se 
promulgou a Lei no 5.197, que defi ne proteção à fauna 
silvestre, a legislação tem feito progresso, estruturando 
o aparato normativo com a criação do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA e do Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente – CONAMA. Houve avanços na 
legislação de biossegurança, na regulamentação de acesso 
à diversidade biológica, na legislação de propriedade 
industrial pelo progresso da biotecnologia e manipulação 
genética e na elaboração da Lei no 9.605, de 1998, sobre 
crimes ambientais.

Contudo, há nítida difi culdade de implementar a legis-
lação na prática. Esse aspecto é considerado como fator 
institucional, destacando, além da questão da implemen-
tação, outros elementos como fi scalização, assistência 
técnica, insufi ciência de dados e necessidade de pesquisa 
científi ca. Na região do planalto, por exemplo, o Código 
Florestal e a Lei de Crimes Ambientais são constante-
mente violados, com os desmatamentos nas cabeceiras, 
a ocupação de outras áreas de rios que descem para a 
planície e a utilização de áreas de preservação permanente 
para cultivo de grãos ou pastagem. Enfi m, há um confl i-
to em se constatar que a legislação é adequada, mas sua 
implementação é falha, sendo a defi ciência de fi scalização 
uma porta aberta para a transgressão.



Figura 42. Cadeia Causal – A3. Perda da biodiversidade



238

3.2.4. Eventos críticos

A fraca declividade dos rios, a baixa capacidade de escoa-
mento de seus leitos e a topografi a plana fazem com que 
as áreas inundadas da Bacia ocupem grandes extensões, 
cujos limites variam de acordo com o nível atingido pelas 
cheias fl uviais, chegando a atingir milhares de quilômetros 
quadrados. A posição do nível freático, geralmente pró-
xima à superfície, contribui para ampliar essa situação e 
também para facilitar o alagamento pelas chuvas do Panta-
nal em razão de a drenagem natural ser defi ciente.

Os estudos hidrológicos existentes na Bacia permitiram 
analisar os períodos de submersão pelas cheias. A maior 
e mais duradoura submersão foi encontrada ao longo 
do rio Paraguai entre Porto Conceição e Porto Murti-
nho, da ordem de 1 a 1,5 m e permanência em torno 
de seis meses.

Nos leques aluviais da depressão pantaneira, a submersão 
é da ordem de 0,5 m. Sua duração varia bastante de um 
leque para outro, sendo de até 70 dias nos leques dos rios 
Paraguai/Jauru, de 43 dias nos leques dos rios Cuiabá, 
Aquidauana e Miranda e de 29 e 19 dias, respectivamente, 
nos leques dos rios São Lourenço e Taquari. Na parte da 
depressão pantaneira que recolhe as águas dos rios Negro 
e Taboco, essa submersão chega a 1,2 m e dura em torno 
de 90 dias.

Existem mapas de inundação para algumas cidades da 
Bacia, como Aquidauana, Anastácio e Coxim. Esses ma-
pas foram produzidos para orientar o planejamento e a 

ocupação das cidades, incluindo recomendações quanto à 
ocupação dos espaços.

Existem também alguns modelos de previsão de cheias 
em tempo real sendo utilizados na BAP, cobrindo o 
trecho inferior do rio Paraguai. Tem-se condições de 
prever cheias para Ladário e Porto Murtinho, com base 
nos dados de São Francisco e Porto Esperança/Fecho dos 
Morros. Também é possível prever cheias em tempo real 
para Aquidauana, Cáceres, Cuiabá, com algumas limita-
ções técnicas.

A natureza dos eventos críticos na Bacia não comporta 
medidas estruturais de defesa contra as inundações. 
Esse é um caso típico em que devem ser implementa-
das medidas não estruturais constituídas por sistemas 
de alerta em tempo real, fundados em monitoramento 
hidrológico relativo à chuva e aos níveis d’água, confiá-
vel e abrangente.

O zoneamento das áreas inundáveis deve seguir o 
monitoramento hidrológico abrangente. Mapas de 
inundação devem ser elaborados para todas as cidades 
e incorporados aos planos diretores e aos códigos de 
edificações municipais.

Não existem registros consolidados de eventos críticos 
mínimos na Bacia. A despeito de a maior parte dos even-
tos críticos na Bacia estar associada à problemática natural 
das inundações, considera-se importante que seja realiza-
da correlação entre os eventos de estiagem e os incêndios 
observados comumente.



Figura 43. Cadeia Causal – B1. Eventos críticos
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3.2.5. Confl itos emergentes pelo uso da água

Os confl itos emergentes pelo uso da água na Bacia estão 
relacionados à ausência de organismos atuantes nas bacias, 
cuja atuação é imprescindível em uma região tão vasta e 
complexa.

A inexistência desses organismos, articulados e atuan-
tes, somada à falta de informação dos próprios usuários 
da Bacia a respeito dos princípios da gestão integrada e 
participativa dos recursos hídricos, potencializa a possibi-
lidade de confl itos entre usuários, que, na grande maioria 
dos casos, sequer conhecem os instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

São poucos os atores e os usuários dos recursos hídri-
cos da Bacia que reconhecem a água como um bem de 
valor econômico, o que refl ete o baixo nível de instrução 
alcançado pelos habitantes da Bacia e identifi cado no perfi l 
socioeconômico da população residente.

A limitada capacitação técnica dos atores e dos gestores, 
agregada à não-implementação dos instrumentos de ges-
tão da água, às instituições gestoras frágeis e à defi ciência 
das bases de informações hidrológicas e cartográfi cas, en-
seja um cenário onde qualquer confl ito emergente entre 
usuários da água torna-se de complexo equacionamento.

A Bacia tem apresentado expressivo aumento das atividades 
produtivas, particularmente na agropecuária, na indústria da 
mineração e no turismo. Conseqüentemente, as demandas 
por água para irrigação, dessedentação de animais, atividades 
minerárias e populações vinculadas a essas atividades, além 
da população fl utuante relacionada ao turismo, tendem a 
aumentar expressivamente.

Como conseqüência direta desse incremento de demanda, 
decorre o aumento da degradação da qualidade das águas, 
também expressiva, relacionada aos despejos dos resíduos 
da agricultura irrigada, dos dejetos animais e humanos, 
das mineradoras e dos resíduos da atividade turística.

Navegação no Rio Paraguai
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Figura 44. Cadeia Causal – B2. Confl itos emergentes pelo uso da água
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3.2.6. Perdas econômicas e sociais

O tema foi considerado crítico na Bacia em razão, espe-
cialmente, das inundações não controladas, que determi-
nam a redução das áreas produtivas, problema típico dos 
“arrombados”, ativos geradores de perdas econômicas. 
O mesmo se dá em virtude da inundação de propriedades 
produtivas na planície. 

Esse é um fenômeno importante e sazonal que requer 
medidas básicas, como o mapeamento detalhado das áreas 
inundáveis, com vinculação probabilística, permitindo 
que os empreendedores sejam adequadamente informa-
dos dos riscos relacionados aos investimentos em deter-
minadas áreas.

Da mesma forma, o crescimento desordenado das cidades 
e a migração da população tradicional, que deixa a Bacia 
em busca de oportunidades em outras regiões, estão 
relacionados ao tema. 

Nesse caso, as perdas econômicas e sociais são diretas, 
uma vez que se reduz a força potencial de trabalho e de-
senvolvimento que reside no ser humano. Isso é demons-
trado pelo fato de os núcleos urbanos da região não terem 
sido capazes de absorver as perdas da população rural, 
conforme estatísticas do IBGE.

Problemas como o da sobrepesca na Bacia reduzem os 
estoques pesqueiros e, a médio prazo, promovem um 
quadro de escassez de pescado. O resultado é a diminui-
ção da renda de parte da população direta e indiretamente 

vinculada ao mercado pesqueiro. Observe-se que essa 
questão se vincula também à desarticulação de políticas 
públicas e, mais profundamente, ao nível social e educa-
cional das populações.

O turismo desordenado e informal inviabiliza inves-
timentos em infra-estrutura adequada e na capacita-
ção técnica do setor de turismo. Além das perdas de 
receitas potenciais decorrentes de uma demanda por 
turismo não atendida, outras perdas econômicas ocor-
rem em função dos impactos gerados pela população 
flutuante ligada ao turismo, que vão desde a conta-
minação das águas por resíduos sólidos e líquidos até 
a instabilização das margens dos rios provocada pela 
forma de navegação.

Problemas como o de gradativa redução da biodiversida-
de, da perda de solo e do impacto urbano sobre a qualida-
de da água promovem perdas econômicas e sociais, com 
a geração de passivos ambientais cuja reversão é, normal-
mente, bastante onerosa, e, na falta de órgãos ambientais 
atuantes, geralmente são ignorados, potencializando os 
impactos já instalados.

Finalmente, cabe citar que a minimização das perdas 
econômicas e sociais que já se manifestam carece de 
políticas públicas que incentivem as atividades econômicas 
locais, incrementem a fi scalização ambiental e um modelo 
econômico voltado para uma política agrícola adequada 
às populações tradicionais, para que seu recrudescimen-
to seja evitado e não atinja mais gravemente as gerações 
futuras.



Figura 45. Cadeia Causal – B3. Perdas econômicas e sociais
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3.2.7. Fragilidade político-institucional e falta de im-
plementação de instrumentos de gestão de recursos 
hídricos

A fragilidade político-institucional e a falta de implemen-
tação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos 
são temas que exigem acentuada atenção pela importância 
que assumem no direcionamento das questões críticas 
relacionadas à Bacia. 

As difi culdades registradas em relação ao tema estão 
assentadas sob um tripé que inclui tanto os tomadores de 
decisão como as comunidades interessadas, acrescido da 
motivação dos segmentos que interferem na gestão, para 
produzirem as ações demandadas para a proteção e o de-
senvolvimento da Bacia, expressos na forma de três causas 
raízes ou político-sociais:

• conhecimento insufi ciente dos tomadores de decisão 
sobre políticas de recursos hídricos;

• despreparo da comunidade para participar de forma 
efetiva;

• frágil motivação política e pouca participação social em 
todos os níveis.

O conhecimento insufi ciente dos tomadores de decisão 
sobre políticas de recursos hídricos tem contribuído 
para a eclosão e o agravamento de inúmeros problemas 
existentes em relação à Bacia e na região como um todo, 
problemas esses que tendem a gerar outros tantos, for-
mando uma cadeia que difi culta e/ou impede o fl uxo das 
ações necessárias à gestão da Bacia.

Grande parte da fragilidade político-institucional e da 
falta de implementação dos instrumentos de gestão 
dos recursos hídricos decorre do processo decisório 

existente, perfil este que certamente poderá estar na 
base de causas institucionais que geram problemas na 
Bacia, tais como:

O despreparo da comunidade para participar de forma 
efetiva, por sua vez, acentua os problemas existentes, na 
medida em que as pessoas deixam de assumir os papéis 
de agente de mudança e transformação e tendem a se 
comportar de forma omissa ou assumindo atitudes que se 
contrapõem ao que seria desejado para a gestão sustentá-
vel da Bacia. 

Entre as inúmeras conseqüências indesejáveis do des-
preparo da comunidade para participar efetivamente na 
gestão sustentável da Bacia, estão:

• a inexistência de comitês e agências de bacias, nos mol-
des do preconizado pela Lei no 9.433/97, que na prática 
se traduz em escassez de recursos humanos e fi nancei-
ros para atender a demandas e prioridades e na insufi ciên-
cia de equipamentos e infra-estrutura operacional;

• o insufi ciente entendimento e cumprimento da legis-
lação pelos operadores dos instrumentos de gestão, 
bem como a ausência de um processo sistemático de 
educação social, cobrança e fi scalização; 

• o defi ciente intercâmbio de informações para a gestão 
dos recursos hídricos, que repercute na defi nição e na 
prática das políticas de gestão da Bacia. 

A frágil motivação política e a pouca participação social 
em todos os níveis, por sua vez, aparecem vinculadas 
a quase todas as causas que dão origem aos problemas 
existentes na Bacia, e a razão disso é óbvia: sem a vontade 
política difi cilmente ocorrerão as medidas necessárias ao 
fortalecimento das instituições vinculadas à Bacia no que 
diz respeito à sua gestão. 



Figura 46. Cadeia Causal – C1. Fragilidade político–institucional e falta de implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos
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4. DESAFIOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS

4.1. Unidades de Conservação do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai

A localização das Unidades de Conservação é apresentada na Figura 28.

O Quadro 26 apresenta as Unidades de Conservação localizadas na Bacia em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, 
pertencentes ao governo federal.

Quadro 26. Unidades de Conservação federais na Bacia

Nome Localização Instrumento de criação
Área e
sub-bacias

Estação Ecológica Serra das 

Araras

Municípios de Barra do Bugres e 

Cáceres/MT

Decreto federal no 87.222, de 31 

de maio 1982

28.700 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Estação Ecológica Taiamã
Município de Cáceres 

(em área de fronteira)

Decreto federal no 86.061, de 2 de 

junho de 1981

11.200 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães
Região central do estado

Decreto federal no 97.656, de 12 

de abril de 1989

33.000 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

Parque Nacional do Pantanal 

Mato-Grossense

Confl uência dos rios Paraguai e 

Cará-Cará Grande e outros rios 

menores

Decreto federal no 86.392, de 24 

de setembro de 1981

135.000 ha (área estimada)

Sub-bacia do rio Cuiabá/Paraguai

Parque Nacional da Serra da 

Bodoquena

Áreas do planalto do rio Salobra, 

rio Perdido, Córrego Taquaral e 

outros rios da bacia do Miranda

Decreto federal de 21 de setembro 

de 2000

76.481 ha

Sub-bacia do rio Miranda/

Aquidauana

Também há Unidades de Conservação que pertencem aos estados, como indicado nos Quadros 27 e 28.

Quadro 27. Unidades de Conservação estaduais na Bacia – Mato Grosso

Nome Localização Instrumento de criação
Área e 
sub-bacias

Área de Proteção Ambiental 

(APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá

Municípios de Rosário Oeste, No-

bres, Nova Brasilândia, Planalto 

da Serra e Nova Mutum

Decreto estadual no 2.206, de 

23/04/1998, posteriormente ho-

mologado como Lei no 7.161 em 

23/08/1999

473.410 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

APA da Chapada dos Guimarães

Municípios de Cuiabá, Chapada 

dos Guimarães, Campo Verde e 

Santo Antonio do Leverger

Decreto estadual no 0537 em 

21/11/95
251.848 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

Estrada-Parque Santo Antonio-

Porto de Fora

Seguindo as margens do rio Cuia-

bá, de Santo Antonio até Porto de 

Fora, em Barão de Melgaço

Proposta do Programa Pantanal Sub-bacia do rio Cuiabá

Estrada-Parque 

Transpantaneira

A partir de Cuiabá pela rodovia 

BR-364 até o entroncamento da 

MT-060, e daí à sede do município 

de Poconé/MT – 060 – Trecho: 

Poconé–Pixaim–Porto Jofre

Decreto estadual no 1.028/1996, 

de 26/07/1996

147 km

Sub-bacia do rio Cuiabá

Estrada-Parque Cachoeira da 

Fumaça–Jaciara

 Cachoeira da Fumaça no rio 

Tenente Amaral, afl uente do rio 

das Mortes
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Por último, são apresentadas as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs, que são numerosas nos dois esta-
dos, como indicado no Quadro 29.

Quadro 28. Unidades de Conservação estaduais na Bacia – Mato Grosso do Sul

Nome Localização Instrumento de criação
Área e
sub-bacia

Parque Estadual das Nascentes do 

Rio Taquari

Municípios de Alcinópolis 

e Costa Rica

Decreto estadual no 9.662, de 9 de 

outubro de 1999

30.618,9 ha

Sub-bacia do rio Taquari

Parque Estadual do Pantanal do 

Rio Negro

Municípios de Aquidauana e 

Corumbá

Decreto estadual no 9.941, de 5 de 

junho de 2000

78.302,9 ha

Sub-bacia rio Paraguai 

e rio Miranda
Monumento Natural da Gruta do 

Lago Azul
Município de Bonito

Decreto estadual no 10.394, de 11 

de junho de 2001

Sub-bacia do rio Miranda/

Aquidauana

Parque Estadual da 

Serra de Sonora

Foz do córrego Cabeceira Alta 

com rio Correntes até a Serra do 

Pantanal

Decreto estadual no 10.513, de 8 

de outubro de 2001

7.913,5 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

Estrada-Parque de Piraputanga
Municípios de Aquidauana e Dois 

Irmãos do Buriti

Decreto estadual no 9.937, de 5 de 

junho de 2000

Sub-bacia do rio Miranda/

Aquidauana
APA do Rio Cênico Rotas 

Monçoeiras do Rio Coxim

Municípios de Rio Verde, Cama-

puã, São Gabriel e Coxim

Decreto estadual no 9.934, de 5 de 

junho de 2000
Sub-bacia do rio Taquari

Quadro 29. Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs
Nome Localização Instrumento de criação Área e sub-bacia
Parque Ecológico 

João Basso

Municípios de São Lourenço e 

Rondonópolis/MT

Portaria no 170/97 3.624,57 ha

Sub-bacia do rio  Cuiabá

Fazenda São Luiz
Município de Cuiabá/MT

Portaria no 104/94-N
200 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

Reserva Jubran Município de Cáceres/MT Portaria no 172/01
35.531 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Estação Dorochê
Município de Poconé/MT

Portaria no 06/97-N
26.518 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá
Reserva Ecológica da 

Mata Fria

Município de Chapada dos 

Guimarães/MT
Portaria no 60/00

9,95 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá
Estância Ecológica 

SESC-Pantanal

Município de Barão de 

Melgaço/MT

Portarias no 71/97-N 

e 151/98-N

Tamanho: 87.871,74 ha

Sub-bacia do rio Cuiabá

Fazenda Boqueirão Município de Bonito/MS Portaria no 01/96-N
87.871,74 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana

Fazenda Capão Bonito Município de Maracaju/MS Portaria no 55/01
683,67 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana

Fazenda Lajeado
Município de Dois Irmãos do 

Buriti/MS
Portaria no 393/90

12.550 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana

Fazenda Acurizal Município de Corumbá/MS Portaria no 07/97-N
13.200 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Fazenda América Município de Bonito/MS Portaria no 07/97-N
401 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana

Fazenda Penha Município de Corumbá/MT Portaria no 07/97-N
13.100 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Fazenda Margarida
Município de 

Porto Murtinho /MS 
Portaria no 34/00

1.999,18 ha

Sub-bacia do rio Apa

Fazenda Santa Helena Município de Corumbá/MS Portaria no 76/00
4.295,32 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Fazendinha Município de Aquidauana /MS Portaria no 065/94
9.619 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana

Fazenda Trevo Município de Bonito/MS Portaria no 104/93-N
27,75 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana
Reserva Ecológica 

Fazenda Arara Azul
Município de Corumbá/MS 

Portaria no 51/02 2.000 ha

Sub-bacia do rio Paraguai

Fazenda Singapura Município de Bonito/MS Portaria no 066/94
456 ha

Sub-bacia do rio Miranda/Aquidauana
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4.2. Empreendimentos em 
processo de implementação no 
Pantanal/Alto Paraguai

• Industrialização da região de Corumbá/
Ladário (Brasil) – Puerto Suarez (Bolívia): Co-
rumbá, município de Mato Grosso do Sul, está locali-
zado a 418 quilômetros da capital do estado, Campo 
Grande. A cidade possui  96.599 mil habitantes. 
O governo federal, juntamente com o governo de Mato 
Grosso do Sul, pretende implantar um conjunto de 
empreendimentos industriais com a fi nalidade de gerar 
desenvolvimento e progresso econômico na região. 
Destacam-se os seguintes empreendimentos:
- Termoelétrica de Corumbá – TermoPantanal (Petrobrás/

MPX Termo Ceará Ltda.) com 360 MW de energia 
que servirão para uso interno e 200 MW destinados 
ao pólo siderúrgico, com investimentos previstos na 
ordem de US$ 125.000.000.

- Pólo Mínero-Siderúrgico de Corumbá – Vale do Rio 
Doce, Belgo Mineira e Rio Tinto Mineração. Produ-
ção prevista para 1,5 tonelada/dia de ferro-esponja, 
com investimento previsto de US$ 150.000.000 e 
cerca de 1.000 novos postos de trabalho em 
Corumbá. Capacidade de exportação acima de 
US$ 200.000.000 por ano. 

- Pólo gás-químico – O Brasil e a Bolívia decidiram 
construir um pólo de gás-químico binacional na 
cidade de Corumbá, fronteira do Brasil com a 
Bolívia, demandando investimentos de cerca de 
US$ 1.300.000.000. O pólo vai consumir, a partir 
de 2010, cerca de 3 milhões de m3 de gás natural 
boliviano por dia para a produção principalmente de 
polietileno.

- Indústrias de fertilizantes – Decorrente do pólo gás-
químico, prevê -se  um investimento de cerca de 
US$ 1.000.000.000 para a produção principalmente 
de amônia e uréia, utilizados na fabricação de fertili-
zantes.

- Hidrovia rio Paraguai–Paraná – O projeto original da 
Hidrovia Paraguai–Paraná envolve os cinco países 

da bacia do rio da Prata – Bolívia, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Argentina – e prevê a execução de cente-
nas de obras de dragagens, derrocamento, retifi cação 
de curvas (aumentando o raio) dos rios Paraná e 
Paraguai, a partir do município de Cáceres. A via 
com extensão total de 3.442 km atravessaria 1.300 
quilômetros do Pantanal, indo de Cáceres, em Mato 
Grosso, até Nueva Palmira, no Uruguai. O propósito 
seria permitir o tráfego de barcaças 24 horas por dia, 
durante os 365 dias do ano. A modernização da Hi-
drovia do Paraguai deverá ser  implementada a partir 
de 2005, sendo contudo prevista uma nova logística 
de transporte e infra-estrutura, que não implicará  
obras de engenharia

• Expansão do Gasoduto Brasil–Bolívia: O Gaso-
duto Brasil–Bolívia, hoje implantado a partir da cidade 
de Corumbá, irá se ligar ao Nordeste, unifi cando assim 
a rede de distribuição de gás natural no país. Orçada em 
R$ 2.48 bilhões (US$ 900.000.000), a obra será dividi-
da em três etapas, somando 5.100 km de extensão. 
O Gasoduto da Unifi cação/Gasun atravessará as regiões 
Centro-Oeste e Nordeste, com sua primeira etapa 
devendo fi car concluída em 2007.

O projeto prevê que o Gasun seja iniciado em Mimoso, 
no Estado de Mato Grosso, onde se juntaria ao Gasoduto 
Brasil–Bolívia. De lá, ele segue até Brasília, passando por 
Goiânia. Essa etapa custaria US$ 634.000.000 e levaria 
à criação de 1.300 empregos diretos e teria potencial de 
criação de outros 31.000, depois de concluída a obra. 
A mais cara e maior parte do projeto é a Centro–Norte, 
que liga Goiás ao Maranhão, com 2.260 km de dutos. Essa 
etapa deverá custar cerca de U$S 1.100.000.000 e passará 
por Palmas e Belém. Deve ser a última a fi car concluída, 
possivelmente na próxima década.

• Geração elétrica

Em razão de sua confi guração fi siográfi ca, a Bacia tem 
pouco potencial de geração hidroenergética. O maior 
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aproveitamento hidrelétrico é o da UHE Manso, 
operada por Furnas Centrais Elétricas, com capa-
cidade instalada de 212 MW, apresentada na Fi-
gura 27. Dados detalhados sobre as usinas podem 
ser também obtidos no site da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, www.aneel.gov.br. 

Na Bacia existem três termoelétricas operando: a Willian 
Arjona, de 120 MW, em Campo Grande/MS, pertencen-
te a Centrais Geradoras do Sul do Brasil S. A.; a Cuiabá 
e a Cuiabá II, respectivamente de 525,6 MW e 529 MW, 
na cidade de Cuiabá/MT, ambas pertencentes a Centrais 
Elétricas de Mato Grosso – CEMAT.

Quadro 30. Aproveitamentos hidrelétricos em inventário, projeto, construção e operação na Bacia

Nome Proprietário Rio/UF
Potência 

nominal (MW)
Alto Garças CEMAT Onça/MT  

Pedro Pedrossian CEMAT Paraguai/MT 2

Juba I ITACEL Juba/MT 42

Juba II ITACEL Juba/MT 42

José Fragelli CEMAT Poxoréu/MT 1

Fernando C. Costa (Casca 2) CEMAT Casca/MT 4

Casca 3 CEMAT Casca/MT 12

Manso FURNAS Manso/MT 212

Subtotal em operação 315

Alto Jauru Jauru/MT 20

Jauru Cinco Estrelas Agropecuárias Jauru/MT 110

Itiquira I Tosli Acquisitions Itiquira/MT 61

Itiquira II Tosli Acquisitions Itiquira/MT 95

Ponte de Pedra (principal) Ponte Pedra Energética Correntes/MT/MS 176

Ponte de Pedra (secundária) Correntes/MT/MS 3

Subtotal em construção 465

Juba III Juba/MT 19

Juba IV Juba/MT 7

Jubinha I Jubinha/MT 10

Jubinha II Jubinha/MT 16

Jubinha III Jubinha/MT 4

Ombreiras Jauru/MT 15

Indiavaí ARAPUCEL Jauru/MT 28

Caeté CAETÉ Empreendimentos Caeté/MT 6

Eng. José Gelazio da Rocha TUPAN Energia Elétrica Rib. Ponte de Pedra/MT 24

Aquarius Correntes/MT/MS 6

São Gabriel do Oeste Coxim/MS 8

Rochedo Aquidauana/MS 1

São Judas Tadeu SERIN Agro Industrial Ltda. Recreio/MT 3

Salto das Nuvens Sepotuba/MT 20

Subtotal em projeto 167

Verde 6 Verde/MS 11

Santana 3 Santana/MT 1

Santana 2 Santana/MT 3

Santana 1 Santana/MT 10

Cabacal III Cabacal/MT 2

Cabacal II Cabacal/MT 5

Cabacal I Cabacal/MT 2

Buriti MAGGI Energia S.A. C. Saia Branca/MT 1

Jatobá MAGGI Energia S.A. C. Saia Branca/MT 2

Pequi MAGGI Energia S.A. C. Saia Branca/MT 6

Continua...
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Nome Proprietário Rio/UF
Potência 

nominal (MW)
Sucupira MAGGI Energia S.A. C. Saia Branca/MT 5

Jaciara São Lourenço/MT 19

Zé Fernando São Lourenço/MT 29

Rondonópolis Rib. Ponte de Pedra/MT 27

João Passo Rib. Ponte de Pedra/MT 18

Santa Paula BSB Energética S.A. Correntes/MT/MS 5

Santa Gabriela BSB Energética S.A. Correntes/MT/MS 24

Água Enterrada ITACEL Correntes/MT/MS 15

Arica Mirim I São Tadeu Energética Ltda. Arica Mirim/MT 4

São Tadeu I São Tadeu Energética Ltda. Arica Mirim/MT 14

São Tadeu II São Tadeu Energética Ltda. Arica Mirim/MT 3

Colibri Ribeirão Pratinha/MT 15

Ponte Alta Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 15

Calcutá Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 4

Maringá Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 4

Ponte Vermelha Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 5

Lagoa Alta Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 6

Entre Rios Arcadis Logos Energia S.A. Coxim/MS 8

Maracanã Córrego Maracanã/MT 17

Medianeira Córrego Maracanã/MT 2

Subtotal em inventário 280
Total geral 1.227
Fonte: ANEEL, 2002.

Somando as centrais termoelétricas e as hidroelétricas 
existentes, a capacidade instalada total na Bacia sobe para 
1.489,8 MW.

• Corredor bioceânico: A proposta de integração de 
sistemas rodo-ferro-hidroviários está em plena expan-
são em Mato Grosso do Sul, formando uma grande 
rede de transporte multimodal. Essa integração prevista 
facilitará o transporte dos produtos do Centro-Oeste 
e especialmente de Mato Grosso do Sul para países da 
América Latina, Europa, Japão e Ásia. Os estados da 
região Centro-Oeste, onde os investimentos na produ-
ção de soja são mais expressivos (Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás), têm apresentado aumento da 
produção de soja. A integração das várias modalidades 
de transporte resultará na consolidação do corredor 
bioceânico, que vai ligar o oceano Atlântico ao Pacífi co. 
A concretização deste projeto permitirá que a produ-
ção do Estado de Mato Grosso do Sul seja escoada por 
meio dos portos do Chile e do Peru em percursos mais 
curtos, o que implica a redução de custos do frete e do 

tempo de viagem. A substituição dos portos de Santos 
e Paranaguá, no Brasil, pelos portos estrangeiros de 
Arica, Iquique, Ilo e Matarani reduz em 3.300 milhas 
marítimas o percurso pelo mar entre o Brasil e os mer-
cados asiáticos. O projeto de utilização de transportes 
multimodais está sendo implementado em Mato Grosso 
do Sul por meio do Programa MS-Transp. da Secretaria 
de Habitação e Infra-Estrutura. 

• Transporte de cargas por meio do porto 
fluvial de Porto Murtinho: O transporte fluvial 
de carga, no segmento brasileiro do rio Paraguai, 
concentra-se predominantemente entre Corumbá e 
Porto Murtinho. Os tributários do Paraguai apresen-
tam condições geralmente desfavoráveis à navegação 
comercial em razão dos bancos de sedimentos e do 
traçado sinuoso. O terminal hidroviário interior de 
Porto Murtinho é destinado ao escoamento princi-
palmente de carne, minério de ferro, soja, açúcar, 
álcool, entre outros, e também à indústria do ecotu-
rismo. O novo corredor, de exportação vai garantir 
o escoamento de 100 mil toneladas de soja. Para 

Continuação...
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reativar o corredor, foram realizadas melhorias na infra-
estrutura viária do estado, como a pavimentação da 
Rodovia BR-267, que liga Porto Murtinho à Hidrovia 
Tietê–Paraná. O porto de Porto Murtinho tem atual-
mente  capacidade de movimentação de 400 toneladas 
de grãos/hora. O governo estadual investiu cerca de R$ 
5,5 milhões (US$1,8 milhões) para reformá-lo. 
A projeção é de se chegar a 400 mil toneladas no pri-
meiro ano de operação.

• Expansão agrícola no Cerrado brasileiro – a soja 
no Brasil Central: O Cerrado foi, a partir dos anos 
1970, e continua sendo até hoje, a grande fronteira agrí-
cola do Brasil. É o espaço em que mais cresce a produção 
de grãos e é visto como o grande potencial agropecuário 
do país. A produção de soja e milho vem crescendo a cada 
ano, e os ganhos de produtividade encontram-se acima da 
média nacional. Grandes projetos federais são previstos 
para melhorar a infra-estrutura e viabilizar o escoamento 
dos grãos: corredores de exportação (Centro–Nor-
te, Noroeste, Nordeste e Centro–Leste); Hidrovias 
Araguaia–Tocantins e Paraguai–Paraná; programas de 
desenvolvimento do cerrado (PRODECER) são alguns 
dos exemplos da política para o Cerrado.

Os estados onde os investimentos na produção de soja são 
mais expressivos são: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás (região Centro-Oeste), Tocantins (região Norte), 
Maranhão, Piauí e Bahia (região Nordeste). Esse espaço 
será denominado de Brasil Central. O Brasil Central é res-
ponsável por cerca de 50% da produção brasileira de soja. 

Essa região Central do Brasil é a que mais tem apresen-
tado aumento da produção de soja. A área colhida de 
soja no Brasil Central cresceu cerca de 57% no período 
compreendido entre os anos 1996-2001, um percentual 
bem acima do crescimento médio brasileiro, que fi cou 
em torno de 33%. Em relação à produção, verifi ca-se 
também um grande crescimento, em torno de 86%, no 
mesmo período. Atualmente, essa região é responsável 
por mais de 50% da produção nacional, concentrando-se 
nos estados do Centro-Oeste brasileiro. 

• Irrigação de arroz: A irrigação para o cultivo de 
arroz na sub-bacia do rio Miranda já é atualmente 
bastante signifi cativa, representando cerca de 49% da 
demanda total de água na Bacia. Atualmente, existem 
5.290 ha de arroz irrigado concentrados na sub-bacia 
do Miranda, sendo o município de Miranda o ponto de 
mais expressiva demanda (57% do total). Além dos mu-
nicípios de Miranda, Bodoquena e Bonito, com arroz 
irrigado, existe plantio expressivo de arroz de sequeiro 
nos municípios de Jardim, Nioaque e Guia Lopes da 
Laguna. 

• Turismo e pesca: As áreas mais procuradas para turis-
mo no Pantanal estão no rio Paraguai (Porto da Manga, 
baía de Albuquerque, foz dos rios Abobral e Miranda, 
Morrinhos e Porto Esperança). O turismo da pesca é 
o setor da economia que mais gera postos de trabalho, 
promovendo ganhos maiores para os trabalhadores do 
setor que os dos empregados nas fazendas de gado. 
O ecoturismo apresenta uma grande expressão na 
região de Bonito (MS), mas deve ser ampliado para o 
restante da Bacia.

Importância dos processos de formação e 
informação social

Desde a década de 1990, as conferências, os seminários, 
os workshops nacionais e internacionais realizados sob o 
tema “como” gerenciar os recursos hídricos abordam e 
concluem sempre por dois pontos básicos: 

• Há necessidade da participação da sociedade na gestão 
dos recursos hídricos.

• Há necessidade de capacitar a sociedade para participar 
do processo de gestão.

Esse enfoque também se baseia nesses dois pontos. Como 
proceder para alcançar essa participação e quais as res-
ponsabilidades de cada um nesse processo: dos governos 
(federal, estadual e municipal), das organizações não 
governamentais, que devem representar a sociedade, das 
organizações de usuários da água, que devem representar 
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os interesses dos diversos setores da economia que depen-
dem do uso de água na região.

O confronto dessas premissas com as características da 
Bacia – necessidade precípua de conservação ambiental, 
com vistas ao fortalecimento da atividade econômica de 
maior envolvimento social, o turismo – leva à conclusão 
de que, a longo termo, só se conseguirá alcançar e manter 
o ambiente conservado se a sociedade tiver formação e 
informação para tal e estiver totalmente conscientizada 
dessa necessidade desde o princípio.

A proposta em seguida desenvolvida tem duas vertentes: 
atingir o segmento economicamente ativo da sociedade e 
propor ações para envolver as crianças e os jovens, futuros 
componentes daquele segmento.

Os dois tipos de público serão envolvidos se o processo de 
divulgação da informação for realmente direcionado para  
seus interesses. Além da informação por meio de mídia, 
há necessidade de uma divulgação ofi cial e de entidades 
ambientalistas não governamentais bem realizadas e de 
fácil acesso.

O incentivo para que manifestações ocorram no nível dos 
municípios, escolas ou associações não implica o envolvi-
mento direto do governo estadual ou federal. Esses traba-
lhos devem ser bem locais, mas são básicos para se criar 
uma noção sobre o meio ambiente e sobre o elo social. A 
identifi cação de uma ou duas datas anuais para comemo-
rar a água, por exemplo, março – Dia Mundial da Água; e 
outubro – Semana Interamericana da Água. Concentran-
do as comemorações em datas específi cas, sua multiplica-
ção torna-se mais incentivadora e mais mobilizadora.

O relatório do Subprojeto 7.5 (ANA/GEF/PNUMA/
OEA) apresenta uma proposta de como essas ações pon-
tuais podem vir a ocorrer. Sugere-se que essas ações se-
jam repetidas em todos os municípios, sistematicamente. 
Atualmente, as empresas, sejam de comunicação, sejam as 
empresas industriais ou de serviços, têm necessidade de 

um maior envolvimento e de responsabilidade social. Esse 
fato deve ser considerado quando do desenvolvimento de 
uma proposta de trabalho de informação da sociedade de 
maneira geral. Os pontos específi cos da informação têm 
de considerar outras variáveis. 

Para o público economicamente ativo, há necessidade de 
formação dos diversos segmentos segundo o papel que 
desempenham no âmbito da sociedade:

• sobre representatividade e objetivos a serem alcança-
dos nos diversos fóruns, para os profi ssionais que deles 
participam;

•  sobre gerenciamento integrado de recursos hídricos e 
meio ambiente, para os técnicos dos órgãos públicos;

•  sobre as relações entre o uso do solo e a água, por 
exemplo, para as Câmaras de Vereadores;

•  sobre multidisciplinaridade e envolvimento entre áreas 
de ensino bem distintas, para os universitários;

•  sobre técnicas inovadoras e poupadoras dos recursos 
naturais, por exemplo, para os agropecuaristas.

Para os jovens e as crianças, qualquer proposta de forma-
ção tem de ser articulada com as Secretarias de Educação, 
porque deve iniciar-se desde os primeiros anos de ensino. 
Uma abordagem obrigatória na grade de ensino seria o 
“Conhecimento do Pantanal/Bacia do Alto Paraguai”: suas 
características físicas, bióticas, a história de sua ocupação 
e a evolução econômica. 

Essa proposta está intimamente relacionada à educa-
ção ambiental, que já tem espaço identifi cado na grade 
escolar. Indica-se que o trabalho passe a ser estreitamente 
direcionado para a realidade não só regional, mas local, 
com suas peculiaridades e seus problemas.

Esse tipo de abordagem visa resgatar inclusive o conhe-
cimento da própria sociedade. Essa noção é que permite 
que se forme a idéia do que se quer e o que não se quer 
para o futuro. Esse conhecimento cria um elo de identi-
fi cação de necessidades e de crenças que levam à ação na 
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busca de melhor situação, tendo em vista que, mesmo que 
não seja uma realidade agora, certamente ela existiu em 
algum momento.

Paralelamente a essa ação contínua, já que fará parte 
da grade curricular de todo o ensino básico e médio, o 
incentivo às manifestações ecológicas, principalmente 
aquelas relacionadas à preservação e à conservação da 
água, deve ser uma tônica constante. Essas manifestações 
normalmente ultrapassam o espaço escolar, tornando-se 
um momento de envolvimento de grande parte da socie-
dade local.

4.3. População da Bacia

O Quadro  30   apresenta as informações do Censo 
Demográfico de 2000 para os municípios abrangidos 
em cada unidade hidrográfica, onde se considerou o 
conceito das novas ruralidades, que admite não serem 
caracterizadas como centros urbanos as cidades com 
contingente populacional inferior a 50 mil habitantes. 
No contexto da Bacia, adotou-se esse entendimento 
para os municípios com população inferior a 20 mil 
habitantes. Estão incluídos todos os municípios com 
toda ou alguma área na Bacia.

Quadro 31. População residente nos municípios da Bacia

Unidade hidrográfi ca/
municípios

População
total

Grau de urbanização (%)
Participação na unidade 

hidrográfi ca (%)

ALTO PARAGUAI  

Alto Paraguai 8.605 76 1,9

Araputanga 13.675 79 3,1

Arenápolis 11.605 92 2,6

Barra do Bugres 27.460 77 6,2

Cáceres 85.857 77 19,5

Campo Novo do Parecis 17.638 83 4,0

Denise 7.463 88 1,7

Diamantino 18.580 77 4,2

Figueirópolis do Oeste 4.315 41 1,0

Glória do Oeste 3.361 63 0,8

Indiavaí 2.056 61 0,5

Jauru 12.764 48 2,9

Lambari do Oeste 4.690 38 1,1

Mirassol do Oeste 22.997 83 5,2

Nortelândia 7.246 90 1,6

Nova Marilândia 2.354 66 0,5

Nova Olímpia 14.186 90 3,2

Pontes e Lacerda 43.012 68 9,7

Porto Esperidião 9.996 35 2,3

Porto Estrela 4.707 50 1,1

Reserva do Cabaçal 2.418 64 0,5

Rio Branco 5.092 68 1,2

Salto do Céu 4.675 52 1,1

Santo Afonso 3.098 48 0,7

São José dos Quatro Marcos 19.693 71 4,5

São José do Rio Claro 12.740 86 2,9

Tangará da Serra 58.840 88 13,3

Vila Bela da Santíssima Trindade 12.262 23 2,8

Continua...
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SUBTOTAL 441.385  15,3**

CUIABÁ

Acorizal 5.817 48 0,5

Alto Garças 8.335 87 0,7

Barão de Melgaço 7.682 47 0,7

Campo Verde 17.221 76 1,5

Chapada dos Guimarães 15.755 60 1,3

Cuiabá 483.346 99 41,2

Dom Aquino 8.418 76 0,7

Guiratinga 12.645 91 1,1

Itiquira 9.200 33 0,8

Jangada 7.134 39 0,6

Jaciara 23.796 87 2,0

Juscimeira 12.063 66 1,0

Nobres 14.983 80 1,3

Nossa Senhora do Livramento 12.141 32 1,0

Nova Brasilândia 5.786 70 0,5

Pedra Preta 13.611 76 1,2

Pedro Gomes 8.535 76 0,7

Planalto da Serra 2.889 58 0,3

Poconé 30.773 73 2,6

Primavera do Leste 39.857 92 3,4

Poxoréu 20.030 70 1,7

Rondonópolis 150.227 94 12,8

Rosário Oeste 18.755 58 1,6

Santo Antônio do Leverger 15.435 36 1,3

São José do Povo 3.056 49 0,3

São Pedro da Cipa 3.495 85 0,3

Sonora 9.543 85 0,8

Várzea Grande 215.298 98 18,4

SUBTOTAL 1.175.826  40,8**

TAQUARI

Alcinópolis 3.679 63 1,6

Alto Araguaia 11.410 80 4,9

Alto Taquari 4.476 82 1,9

Camapuã 16.446 71 7,2

Corumbá 95.701 90 41,1

Costa Rica 15.488 74 6,7

Coxim 30.866 89 13,3

Ladário 15.313 88 6,6

Rio Verde de Mato Grosso 18.138 85 7,8

São Gabriel do Oeste 16.821 81 7,2

SUBTOTAL 232.598  7,9**

MIRANDA/AQUIDAUANA/NABILEQUE

Anastácio 22.477 77 2,3

Aquidauana 43.440 78 4,4

Bandeirantes 6.425 71 0,7

Bodoquena 8.367 62 0,9

Continuação...

Continua...
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Bonito 16.956 76 1,7

Campo Grande 663.621 99 67,5

Corguinho 3.592 41 0,4

Dois Irmãos do Buriti 9.335 47 0,9

Guia Lopes da Laguna 11.115 82 1,1

Jaraguari 5.389 26 0,5

Jardim 22.542 93 2,3

Maracaju 26.219 81 2,7

Miranda 23.007 52 2,3

Nioaque 15.086 40 1,5

Ponta Porã 60.916 89 6,2

Rio Negro 5.432 69 0,6

Rochedo 4.358 57 0,4

Sidrolândia 23.483 68 2,4

Terenos 11.662 49 1,2

SUBTOTAL 983.422  34,2**

APA

Antônio João 7.408 85 15,7

Bela Vista 21.764 83 46,2

Caracol 4.592 60 9,8

Porto Murtinho 13.316 63 28,3

SUBTOTAL 47.080  1,6**

POPULAÇÃO TOTAL NA BACIA 2.877.422
(considerando inclusive municípios cujas 

cidades estão fora da Bacia) 
** Participação da unidade hidrográfi ca em relação à população da Bacia.

Continuação...

Cidade de Corumbá – MS
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5. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

5.1. Administração pública em 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

5.1.1. Aspectos legais e institucionais de Mato Grosso

Aspectos legais

No nível federal, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, como lei maior do país, disciplina to-
das as demais, seguida da legislação que defi ne e normati-
za, dentre outros, o uso do solo, dos recursos minerais e 
hídricos e a criação e a manutenção das Unidades de Con-
servação, sob controle e fi scalização do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, por intermédio de suas superintendências nos 
estados.

A Constituição de Mato Grosso, de 1989, no capítulo III/
Seção I, dedica um tratamento extenso ao meio ambiente, 
ampliando os aspectos preconizados na Lei no 4.894, de 25 
de setembro de 1985, da Política Estadual de Meio Ambien-
te, que tem como objetivo a preservação, a melhoria e a 
recuperação da qualidade ambiental própria à vida.

A Lei no 6.672/95, que dispõe sobre a Proteção à Ictio-
fauna no estado, e a Lei Complementar no 38, de 21 de 
novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Ambiental 
de Mato Grosso, ampliaram o espectro normativo quanto 
à defi nição e à execução das políticas públicas para o setor 
pelos órgãos competentes no estado.

A Lei no 6.945/97 do Estado de Mato Grosso dispõe 
sobre a Política de Recursos Hídricos do Estado de Mato 
Grosso e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídri-
cos, com muita claridade à Lei no 9.433/97. A Fundação 
Estadual do Meio Ambiente – FEMA/MT é a entidade 
que se ocupa da Gestão dos Recursos Hídricos.

No nível municipal, apesar das restrições que os muni-
cípios sofrem quanto à competência de legislar sobre os 
aspectos ambientais, nos termos defi nidos pela Consti-
tuição Federal de 1988, inscrevem-se as respectivas Leis 
Orgânicas dos cinqüenta municípios da Bacia em Mato 
Grosso, relativas ao tratamento do meio ambiente em 
seus territórios.

Administração pública

Entre os órgãos da administração pública federal presen-
tes na Bacia em Mato Grosso, destacam-se o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, entidade autárquica de regime 
especial, criada pela Lei Federal no 7.735, de 22 de feve-
reiro de 1989, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e fi nanceira, vin-
culada ao Ministério do Meio Ambiente; a Universidade 
Federal de Mato Grosso – UFMT e o Centro de Pesquisas 
Agropecuárias do Pantanal – CPAP, da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, que, apesar de 
se localizar em Corumbá/MS, tem como área de atuação 
toda a bacia hidrográfi ca do Alto Paraguai.

O IBAMA tem por fi nalidade formular, coordenar e 
executar a Política Nacional do Meio Ambiente, que atua 
diretamente na Bacia em Mato Grosso por intermédio de 
sua Superintendência Estadual em Mato Grosso – SUPES-
MT, com sede em Cuiabá, e por intermédio dos postos 
de controle e fi scalização instalados nos municípios de 
Cáceres, Diamantino, Poconé e Rondonópolis, atuando 
como núcleos regionais. 

Além do exercício das funções de sua competência no 
plano geral, o IBAMA é o responsável direto pelos tra-
balhos de implantação, administração e manutenção das 
Unidades de Conservação na Bacia em Mato Grosso e 
pelo acompanhamento das atividades do Projeto Carnívo-
ro, desenvolvido pelo Centro Nacional de Predadores, no 
município de Poconé.
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O Sistema Estadual de Meio Ambiente, em Mato Grosso, 
é formado pelos órgãos e pelas entidades estaduais e mu-
nicipais e pelas fundações instituídas pelo poder público 
com a fi nalidade de proteger e garantir a melhoria da 
qualidade ambiental. São eles:

• Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, 
órgão autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e 
recursal composto paritariamente por representantes 
do poder público e da sociedade civil. 

• Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA e Fun-
dação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, que conta 
com a Diretoria de Recursos Hídricos, órgãos governa-
mentais responsáveis pela condução, pela direção e pelo 
controle do uso dos recursos naturais, visando à sua 
proteção e ao manejo racional, com a fi nalidade de pro-
mover o desenvolvimento sustentável em Mato Grosso. 

• Polícia Florestal, criada em 1983, com recursos do 
POLONOROESTE, com a fi nalidade de fi scalizar a caça e 
a pesca no estado.

• Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – IN-
DEA, responsável pela fi scalização do transporte de madei-
ra da pesca e das atividades agropecuárias em geral.

Além desses, o Sistema Estadual de Meio Ambiente conta 
também com a participação da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Assuntos Fundiários, da Empresa Mato-
Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 
– EMPAER e do Ministério Público Estadual, por meio da 
Curadoria do Meio Ambiente.

Compete à SEMA/FEMA coordenar e executar as polí-
ticas ambientais elaboradas para o estado, delegando, até 
mesmo, poderes a outros, por meio de convênios fi rma-
dos para a realização de programas, projetos e atividades, 
dentre elas as de fi scalização, envolvendo a participação 
do IBAMA/INDEA/Polícia Florestal/ONGs. 

Ainda como extensões das ações da SEMA/FEMA, há 
a formação de grupos especiais de trabalho para atuar 
em determinadas áreas críticas da questão ambiental no 

estado, dentre os quais o Grupo Interinstitucional de 
Apoio ao Monitoramento e à Fiscalização dos Recursos 
Naturais de Mato Grosso, criado pelo Decreto Estadual 
no 165/95, e o Comitê de Gestão Compartilhada da Bacia 
do Alto Paraguai-Pantanal, formado pelos secretários de 
Meio Ambiente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 
por representantes do MMA, dos municípios da Bacia e 
da sociedade organizada.

A estrutura administrativa e institucional no âmbito dos 
municípios da Bacia em Mato Grosso resume-se a algumas 
secretarias municipais, coordenadorias e Conselhos Muni-
cipais de Meio Ambiente – COMDEMAS. Do total de 56 
municípios existentes na Bacia em Mato Grosso, apenas 
16 municípios tratam as questões ambientais em nível de 
Secretaria, em sua estrutura administrativa e organizacio-
nal, apresentadas, mais comumente, sob a nomenclatura 
de Secretaria de Turismo e Meio Ambiente ou Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, e apenas 11 municí-
pios possuem COMDEMAS, não necessariamente em 
atividade. 

Nos outros quarenta municípios, as questões ambientais, 
em geral, estão sob a responsabilidade das Secretarias 
Municipais de Agricultura, com ações dirigidas à fi scaliza-
ção de pesca, da caça, do desmatamento e das queimadas, 
executada, em geral, por meio de convênios entre prefei-
turas e IBAMA/INDEA/EMPAER/Polícia Florestal. Os 
órgãos municipais de meio ambiente da Bacia em Mato 
Grosso são:

• Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.  
Municípios: Arenápolis, Campo Verde, Diamantino, 
Tangará da Serra e Várzea Grande.

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Dom Aquino.

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Alto 
Paraguai.

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 
Municípios: Alto Araguaia, Barão de Melgaço, Chapada 
dos Guimarães, Poconé e Santo Antônio do Leverger.
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• Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, 
Agricultura e Meio Ambiente de Cáceres.

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano de Cuiabá.

• Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente de 
Jaciara.

• Departamento de Viação, Obras, Meio Ambiente e 
Serviços Urbanos de Nobres.

• Departamento de Pesquisas e Controle Ambiental da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Ron-
donópolis.

• Coordenadoria do Meio Ambiente. Municípios: Alto 
Araguaia, Cáceres, Dom Aquino, Jaciara, Poconé, Ron-
donópolis, Tangará da Serra e Várzea Grande.

• Setor de Educação, Cultura, Meio Ambiente e Despor-
to do Município de Nortelândia.

• Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA.  
Municípios: Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, 
Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Diamantino, Jaciara, 
Poconé, Rondonópolis, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Prestadores de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário

A prestação de serviços de saneamento básico em Mato 
Grosso é feita pelas municipalidades.

Conforme levantamento realizado pelo SNIS – Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento,1 foram iden-
tifi cados os seguintes prestadores de serviço:

• Alto Paraguai:
- Departamento de Água do Parecis – DAP – Campo 

Novo do Parecis;
- NORTEC – Diamantino;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Dom Aquino;
- DIMUSAB – Glória do Oeste;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Nova 

Olímpia;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Pontes e 

Lacerda.

- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Salto do 
Céu;

- Departamento de Água e Esgoto – DAE – São José 
dos Quatro Marcos;

- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Tangará da 
Serra.

• Cuiabá:
- Saneamento da Capital – SANECAP – Cuiabá;
- Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAEG 

– Guiratinga;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Jangada;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Nos-

sa Senhora do Livramento;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Planalto 

da Serra;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Rondonópolis;
- Departamento de Água e Esgoto – DAEVG – Várzea 

Grande.

• Taquari:
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Alto Ara-

guaia;
- Departamento de Água e Esgoto – DAE – Alto Taquari.

Organizações da sociedade civil

Das organizações não governamentais filiadas ao 
Fórum Mato-Grossense, apenas 11 atuam na área 
ambiental nos municípios da Bacia em Mato Grosso, 
sendo elas:

• AARPA – Associação dos Amigos do Rio Paraguai;
• ARCA – Associação para Recuperação e Conservação 

do Meio Ambiente (Chapada, Cuiabá);
• ADE – Associação Diamantinense de Ecologia;
• AEMA – Associação Ecológica e Meio Ambientalista 

(Jaciara);
• AJUMA – Associação Jaurense de Meio Ambiente;
• ARPA – Associação Rondonopolitana de Proteção Am-

biental;

1 Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2001.
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• IPECA – Instituto de Pesquisas Curupira–Araras;
• Instituto BIOCONEXÃO; 
• Fundação Ecotrópica – Fundação de Apoio à Vida nos 

Trópicos; 
• SADEP – Sociedade de Defesa do Pantanal; 
• Pró-Natura. 

Dentre as ações efetivadas pelas ONGs, há a aquisi-
ção da Fazenda Dorochê, localizada no município de 
Poconé, pela Fundação Ecotrópica, com a finalidade 
de transformá-la em área de preservação do Pantanal, 
e os trabalhos de pesquisa na área do desenvolvimen-
to sustentável, realizados pela fundação Pró-Natura, 
na Fazenda São João, também no Pantanal. O Lions e 
o Rotary Club desenvolvem, em alguns municípios, 
atividades relacionadas à proteção e à conservação do 
meio ambiente, como por exemplo o reflorestamento 
das margens de córregos e rios. Há também, entre as 
entidades da sociedade civil envolvidas com as ques-
tões ambientais, a Comissão de Meio Ambiente da 
OAB – Seção de Mato Grosso.

5.1.2. Aspectos legais e institucionais 
de Mato Grosso do Sul

Aspectos legais

Na Constituição da República Federativa do Brasil, cabe 
destacar as atribuições de competências comuns entre a 
União, os estados e os municípios em assuntos relaciona-
dos à proteção do meio ambiente e à utilização dos recur-
sos naturais, e a consideração do Pantanal Mato-Grossen-
se como Patrimônio Nacional. A Constituição do estado 
reafi rmou as disposições gerais constantes da Constituição 
Federal, impondo deveres ao poder público de proteger o 
meio ambiente, preservar os recursos naturais e resguar-
dar o equilíbrio do sistema ecológico. 

Além disso, destaca-se a permissão para concessão de 
incentivos fi scais direcionados à conservação e à formação 
de consórcios intermunicipais visando à recuperação do 
ambiente e à criação do Conselho Estadual de Controle 
Ambiental – CECA. O Pantanal foi defi nido como Área 
Especial de Proteção Ambiental e foi enfatizada a ne-
cessidade de integração com o Estado de Mato Grosso 
para  sua conservação. Destaca-se também a imposição de 
considerações relacionadas ao meio ambiente nas políticas 
globais e setoriais de desenvolvimento.

A legislação estadual encontra-se hoje provida de um 
arsenal de disposições na área ambiental que teve início 
na década de 1980, com a lei que defi niu competências do 
poder público, introduziu a obrigatoriedade do licencia-
mento das atividades poluidoras, estabeleceu o controle 
de suas operações e limitações aos procedimentos utiliza-
dos, assim como sanções aos infratores. 

Outros instrumentos legais introduziram itens disciplina-
dores na atividade fl orestal, extrativa mineral, industrial, 
turística e agropecuária. A Bacia em Mato Grosso do 
Sul  conta com a disposição específi ca que proíbe em sua 
área instalação de usinas de açúcar e destilarias de álcool 
e trata, com rigor maior, o licenciamento de atividades 
poluidoras nessa área. Por outro lado, a ausência mencio-
nada de normas gerais, referentes a assuntos de compe-
tência concorrente na legislação federal, vem difi cultando 
o disciplinamento de atividades como a da pesca.

Mato Grosso do Sul encontra-se, atualmente, empenha-
do em regulamentar e implementar a Política Estadual 
dos Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, defi nidos pela Lei Estadual no 2.404, de 29 de 
janeiro de 2002, de maneira a compatibilizá-los com a Po-
lítica Nacional dos Recursos Hídricos e com os interesses 
do desenvolvimento do estado e a sustentabilidade de seus 
recursos naturais.
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Mato Grosso do Sul foi um dos últimos estados a defi nir sua 
Política Estadual de Recursos Hídricos, em face das profun-
das discussões relacionadas ao processo de cobrança pelo uso 
da água provocado pelo setor agropecuário. A Lei de Mato 
Grosso do Sul traduz os demais instrumentos e mecanismos 
previstos na Lei no 9.433/97. Entretanto, com as constan-
tes negociações do setor agropecuário, este fi cou isento do 
instrumento de cobrança pelo uso da água.

Dentre os instrumentos preconizados pela Política Na-
cional de Recursos Hídricos, o estado já possui o enqua-
dramento de corpos d’água para a bacia do rio Paraguai, 
e desde 1994 a SEMA/IMAP realiza o monitoramento da 
qualidade das águas na bacia hidrográfi ca do Alto Para-
guai, por meio do Índice de Qualidade da Água – IQA da 
National Sanitation Foundation – NSF.

A legislação municipal levantada e analisada revelou a 
existência de uma parte específi ca sobre o meio ambiente 
nas leis orgânicas de todos os municípios da BAP/MS. 
Trata-se de disposições bastante abrangentes e rigorosas, 
mas com grande similaridade, até de linguagem, entre 
a maioria dessas leis, com poucas exceções. Observa-se 
também que muitos itens dependem da regulamentação, 
que, na quase totalidade dos municípios, não foi provi-
denciada. Leis sobre o uso e a ocupação do solo urbano só 
foram registradas em alguns municípios. 

Administração pública

Entre os órgãos da administração federal presentes na 
Bacia em Mato Grosso do Sul, destacam-se:

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA;

• Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
– UFMS; 

• Centro de Pesquisas Agropecuárias do Pantanal 
– CPAP/EMBRAPA.

O início do processo de gestão ambiental em Mato 
Grosso do Sul deu-se em 1979, com a criação do Insti-
tuto de Preservação Ambiental e Controle Ambiental de 
Mato Grosso do Sul – INAMB, quando foram instaladas 
diversas instituições públicas para a efetiva implantação do 
Estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo de sua existên-
cia, o órgão sofreu uma série de mudanças institucionais 
de caráter político e econômico.

No Estado de Mato Grosso do Sul, o órgão estadual 
encarregado da gestão ambiental é a Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, tendo por órgão 
executor o Instituto de Meio Ambiente Pantanal – IMAP 
e o Conselho Estadual de Controle Ambiental – CECA 
como estância consultiva e deliberativa.  A SEMA é o ór-
gão gestor de recursos hídricos, e a Lei no 2.046/02 trata 
dos recursos hídricos do estado.

A atual Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA foi 
criada pela da Lei Estadual no 2.152, de 26 de outubro de 
2000, que defi ne a reorganização da estrutura básica do Po-
der Executivo. O Decreto no 10.752, de 29 de abril de 2002, 
dispõe sobre a estrutura básica e a competência da SEMA.

A instituição com capacidade operacional para a gestão 
ambiental e de recursos hídricos é o Instituto de Meio 
Ambiente Pantanal – IMAP, vinculado à SEMA. O IMAP 
encontra-se em fase de regulamentação, entretanto per-
manece com as principais funções técnicas anteriormente 
designadas para sua antecessora, a Fundação Estadual de 
Meio Ambiente  Pantanal, de acordo com o Decreto 
no 9.052, de 26 de fevereiro de 1998, que aprova o esta-
tuto da referida Fundação.

Para a execução da gestão ambiental e dos recursos hídri-
cos em Mato Grosso do Sul, especifi camente na região da 
Bacia, a SEMA e o IMAP possuem escritórios regionais 
em Aquidauana, Bonito e Corumbá. Essa estrutura regio-
nalizada é dedicada aos temas ambientais, particularmente 
de suporte ao licenciamento e à fi scalização ambiental.
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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário 
– SDA tem a maior parte de suas funções executivas 
desempenhadas pelo IDATERRA – Instituto de Desenvol-
vimento Agrário e Extensão Rural. O IDATERRA está es-
truturado em todos os municípios da BAP/MS, o que não 
ocorre com a área ambiental, assumida pela administração 
direta, com escritórios em Coxim, Bonito, Aquidauana, 
Porto Murtinho, Corumbá e São Gabriel D’Oeste.

Entre outros órgãos estruturados na área, destaca-se a 
Polícia Militar Ambiental, cujas ações de policiamento 
e de fi scalização são desenvolvidas estrategicamente em 
Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Bela 
Vista, Bonito, Jardim, Miranda e Porto Murtinho, além 
de outros três municípios que não integram a Bacia em 
Mato Grosso do Sul.

Em relação à administração municipal, observou-se que, 
de maneira geral, as prefeituras apresentam uma simila-
ridade de estrutura. Porém, poucos municípios oferecem 
incentivos fi scais ou contam com mecanismos para atração 
de investimentos. Alguns municípios da Bacia apresentam 
órgãos colegiados na área de meio ambiente, tais como os 
Conselhos de Defesa do Meio Ambiente ou Comissões de 
Conservação Ambiental. 

Destaca-se ainda que os municípios de Coxim, Camapuã, 
Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel D’Oeste consti-
tuíram um consórcio intermunicipal, o qual vem tentando 
implementar o Projeto de Conservação e Recuperação da 
Bacia Hidrográfi ca do Rio Coxim.

Prestadores de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário

A prestação de serviços de saneamento básico em Mato 
Grosso do Sul é feita pela companhia estadual de 
saneamento, pelas municipalidades ou pelo setor privado 
por meio de concessão, conforme relacionado a seguir:

• Alto Paraguai:
- SANESUL: Pedro Gomes e Sonora.

• Taquari:
- SANESUL: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Coxim, 

Ladário e Rio Verde do Mato Grosso.
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Cos-

ta Rica;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – São 

Gabriel D’Oeste.

• Miranda/Aquidauana:
- SANESUL: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, 

Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Maracaju, Mi-
randa, Nioaque, Ponta Porã, Rio Negro, Sidrolândia 
e Terenos;

- Águas Guariroba S. A. – Campo Grande;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Ban-

deirantes;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Cor-

guinho;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Jara-

guari;
- Departamento Municipal de Água e Saneamento 

– DEMASR – Rochedo.

• Apa:
- SANESUL: Antonio João, Caracol e Porto Murtinho;
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Bela 

Vista.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. 
– SANESUL é uma sociedade de economia mista, vincula-
da à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Habitação 
de Mato Grosso do Sul e por ela supervisionada, com 
personalidade jurídica de direito privado.

Na Bacia, a SANESUL atualmente opera em 24 municí-
pios, sendo 3 municípios na sub-bacia Apa, 2 na sub-bacia 
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do Alto Paraguai, 6 na sub-bacia Taquari e 13 na sub-bacia 
Miranda/Aquidauana.

Possui participação de 9% no capital social da empresa Águas 
Guariroba S. A., sociedade constituída para exploração dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
do município de Campo Grande desde 2000.

Organizações da sociedade civil

Constatou-se uma quantidade signifi cativa e muito 
diversifi cada de ONGs nos municípios situados na Bacia 
em Mato Grosso do Sul. Foram identifi cadas, nos vários 
municípios, tanto entidades ambientalistas quanto não 
ambientalistas.

Entre as entidades ambientalistas, destacam-se, no âmbito 
estadual, as seguintes:

• Ecologia e Ação – ECOA – a sede é em Campo Grande. 
Representa as ONGs da região Centro-Oeste no Con-
selho Nacional do Meio Ambiente. Além disso, faz parte 
da Coalizão Rios Vivos, que reúne entidades do Brasil 
e de vários outros países. Atualmente vem realizando o 
Projeto de Levantamento Socioeconômico das Popu-
lações Tradicionais na Bacia em Mato Grosso do Sul, 
apoiado pela Holanda, por órgãos públicos estaduais e 
por outras entidades ambientalistas. 

• Fundação para Conservação da Natureza de Mato Gro-
so do Sul – FUCOMANS – com sede em Campo Gran-
de, faz parte da Rede Nacional de ONGs do Cerrado, 
e, em Mato Groso do Sul, integra o Fórum Permanente 
de Desenvolvimento e Meio Ambiente e o Conselho 
Estadual de Controle Ambiental – CECA.

• Associação de Pescadores Amadores e Defensores do Meio 
Ambiente – ASPADAMA – com sede em Campo Grande.

Entre as entidades ambientalistas cuja área de atuação é o 
Pantanal Mato-Grossense, destacam-se:

• Sociedade de Defesa do Pantanal – SODEPAN – com 
sede em Campo Grande.

• Sociedade Ecológica Amigos do Pantanal – 
SEAPAN – com sede em Corumbá, tem atuado in-
tensamente em atividades de educação ambiental e 
na mobilização e no acompanhamento dos órgãos 
públicos locais.

• Associação de Defesa Ambiental da Bacia do Taquari 
e Pantanal de Mato Grosso do Sul – ADATAQUARI/
PANTANAL – com sede em São Gabriel D’Oeste, o 
foco de atuação é a orientação ao produtor quanto à 
conservação do solo e ao destino do lixo produzido por 
agrotóxicos.

Entre as entidades ambientalistas, cujo âmbito de atuação 
restringe-se a um ou poucos municípios de seu entorno, 
destacam-se:

• Sociedade de Defesa e Desenvolvimento de Bonito 
– SODEBOM.

• Associação de Preservação do Taquari 
– APA- TAQUARI – a área de atuação abrange as nas-
centes dos formadores do rio Taquari, e as atividades 
de educação ambiental são feitas em parceria com 
órgãos estaduais e as prefeituras dos municípios de 
Alcinópolis e Costa Rica.

• Grupo Pró-Formoso – com sede em Bonito, é uma 
associação informal, não registrada, que tem por foco 
de atuação os problemas relacionados ao saneamento 
ambiental urbano.

• Fundação Neotrópica e Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agropecuária e Ambiental – FUNDAPAN – ambas 
com sede em Campo Grande, são voltadas a estudos e 
pesquisas na área ambiental.



268

5.2. Propostas para o envolvimento 
da sociedade

A análise das características da Bacia permite as seguintes 
constatações, pontos básicos para a elaboração de propos-
tas de envolvimento da sociedade: 

• As atividades humanas estão causando problemas am-
bientais localizados em áreas bem restritas e pontuais, 
enquanto as conseqüências incidem sobre áreas mais 
amplas, embora nem sempre sejam perceptíveis. 

• Há uma divisão natural, física, entre a região do planalto, 
onde ocorre a maioria dos problemas, e a da planície, que 
sofre as conseqüências desses mesmos problemas.

• As características naturais e de ocupação humana são de 
grandes extensões vazias de ocupação humana, mas com 
grande importância ecológica tanto no cenário nacional 
quanto no internacional. 

• O setor terciário é o que mais emprega, 60% da popu-
lação, por causa principalmente do turismo. 

• A organização institucional e legal do sistema ambiental  
na região conta com vários fóruns, em diversos níveis 
de abrangência – interestadual (Comitê da Reserva da 
Biosfera do Pantanal), estadual (Conselhos de Meio 
Ambiente e Conselhos de Recursos Hídricos) e munici-
pal (alguns Comdemas estão funcionando).

• Fortalecimento da atuação integrada dos Municípios 
para a gestão ambiental e dos recursos hídricos com a 
participação da sociedade, mediante a adequação e o 
fortalecimento dos consórcios intermunicipais. 

A proposta para o envolvimento da sociedade no desen-
volvimento de colegiados gestores tem como objetivo 
organizar as instituições e as associações em grupos es-
pecífi cos para solucionar problemas também específi cos, 
mas sempre visando alcançar uma meta maior, a melhoria 

da qualidade das águas na região e, conseqüentemente, 
a melhoria da qualidade de vida, enquanto considera a 
valorização das atividades econômicas de maior expressão 
na região, como o turismo, a agricultura e a pecuária.

A proposta que será desenvolvida para iniciar o pro-
cesso de mobilização sistemático da sociedade, visando  
ao gerenciamento das águas, tem de ser subdividida 
em objetivo geral da gestão da água na Bacia; objetivos 
específicos, identificados para cada região hidrográfica; 
definição clara das atribuições das diversas instituições 
envolvidas; e, finalmente, identificação de uma pro-
posta de trabalho que procure orientar o envolvimento 
dos diversos segmentos da sociedade em um trabalho 
sistemático de longo prazo.

A identificação do objetivo geral deve orientar os tra-
balhos de toda a Bacia, sendo uma meta a ser atingida 
em um espaço de tempo mais longo, mas que deverá 
ser previamente definido. As características dessa meta 
devem considerar que os dois setores da economia 
regional mais importantes – turismo e agropecuária 
– podem ser conflitantes. 

Assim, como base para a identifi cação do objetivo geral, 
previamente deverá ser realizado um levantamento dos 
confl itos e de quais os atores que interferem política e 
economicamente nessa situação.

Para a identifi cação dos objetivos específi cos relativos a 
cada sub-bacia hidrográfi ca, há necessidade de se sistema-
tizar as informações anteriormente apresentadas e propor 
uma primeira subdivisão da Bacia em regiões hidrográfi cas 
com problemas distintos, visando ao imediato envolvi-
mento da sociedade.
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Quadro 32. Proposta de subdivisão da Bacia para a organização da sociedade em colegiados gestores participativos

Sub-bacia Municípios
Fórum regional
existente

Ação ou fórum 
a ser criado

Problema
Instituições públicas 
envolvidas

Cuiabá/Alto 

rio Cuiabá

Cuiabá

Várzea Grande

Consórcio Intermuni -

cipal Comdemas(1)
Fortalecer Consórcio

Saneamento e

poluição industrial

Prefeituras

Governo estadual(²)

Cuiabá/rio Cuiabá

Cuiabá

Várzea Grande

N.S.Livramento

Poconé

Comdemas(1) Fortalecer Consórcio
Pesca amadora e 

profi ssional

Prefeituras

Governo estadual

Min. Público

Cuiabá/ rio São 

Lourenço
Rondonópolis - Colegiado gestor Saneamento

Prefeitura

Gov. estad.

Cuiabá/ rio São 

Lourenço

Primavera do Leste e 

Poxoréo
- Cons. Interm.

Saneamento e 

agropecuária

Prefeituras

Extensão rural

Taquari/

rio Coxim

Camapuã

São Gabriel D’Oeste
COINTA

Fortalecer Consórcio

Colegiado gestor

Pecuária e 

suinocultura

Prefeituras

Extensão rural

Taquari/

rio Coxim

Coxim

Rio Verde de Mato 

Grosso

COINTA
Fortalecer Consórcio

Colegiado gestor

Saneamento e 

agropecuária

Prefeituras

Extensão rural

Taquari/

rio Coxim
Corumbá COINTA

Fortalecer Consórcio

Colegiado gestor

Saneamento e 

pecuária 

Prefeitura

Gov. estad.

Taquari/

rio Coxim
Região dos Paiaguás COINTA

Fortalecer Consórcio

Associação de 

usuários

Agropecuária
Prefeitura

Extensão rural

Miranda/rio 

Aquidauana
Campo Grande CIDEMA

Fortalecer Consórcio

Colegiado gestor

Saneamento e

poluição industrial

Prefeitura

Gov. estad.

Miranda / rio Aqui-

dauana

Sidrolândia

Maracaju

Nioaque

CIDEMA
Fortalecer Consórcio

Assoc. usuários

Agro-

pecuária

Prefeitura

Gov. estad

Apa Ponta Porã CIDEMA
Fortalecer Consórcio

Colegiado gestor
Saneamento

Prefeitura

Gov. estad

Apa
Bela Vista 

Antonio João
CIDEMA

Fortalecer Consórcio

Assoc. usuários
Pecuária

Prefeitura

Gov. estad.

Extensão rural

Apa Porto Murtinho CIDEMA
Fortalecer Consórcio

Assoc. usuários

Saneamento e

pecuária

Prefeitura

Gov. estad.

Extensão rural

Planalto
Todos os municípios 

considerados 

COINTA

CIDEMA

Comitê da Reserva da 

Biosfera do Pantanal

Assoc. de turismo
Turismo e

pesca amadora

Prefeitura

Gov. estad.

Extensão rural

Centros de pesquisa

(¹) A última informação, 2004, é de que o Consórcio não está funcionando.

(²) A indicação de governo estadual é principalmente das áreas de turismo e meio ambiente.
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Foram identifi cadas 14 regiões, nas quais a sociedade 
deverá ser incentivada a participar do processo de geren-
ciamento de recursos hídricos, de várias maneiras e com 
objetivos distintos, pois mesmo os problemas que podem 
parecer semelhantes na base têm características locais, 
interferência política e de liderança distintas, o que   
determinará a forma correta de abordar os problemas.

Os dois principais problemas podem ser agrupados em 
saneamento ambiental – esgoto e lixo – nas áreas urbanas, 
como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Corumbá 
e Campo Grande; e o uso não controlado da terra pela 
atividade antrópica, que agrega ao ambiente uma elevada 
carga de agrotóxicos e sedimentos aos cursos de água nas 
áreas rurais. São interesses distintos, soluções complexas 
e bem distintas também. Ainda há o problema específi co 
da suinocultura em São Gabriel do D’Oeste.

Alguns fóruns de participação da sociedade e do governo 
local já existem: consórcios intermunicipais e Comde-
mas. Há necessidade de um esforço conjunto para que os 
consórcios trabalhem uma pauta coerente com as necessi-
dades, que, em alguns casos, poderá extrapolar a área de 
atuação considerada.

O fortalecimento dos consórcios existentes e o incentivo 
à criação de colegiados gestores integrados pelos repre-
sentantes da União, dos estados, dos municípios e dos 
usuários nas sub-bacias da Bacia é uma das linhas a serem 
consideradas pela ANA no gerenciamento de recursos 
hídricos.

Há necessidade também de analisar o funcionamento do 
Comitê de Reserva da Biosfera do Pantanal, uma vez que 
essa instituição pode ser de grande interesse no proces-
so, já que agrega os dois estados e tem como objetivo a 
preservação e a conservação da região.

O trabalho com os consórcios mencionados, principal-
mente com os de Mato Grosso do Sul, que estão realmen-
te funcionando e realizando diversas ações, deverá ser 

de negociação e articulação, para que consigam recursos 
fi nanceiros para a realização de ações complementares 
à execução do PAE. Haverá necessidade de que esses 
consórcios promovam as soluções para os problemas 
identifi cados nas diversas regiões hidrográfi cas de forma 
praticamente concomitante.

Vale ressaltar que o rio Apa é um caso específi co, já que 
é um rio transfronteiriço, que faz a divisa entre o Brasil 
e o Paraguai. A proposta cabível ali é que os trabalhos de 
recuperação ocorram localmente como nas outras regiões 
da Bacia, enquanto, paralelamente, o governo do estado 
e o futuro colegiado gestor solicitem do governo federal 
ações concretas de envolvimento do Paraguai no processo 
de gerenciamento daquela Bacia. O contato formal com 
o Paraguai deve ser realizado via Ministério das Relações 
Exteriores, mas será importante que o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos acompanhe o trabalho.

Trabalhar com outro país sobre gerenciamento de uma 
sub-bacia hidrográfi ca é um processo longo, de muita ar-
ticulação, que tem de ocorrer em paralelo às necessidades 
identifi cadas no âmbito local.

As sub-bacias onde os consórcios não estão presentes se 
restringem a duas regiões em Mato Grosso, nas quais o 
trabalho deverá ser iniciado pela identifi cação dos atores 
locais: associações comunitárias, de produtores, sindicatos 
rurais, ONGs, centros de pesquisa ou universidades com 
atuação na região, instituições que dão assistência técnica, 
além dos prefeitos e das Câmaras de Vereadores. 

A organização e a defi nição de como trabalhar conjun-
tamente é um passo muito importante que terá grande 
infl uência no desenvolvimento dos trabalhos, e sua base 
será esse primeiro arranjo institucional.

Como o objetivo básico de todo o processo da participa-
ção pública para o gerenciamento dos recursos hídricos 
é garantir a plena execução das ações de prevenção e de 
recuperação,  haverá vantagens ao se adotar um planeja-
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mento das ações que visam evitar novos problemas, ou 
ampliação dos já existentes, e ações mais estruturantes, 
com o objetivo de recuperar o que se encontra degrada-
do, seja o solo ou a qualidade da água.  

Neste momento, a presença dos governos federal e estaduais 
é muito importante, já que são eles que têm maior presença 
e força política para levantar os recursos fi nanceiros para a 
implementação das ações identifi cadas. A essa força política 
mais natural dos governos centrais irão somar-se o apoio dos 
governos municipais e o da sociedade local.

Vale notar que mesmo a proposta indicando os cami-
nhos para a identifi cação do objetivo geral, dos objetivos 
específi cos e de como planejar as ações para alcançar esses 
objetivos, o papel do governo, principalmente o estadual, 
é imprescindível para dar credibilidade ao processo.

Os governos federal e estaduais deverão dispor de órgãos 
responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos 
devidamente estruturados para cumprirem suas atribui-
ções básicas no processo – principalmente informação, 
fi scalização e outorga do direito de uso da água. 

A percepção da sociedade de que ações básicas, de 
responsabilidade do governo, estejam ocorrendo e de 
que está havendo uma mudança de comportamento e 
um maior envolvimento dos técnicos e dos gerentes das 
instituições governamentais é fundamental para a credibi-
lidade e o envolvimento dos representantes dos diversos 
segmentos da sociedade.

A sociedade tem de acreditar que a abertura para sua 
participação nas ações e decisões relacionadas ao geren-
ciamento dos recursos hídricos está acompanhada de uma 
ação concreta por parte do poder público no âmbito de 
suas atribuições.

É básico que os órgãos governamentais disponibilizem 
informações sobre as sub-bacias hidrográfi cas da Bacia, de 
maneira acessível e de fácil entendimento: dados básicos, 
projetos em desenvolvimento, ações projetadas, deci-
sões que têm conseqüências nos recursos hídricos, entre 
outras.

Um programa de incentivo à divulgação das informações 
pelos diversos setores da sociedade é também da maior 
importância. Essa divulgação sistemática deve ser ampla 
o sufi ciente para atingir desde o ambiente escolar até o 
empresarial.

O papel do estado é principalmente o de iniciar o proces-
so e em seguida acompanhá-lo, articulando e viabilizando 
as ações que lhe couberem.

Enquanto as ações descritas se estiverem desenvolvendo, 
há necessidade de se implementar ações de caráter per-
manente e com objetivos mais difusos e de longo prazo, 
para alcançar, defi nitivamente, a prevenção de impactos e 
confl itos. 

O Quadro 33 organiza as ações que envolvem a socie-
dade no gerenciamento dos recursos hídricos na Bacia.
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Quadro 33. Defi nição das ações e participação da sociedade

Ação Fóruns envolvidos Instituições envolvidas
Defi nição dos objetivos de longo 

e médio prazos

Cons. Estad. de Meio Ambiente e Rec. 

Hídricos
Representadas nos conselhos, ANA

Identifi cação de  metas integradas Comitê da Reserva da Biosfera do Pantanal Representadas no Comitê

Defi nição das regiões hidrográfi cas onde se 

requer maior participação social 

Conselhos estaduais de recursos hídricos, 

novos colegiados gestores
Representadas nos conselhos, ANA

Envolvimento e negociação com os segmentos 

locais
Consórcios e novos colegiados gestores Representantes dos consórcios, ANA

Onde não existem fóruns que aglutinem vários 

segmentos da sociedade

Identifi cação de associações, ONGs, sindicatos, 

universidades, órgãos de extensão rural, Com-

demas, Câmaras de Vereadores, prefeitos, etc.

Elaboração de planos de trabalho e de planos 

de recursos hídricos
Consórcios e novos colegiados gestores

ANA, secretarias executivas dos consórcios, 

universidades, governos estaduais

Aprovação do planejamento local Consórcios e novos colegiados gestores
Todas as representações da sociedade local que 

se organizaram para participar do processo

Implementação das ações
Acompanhamento: conselhos, consórcios, 

novos colegiados gestores

ONGs, sindicatos, universidades, órgãos de 

extensão rural, Comdemas, Câmaras de Verea-

dores, prefeitos, etc.

Implementação de Sistema de Informações 

e de outorga  de direito de uso da água e 

fi scalização

Órgãos estaduais e federal responsáveis por 

essas atividades
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6. CENTRO DE MONITORAMENTO DA 
COBERTURA VEGETAL E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – CMCV 

O objetivo deste item é realizar uma avaliação do Sistema 
de Licenciamento Ambiental em Propriedades Rurais, 
implantado no Estado de Mato Grosso, identifi cando as 
ações necessárias para sua consolidação e aplicação no Es-
tado de Mato Grosso do Sul, envolvendo toda a bacia do 
Alto Paraguai, no âmbito do Plano de Ações Estratégicas 
para a Bacia do Alto Paraguai.

6.1. Diagnóstico do Sistema de 
Licenciamento Ambiental de Propriedades 
Rurais do Estado de Mato Grosso

Histórico

O governo do Estado de Mato Grosso, por meio da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, assu-
miu o controle do desmatamento, de forma piloto, em 
função de vários acontecimentos. Em primeiro lugar, 
foi a decisão política e administrativa de implantar um 
processo de desenvolvimento sustentável, e a vontade era 
mudar a maneira de ocupação das áreas de agricultura e 
pecuária do estado. Processo esse, de ocupação, que não 
levava em conta o componente ambiental, principalmente 
na aplicação do Código Florestal Brasileiro, que exige em 
cada propriedade rural as áreas de reserva legal e as áreas 
de preservação permanente.

Segundo, em razão dos programas internacionais em 
andamento no estado desde 1994, como: Projeto de 
Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato 
Grosso – PRODEAGRO, Programa Piloto para Prote-
ção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7, Programa 
Nacional de Meio Ambiente – PNMA, que exigiam a 
presença da gestão ambiental estadual no controle do 
desenvolvimento.

Em virtude disso, foi assinado em dezembro de 1999 
convênio com o Ministério do Meio Ambiente – MMA 
e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis – IBAMA, denominado Pacto 
Federativo, que tinha como objetivo transferir o processo 
administrativo de controle do desmatamento em Mato 
Grosso para a FEMA.

Os administradores da época, com apoio fi nanceiro do 
PRODEAGRO e do PPG7, iniciaram o desenvolvimento 
de uma nova metodologia de controle do desmatamento, 
decidindo-se que o melhor caminho a ser seguido seria o 
licenciamento ambiental da propriedade rural. Para tanto, 
foi criada no âmbito da FEMA uma Diretoria de Recursos 
Florestais – DRF, encarregada de gerenciar todas as ações 
necessárias ao controle do desmatamento.

Essa nova metodologia tem como objetivo prioritário 
garantir a efetiva manutenção das áreas de reserva legal 
e das áreas de preservação permanente das propriedades 
rurais, conforme estabelecido na legislação ambiental.

Trata-se de uma metodologia de controle bastante simples, 
tendo como base a conjugação de instrumentos tradicionais 
de controle ambientais, como a fi scalização, o licenciamento, 
o monitoramento e a responsabilização, apoiados no uso de 
tecnologia de informação. A diferenciação metodológica não 
necessitou da criação de instrumentos onerosos e rotinas 
complexas, mas de um planejamento diferenciado, sempre 
aliados à utilização da tecnologia da informação.

A principal característica do Sistema de Licenciamento 
Ambiental de propriedades rurais é a agilidade de apli-
cação, obtenção de resultados rápidos, simplifi cação de 
processos nas atividades operacionais e de planejamento 
e a real possibilidade de integração dos setores público, 
privado e a sociedade organizada.

O sistema de controle ambiental em propriedades rurais 
não implica coibir o acesso aos recursos fl orestais, mas 
ordenar o uso desses recursos fl orestais existentes nas 
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propriedades rurais, tornando realidade no campo o cum-
primento da legislação fl orestal brasileira, principalmente 
no tocante à conservação das reservas legais e à proteção 
das áreas de preservação permanente.

Algumas premissas foram consideradas para a defi ni-
ção dos critérios que fundamentaram a criação da nova 
metodologia de controle ambiental de desmatamento no 
Estado de Mato Grosso:

• a relação entre a concentração de áreas desmatadas e a 
distribuição fundiária em Mato Grosso; 

• ação de fi scalização de campo dirigida e controlada por 
meio de imagens de satélite, em que cada agente am-
biental tem o compromisso de desempenhar sua missão 
sobre um espaço predefi nido e com os alvos já identifi -
cados, obedecendo rigorosamente ao planejamento, o 
que possibilita uma constante avaliação do desempenho 
técnico de cada membro da equipe, bem como os resul-
tados de cada campanha;

• fortalecimento do modelo por meio de investimentos 
e aprimoramento da mão-de-obra institucional e nos 
profi ssionais liberais envolvidos no processo;

• priorização do controle sobre as áreas de preservação 
permanente e reserva legal;

• terceirização das atividades consideradas meio para 
agilizar as análises de dinâmica de desmatamento e 
desenvolvimento de sistemas de apoio.

Como foi citado anteriormente, o sistema está baseado 
nas ações de fiscalização, licenciamento, monitora-
mento e responsabilização, de forma integrada com 
estratégia de planejamento e uso de informações obti-
das por meio de imagens de satélite. Faremos, a seguir, 

uma descrição resumida de cada um desses componen-
tes do sistema.

Fiscalização da propriedade rural

O sistema de controle ambiental desenvolvido no Estado 
de Mato Grosso para combater os desmatamentos e as 
queimadas ilegais tem no componente de fi scalização o 
seu ponto mais forte, pois conseguiu retirar das mãos de 
alguns fi scais a exclusividade da decisão da aplicação da 
norma legal.

Fiscalização contra desmatamento ilegal

As ações de fi scalização são integradas com o monitora-
mento da cobertura fl orestal, que é elaborado anualmente 
a partir de imagens de satélite, gerando o estudo da dinâ-
mica de desmatamento.

Após a interpretação das imagens de satélite, elaboram-
se as cartas de fi scalização de campo contendo todos os 
desmatamentos ocorridos durante o ano. Nas cartas de 
fi scalização, o desmatamento é identifi cado e calculadas 
suas dimensões bem como sua posição geográfi ca dentro 
do estado para facilitar a localização em campo. Esses 
mesmos desmatamentos são separados em duas catego-
rias: desmatamentos legais e desmatamentos ilegais.

O trabalho de fi scalização sendo executado dentro dessa 
estratégia deixa de ser pessoal e passa a ser institucio-
nal. O grupo de coordenação defi ne os pontos a serem 
vistoriados dentro do escritório utilizando as cartas de 
fi scalização, que apresentam os desmatamentos ilegais.
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Figura 47. Carta de fi scalização de desmatamento
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Fiscalização contra queimadas

A legislação brasileira permite o uso do fogo como ferra-
menta agrícola na limpeza do terreno para que o agricul-
tor possa desenvolver sua atividade. O IBAMA deve auto-
rizar essa queima, porém o produtor tem de tomar uma 
série de medidas preventivas para não perder o controle 
de sua queimada e causar um incêndio fl orestal.

Para enfrentar o grande problema do descontrole nas 
queimadas, causando dezenas de incêndios fl orestais, a 
FEMA propôs ao IBAMA, no ano de 2000, a decretação 

da proibição do uso do fogo como ferramenta agrícola 
durante os meses de julho, agosto e setembro, tendo em 
vista ser este o período mais crítico da seca no Estado de 
Mato Grosso.

Fiscalização preventiva contra queimadas

Baseado em dados históricos sobre índices de focos de 
calor, buscou-se identifi car quais foram os municípios que 
tiveram maior número de focos de calor no ano anterior 
(1999).

Figura 48. Detalhe da carta de fi scalização de desmatamento
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Com o dimensionamento da equipe disponível para 
realizar o trabalho de campo, iniciou-se a fi scalização pre-
ventiva contra as queimadas, que foi centrada em ampla 
divulgação na mídia a respeito do período da proibição 
do uso do fogo nas propriedades rurais. A informação foi 
transmitida também diretamente a milhares de produto-
res, por meio de visitas em sua propriedade.

Nessas visitas, o agente ambiental notifi cou o produtor 
rural para tomar medidas preventivas contra incêndios 
fl orestais, como aceirar as beiras de estradas e os lugares 
com maior risco de perda do controle no uso do fogo.

Fiscalização repressiva contra queimadas

As campanhas de fi scalização contra queimadas ilegais 
visaram responsabilizar os proprietários rurais que não 
respeitaram o período de proibição.

O planejamento da ação de campo teve como base as in-
formações fornecidas diariamente pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais – INPE, que monitora os focos de 
calor existentes no Brasil utilizando o satélite NOAA e in-

forma as coordenadas geográfi cas de cada ponto de calor 
identifi cado na passagem do satélite. Essas informações 
foram fi ltradas e os principais pontos repassados às equi-
pes de campo, estrategicamente distribuídas nas regiões 
com maior incidência de focos de calor.

O agente de campo, utilizando-se de um GPS (Sistema de 
Posicionamento Geográfi co), deslocava-se até o ponto do 
foco de calor e inspecionava a área, identifi cando as causas 
da queimada ou do incêndio fl orestal.

Quando o agente ambiental encontra uma queimada 
descontrolada, que já se tornou um incêndio fl orestal ou 
em vias de se tornar, ele aciona os mecanismos capazes de 
iniciar o combate ao incêndio fl orestal.

Um outro seguimento que utiliza o fogo em grande quan-
tidade, no Estado de Mato Grosso, são os assentamentos 
para fi ns de reforma agrária. Neles se encontram milhares 
de famílias que estão iniciando a ocupação de seus lotes, 
e a grande maioria não tem acesso às orientações técnicas 
para poderem desenvolver suas atividades de forma sus-
tentada, restando a opção de praticar a derrubada e atear 
fogo, a fi m de iniciar sua cultura de subsistência.
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Nesta situação, somente um trabalho integrado entre os 
diversos órgãos públicos responsáveis poderia disciplinar o 
uso e a ocupação dos lotes pelos assentados. E também a pre-
sença da assistência técnica para difundir práticas que evitem 
o uso do fogo ou mesmo medidas de proteção, acompanhada 
de um calendário adaptado às necessidades de cada região.

Fiscalização contra passivo ambiental

A fi scalização contra o passivo ambiental tem como 
objetivo identifi car e responsabilizar os proprietários de 

imóveis rurais que utilizam suas propriedades sem o 
devido respeito às normas legais definidas no Código 
Florestal Brasileiro em relação aos percentuais de re-
serva legal e proteção às áreas de preservação perma-
nente.

O planejamento e a execução desse tipo de fiscalização 
são extremamente simples: baseado em cartas imagem, 
identifica-se com clareza a região que possui a maior 
quantidade de áreas abertas, sendo indicativo prelimi-
nar da ausência de área de reserva legal e das áreas de 
preservação permanente comprometidas.

Figura 49. Plotagens de alguns assentamentos rurais em Mato Grosso
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Licenciamento da propriedade rural

O sistema de licenciamento de propriedades rurais parte 
do princípio legal de que a atividade agropecuária é 
potencialmente degradadora do meio ambiente, portanto 
está sujeita ao licenciamento ambiental como qualquer 
outra atividade econômica.

Devemos esclarecer que uma propriedade rural não está 
sujeita ao licenciamento ambiental quando não desen-
volve nenhuma atividade econômica. O poder público 
somente pode exigir o licenciamento ambiental a partir 

do momento que se pretenda desenvolver uma atividade 
potencialmente degradadora do meio ambiente.

Milhares de proprietários rurais no Brasil possuem gran-
des passivos ambientais relacionados à falta de reserva le-
gal e áreas de preservação permanente, e o poder público 
nunca obteve ferramenta adequada para identifi car esses 
imóveis na escala necessária e responsabilizá-los conforme 
as normas legais estabelecidas.

O Sistema de Licenciamento Ambiental de propriedades 
rurais é uma ferramenta implacável para identifi cação das 

Figura 50. Imagem de área com passivo ambiental
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reservas legais e das áreas de preservação permanente que 
foram utilizadas de forma ilegal, e acima de tudo evitar que 
essa prática continue a ser executada no país, acabando com 
o grande faz-de-conta que sempre reinou nessa área.

Após a notifi cação por parte do agente público para 
apresentação do projeto ambiental, objetivando o licen-
ciamento ambiental da atividade executada no imóvel, 
o proprietário deve contratar um profi ssional de sua 
confi ança que esteja devidamente habilitado e capacitado, 
sendo geralmente um engenheiro fl orestal ou agrônomo, 
para a elaboração do projeto de acordo com as especifi ca-
ções técnicas previamente estabelecidas.

Após a elaboração do projeto pelo responsável técnico e a 
análise por parte do agente público, fi cam caracterizadas e 
calculadas as áreas de preservação permanente que estão 
degradadas, em especial as nascentes e as margens dos rios e 
dos córregos, tendo de estar presente no projeto o PRADE 
– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, peça técnica 
na qual o engenheiro projetista defi ne os procedimentos que 
serão adotados para recuperar as áreas degradadas, com o 
devido cronograma das ações necessárias.

O proprietário do imóvel assina um Termo de Ajustamen-
to de Conduta, reconhecendo o passivo ambiental em sua 
propriedade e comprometendo-se a executar o Plano de 

Recuperação de Área Degradada – PRADE dentro das 
condições aprovadas pela FEMA.

Monitoramento da propriedade rural

O monitoramento de propriedades rurais tem os seguin-
tes objetivos:

- identifi car e dimensionar os desmatamentos ilegais em 
área de preservação permanente, reserva legal, Unidade 
de Conservação e área indígena;

- avaliar se proprietários rurais estão seguindo os planos 
de recuperação de áreas degradadas;

- acompanhar a dinâmica de desmatamento do estado;
- fornecer subsídios para planejamento e execução das 

ações de campo.

Após a propriedade ser licenciada, com a realização do 
monitoramento é possível a elaboração de mapas com 
informações sobre a propriedade, tais como: limites reais, 
cobertura fl orestal, área licenciada para desmatamento, 
reserva legal, áreas de preservação permanente. O cruza-
mento de imagens de satélite atualizadas permite identi-
fi car se houve ou não mudanças na cobertura vegetal de 
cada propriedade e avaliar se os planos de recuperação de 
áreas degradadas estão sendo seguidos.

Fo
to

s:
 H

ar
ol

do
 P

al
o 

Jr.

Serra da Bodoquena – MS



283

No caso de desmatamento ilegal, é possível quantificar 
e identificar que tipo de agressão foi cometido em área 
de reserva legal, ou área de preservação permanente. 
Nesse caso, basta acessar o banco de dados das proprie-
dades para obter as informações cadastrais do proprie-
tário e encaminhar o Auto de Infração correspondente 
via correio.

Processo de responsabilização 
dos infratores

O processo administrativo tem seu início com a lavratura 
do Auto de Infração, que identifi ca a infração cometida 
sendo acompanhado de um laudo técnico com a descrição 
das condições ambientais da propriedade.

O proprietário autuado tem o prazo de 15 a 20 dias para 
apresentar sua defesa por escrito, na qual deve argu-
mentar seus pontos de vista e solicitar o arquivamento 
do Auto de Infração ou condições para sanar o passivo 
ambiental identifi cado em sua propriedade. Caso não 
apresente defesa ou a autoridade processante não con-
corde com a defesa apresentada, é homologada a multa 
administrativa, e o infrator deve ainda providenciar a 
recomposição do dano causado na propriedade.

Se a infração ambiental cometida na propriedade for con-
siderada crime ambiental, a FEMA comunica ao Ministé-
rio Público para as providências civis e penais cabíveis.

Existem várias situações nas quais o melhor caminho a 
seguir é a assinatura de Termo de Ajustamento de Condu-

Figura 51. Propriedades licenciadas e plotadas na base cartográfi ca
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ta, no qual o proprietário se compromete a solucionar os 
problemas existentes em seu imóvel dentro das condi-
ções técnicas estabelecidas no projeto e dentro do prazo 
acordado.

Resultados alcançados

A participação da FEMA no processo de controle de 
desmatamento do Estado de Mato Grosso a partir do ano 
de 2000, com a utilização de uma metodologia inovadora, 
obteve em síntese os seguintes resultados:

- redução dos índices de desmatamento;
- controle efetivo e imediato dos focos de calor;
- ampliação da área de reserva legal averbada no estado;
- contribuição para a consolidação do sistema de Unida-

des de Conservação por meio de compensação de áreas 
de reserva legal;

- identifi cação, monitoramento e controle do passivo 
ambiental do estado;

- aumento na efi cácia do planejamento, da execução e da 
avaliação de suas atribuições legais;

- redução dos custos administrativos da instituição, 
principalmente aqueles concernentes às atividades de 
fi scalização;

- defi nição de normas legais, estratégias de atuação, 
tecnologias e procedimentos técnicos para dar suporte 
à consolidação do sistema;

- capacitação dos profi ssionais liberais e da equipe técnica 
da FEMA;

- atuação integrada entre a FEMA e o Ministério Público, 
respaldando o cumprimento da legislação ambiental;

- estabelecimento de parcerias com instituições vincula-
das às questões ambientais;

- ampliação do mercado de trabalho para os profi ssionais 
ligados à área de recursos naturais;

- mudança de postura dos proprietários rurais quanto à 
exploração dos recursos naturais;

- apoio às decisões técnicas do analista ambiental para garantia 
de uma postura ética no exercício de suas atribuições.

Outro fator a ser enfocado como avanço com a 
implantação do sistema de licenciamento de pro-
priedades rurais foi o incremento na arrecadação 
da FEMA, com a taxa de licenciamento garantindo 
sustentabilidade à continuidade dos trabalhos.

Comparando as arrecadações de licenciamento 
ambiental do exercício de 2002 com o de 1999, 
quando ainda não existia o sistema de licenciamen-
to de propriedades rurais, podemos concluir que 
a arrecadação da FEMA aumentou 5,10 vezes com 
essa atividade.

6.2. Proposta para implantação do 
Sistema de Controle de Licenciamento 
de Propriedades Rurais na Bacia do 
Alto Paraguai

Aspectos legais

As florestas e outras formas de vegetações nativas 
existentes no território nacional estão protegidas pela 
Constituição Federal, pelo Código Florestal, por leis 
complementares e medidas provisórias, basicamen-
te por meio das áreas de preservação permanente e 
as áreas de reserva legal. O grande desafio é dotar o 
poder público e a sociedade de mecanismo capaz de 
monitorar a aplicação da legislação para poder res-
ponsabilizar as pessoas que historicamente utilizam os 
imóveis rurais contrariando as determinações legais.

A norma legal impossibilita o desmatamento a cor-
te raso em parte dos imóveis rurais, sendo esse 
impedimento não temporário, mas sim permanente. 
Sendo assim, devemos ter um sistema de monitora-
mento que seja capaz de acompanhar essas áreas não 
por um tempo limitado, mas de forma constante e 
ininterrupta.
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Metodologia

A proposta de metodologia de controle de proprie-
dades rurais deve ser baseada em quatro vertentes, 
representadas pelas ações de fiscalização, pelo proces-

so de licenciamento, pelo monitoramento constante 
da dinâmica territorial da Bacia, como também pela 
responsabilização dos infratores no cumprimento das 
normas legais estabelecidas, representado na figura 
abaixo.

Fiscalização e licenciamento 
da propriedade rural

A metodologia empregada para as atividades de fi scalização 
e licenciamento das propriedades rurais, iniciada no Estado 
de Mato Grosso, pode ser considerada uma boa experiência, 
tendo em vista que diminui substancialmente a possibilidade 
de desvio de conduta por parte dos agentes públicos e possi-
bilita o efetivo controle das áreas protegidas por lei.

Para que a replicação dessa experiência em toda a Bacia 
obtenha sucesso, devem ser tomadas as seguintes provi-
dências:

- programa de capacitação dos agentes envolvidos;
- planejamento integrado dos órgãos envolvidos;
- planejamento global das ações a serem executadas;
- defi nição de metas a serem atingidas.

Licenciamento da propriedade rural

A utilização do sistema de licenciamento de proprieda-
des rurais como ferramenta para obter o cumprimento 
das normas legais protetoras das fl orestas demonstrou 
ser efi ciente, pois torna visível a situação de cada imóvel 
rural em relação aos seus percentuais de reserva legal e às 
condições de suas áreas de preservação permanente. Todo 

Figura  52. Componentes da metodologia de licenciamento de propriedades rurais
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imóvel licenciado dentro dessa metodologia passa a ser 
monitorado permanentemente, possibilitando seu efetivo 
controle.

Por outro lado, com a utilização das imagens de satélite 
e planejamento das ações de campo, consegue-se num 
espaço de tempo extremamente curto notifi car milhares 
de proprietários para elaboração dos projetos, visando 
à regularização dos passivos ambientais existentes no 
imóvel.

O ponto com maior grau de difi culdade para implantação 
total dessa nova metodologia é solucionar os entraves bu-
rocráticos, dotando o poder público de condições técnicas 
e operacionais para analisar e deliberar sobre milhares de 
projetos de licenciamento dentro do prazo necessário e, 
assim, atender às necessidades de controle, bem como aos 
interesses dos proprietários.

A FEMA utilizou, de forma experimental, para de-
senvolver essa nova metodologia, a contratação de 
serviços de terceiros para auxiliar na tramitação e 
na agilização dos milhares de projetos protocolados 
na instituição. Tal experiência resultou numa solução 
temporária, pois conseguiu dar resposta a um acúmulo 
muito grande de projetos que estavam com seu trâmite 
lento. Mas entendemos que essa não seja a solução 
definitiva para o entrave.

Os entraves vivenciados pela FEMA na implantação dessa 
nova metodologia agora podem ser evitados, bastando 
tomar as seguintes providências:

- elaboração de um programa de capacitação prévio vol-
tado para os agentes públicos encarregados de operar 
o sistema, bem como dos profi ssionais do mercado 
prestadores de serviço;

- simplifi cação das informações técnicas exigidas no 
projeto de licenciamento, priorizando estritamente o 
necessário para a tomada de decisão e o cumprimento 
da norma legal.

Entendemos que o licenciamento de propriedades rurais 
deva ser simplifi cado, buscando no primeiro momento 
notifi car o maior número possível de proprietários para 
apresentação dos projetos, que teria como informação 
prioritária o perímetro da propriedade, as áreas de reser-
va legal, as áreas de preservação permanente e a atividade 
econômica desenvolvida dentro do imóvel.

Com essas informações, será possível identifi car os 
imóveis que estão cumprindo com as normas legais e as 
propriedades que possuem passivo ambiental. A partir 
dessas informações, inicia-se o processo de a recuperação 
das áreas de preservação permanente e regularização das 
áreas de reserva legal de forma individualizada, bem como o 
monitoramento global de todos os imóveis da Bacia.

O processo de elaboração do projeto poderá ser exe-
cutado 100% via Internet. Esse procedimento, além de 
agilizar a elaboração do projeto por parte do engenheiro 
projetista, torna a análise e a deliberação extremamente 
seguras e rápidas, e a situação do imóvel passa a ser de 
conhecimento da sociedade, que poderá a partir desse 
momento acompanhar a situação real de cada imóvel 
rural dentro da Bacia.

Monitoramento da propriedade rural

Como foi visto anteriormente, a legislação brasileira de 
proteção às fl orestas e demais formas de vegetação está 
praticamente toda baseada nas limitações de desmatamen-
to da propriedade, portanto o monitoramento tem de ser 
voltado para o módulo previsto na lei, ou seja, quem deve 
possuir as áreas de reserva legal e de preservação perma-
nente são os imóveis rurais, cada qual com os percentuais 
estabelecidos. Sendo assim, esse monitoramento tem de 
fornecer as informações de forma individualizada de cada 
imóvel rural.

Isso só é possível implantando o Sistema de Licenciamen-
to de Propriedades Rurais, que exige a identifi cação do 
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perímetro do imóvel, das áreas de preservação permanen-
te e da área de reserva legal, que serão plotadas em uma 
base cartográfi ca digital com imagens de satélite.

Portanto, toda propriedade licenciada é plotada nessa 
base, e forma-se um mosaico com todos os imóveis rurais 
e suas respectivas áreas, mostrando com clareza quais 
os espaços que estão protegidos por lei. Atualizando as 
imagens de satélite uma vez por ano, é possível identifi -
car os desmatamentos executados de forma ilegal, bem 
como quais os imóveis que não possuem os percentuais 
de reserva legal estabelecidos na legislação e as áreas de 
preservação permanente.

O sistema de monitoramento da propriedade rural tem 
no geoprocessamento sua central de operações, portanto 
tem de ser dimensionado e implantado de forma apro-
priada, baseado em sistemas de efi ciência comprovada, 
capazes de gerir de forma rápida e segura um volume 
muito grande de dados.

O sistema deverá ser baseado em tecnologia de Banco 
de Dados com interface de comunicação 100% Internet, 
projetado para ser operado de forma simples, automática, 
em máquinas comuns nas quais exista um navegador.

Arranjo institucional

Historicamente, o controle do uso das fl orestas e demais 
formas de vegetação no Brasil sempre foi executado 
exclusivamente pelo governo federal, por intermédio do 
antigo IBDF, e atualmente pelo IBAMA. Tanto os gover-
nos dos estados como os dos municípios nunca participa-
ram efetivamente de tal atividade, pois não dispunham de 
tal competência legal.

Com a vigência da Constituição de 05/10/88, fi cou 
estabelecido no Artigo 23 que é competência comum da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
preservar as fl orestas, a fauna e a fl ora. A atual Constitui-

ção estende à coletividade o dever de defender e preser-
var o meio ambiente para as presentes e futuras gerações 
(Art. 225, CF).

Para que essa disposição se torne uma realidade, é preciso 
romper as difi culdades dos arranjos institucionais para 
implantação de um sistema de controle ambiental que 
tenha condições de atender aos diversos atores que direta 
ou indiretamente tenham o dever ou o direito de exigir o 
cumprimento das normas legais estabelecidas com relação 
ao uso e à proteção das fl orestas.

A metodologia de controle de propriedades rurais pro-
posta é composta dos módulos de fi scalização, licencia-
mento, monitoramento e responsabilização dos infratores, 
sendo as ações de fi scalização, licenciamento e responsa-
bilização atividades exclusivas do poder público, podendo 
ser executadas pelo órgão federal, estadual ou municipal, 
isolada ou conjuntamente. No entanto, o monitoramento 
da cobertura fl orestal é uma atividade que pode ser desen-
volvida tanto pelo setor público quanto por organização 
não governamental ou pela iniciativa privada.

A proposta que colocamos neste momento é a implan-
tação de um Centro de Monitoramento da Cobertura 
Vegetal da Bacia do Alto Paraguai – CMCV/BAP, que 
produza informações e serviços que possam ser utilizados 
por todas as instituições e pessoas que direta ou indireta-
mente tenham interesse ou dever de controlar o uso dos 
recursos fl orestais da Bacia.

O CMCV/BAP deve ser estruturado numa organização 
independente, tendo a participação do IBAMA, do IMAP, 
da FEMA,de ONGs e do Ministério Público, evitando as-
sim instabilidade na execução dos trabalhos por mudanças 
de equipe executora.

O CMCV/BAP teria como atribuição a geração de infor-
mações e a prestação de serviço a serem utilizadas pelos 
órgãos e pelas pessoas envolvidas no sistema de controle 
das propriedades rurais.
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Procedimento operacional

Todas as propriedades que desenvolvem atividades agro-
pecuárias, tais como agricultura, pecuária, exploração 
fl orestal, etc. deverão estar licenciadas dentro desse novo 
modelo, independentemente do órgão licenciador.

O fl uxo processual seria basicamente o que segue abaixo:

1. O CMCV/Bacia disponibiliza aos credenciados, por 
meio da Internet, a base cartográfi ca com imagens de 
satélite atualizadas da Bacia.

2. O engenheiro projetista responsável pelo projeto do 
proprietário acessa o CMCV/BAP por meio da Inter-
net e lança as seguintes informações:

- perímetro da propriedade,
- da reserva legal,
- das áreas de preservação permanente,
- das áreas de atividades agropecuárias,
- das áreas passíveis de desmatamento legal.

3. O CMCV/Bacia, baseado em softwares de informações 
geográfi cas, analisa as informações fornecidas pelo pro-
jetista. Caso as informações estejam com alguma irre-
gularidade, o sistema informa as alterações necessárias 
ao projetista para providenciar as devidas correções. 
Estando as especifi cações técnicas e legais corretas, 
o Centro emite um extrato contendo as principais 
informações: área total do imóvel, área de reserva legal, 
área de preservação permanente, reserva legal degra-
dada, área de preservação permanente degradada, áreas 
passíveis de desmatamento, áreas desmatadas e outras 
informações de cunho técnico para subsidiar o processo 
de análise por parte do órgão licenciador.

4. A seguir, o engenheiro projetista anexa o extrato com 
as informações fornecidas pelo CMCV/Bacia ao seu 
projeto, que está sendo elaborado conforme especi-
fi cação técnica do órgão no qual ele irá protocolar a 
solicitação de licenciamento.

5. O órgão responsável pelo licenciamento e pela análise 
do projeto apresentado pelo projetista de acordo com 
as normas técnicas da instituição, caso delibere pelo 
licenciamento, acessa o CMCV/Bacia e informa que o 
licenciamento foi concedido ao proprietário.

6. A partir desse momento, o CMCV/Bacia dispo-
nibiliza na Internet a informação de que a pro-
priedade foi oficialmente licenciada pelo órgão 
competente.

7. CMCV/Bacia, atualizando as imagens de satélite, po-
derá disponibilizar anualmente aos órgãos licenciadores 
e aos demais parceiros, bem como para a sociedade as 
seguintes informações:

- área total desmatada na Bacia;
- área desmatada legalmente e ilegalmente;
- desmate em área de reserva legal;
- desmate em áreas de preservação permanente;
- Unidades de Conservação;
- reserva indígena;
- assentamento rural;
- elaboração de roteiros para as campanhas de fi scalização;
- carta imagem para as equipes de fi scalização;
- mapas de propriedades vistoriadas e a vistoriar;
- mapa para acompanhamento das áreas em recupe-

ração;
- outras informações de interesse dos órgãos licen-

ciadores.

8. As informações das propriedades fi scalizadas por parte 
dos órgãos licenciadores poderão ser lançadas no sis-
tema do CMCV/Bacia visando ao devido acompanha-
mento dos prazos que serão concedidos nos respectivos 
Autos de Infração e Notifi cação.

Propriedades a serem licenciadas 
e previsão de receita

Segundo os dados do censo agropecuário do IBGE, ano 
de 1995-1996, o total de propriedades rurais na Bacia é 
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de 50.117, com 20.973 localizadas no Estado de Mato 
Grosso do Sul e 29.144 no Estado de Mato Grosso.

De acordo com a metodologia, é perfeitamente possível 
licenciar em um período de três anos propriedades maio-
res que 100 ha, totalizando 23.220 propriedades na Bacia, 
sendo 11.722 localizadas no Estado de Mato Grosso e 
11.498 no Estado de Mato Grosso do Sul.

Utilizando como referência a atual Lei de Cobrança de 
Taxa de Licenciamento do Estado de Mato Grosso, onde o 
valor médio cobrado para o licenciamento é de R$ 1.500 
(US$ 500), pode-se projetar uma arrecadação total em 
três anos de R$ 34.860.000 (US$ 11.620.000). De-
monstra-se com isso a auto-sustentabilidade fi nanceira do 
Sistema de Licenciamento de Propriedades Rurais.

Conclusão

A utilização inadequada das propriedades rurais para a im-
plantação de atividades agropecuárias na região do planal-
to da bacia do Alto Paraguai – Bacia vem causando sérios 
comprometimentos nas áreas de preservação permanente, 
em especial nas nascentes, nas matas ciliares, nas encostas 
e na área de reserva legal.

Apesar de todos os esforços realizados pelo Brasil para o 
aperfeiçoamento das normas legais protetoras das fl ores-
tas e demais formas de vegetação, infelizmente existem 
milhares de proprietários que não respeitaram essas nor-
mas, e o poder público não dispunha de ferramenta efi caz 
para reverter esse quadro.

O projeto piloto desenvolvido no Estado de Mato Grosso, 
a partir do ano 2000, é uma experiência inédita de con-
trole e monitoramento do desmatamento. A estratégia 
implementada utiliza uma metodologia inovadora, bus-
cando o controle do desmatamento por meio da implan-
tação do licenciamento da propriedade rural, integrando 
as ações de monitoramento e fi scalização planejada. 
A metodologia utiliza imagem de satélite atualizada em 

escala apropriada apoiada por um sistema de informação 
geográfi ca.

Apesar do pouco tempo de operação desse novo modelo, 
os resultados alcançados são incontestáveis. Mato Gros-
so apresentou no biênio 2000-2001 uma diminuição no 
avanço do desmatamento na ordem de 32%. Esse sistema, 
além de prevenir os desmatamentos, identifi ca o passivo 
ambiental existente nos imóveis rurais, possibilitando o 
início do processo de responsabilização dos infratores para 
a recuperação dessas áreas degradadas.

A adaptação desse sistema em toda a Bacia, envolvendo os 
dois estados, deve nascer sem os entraves, já descritos, que 
ocorreram em Mato Grosso. É necessário um arranjo insti-
tucional menos burocrático e ágil. Propomos um Centro de 
Monitoramento de Cobertura Vegetal – CMCV. Esse centro 
tem como objetivo integrar as ações dos estados e produzir 
informações e serviços que possam ser utilizados por todas 
as instituições públicas e pessoas que direta ou indiretamente 
tenham interesse ou dever de controlar o uso dos recursos 
fl orestais da Bacia.

Para o sistema ser implantado em toda a Bacia, é neces-
sário adaptar a fi scalização ao sistema de licenciamento 
ambiental da propriedade rural. A fi scalização deverá ter 
um programa de capacitação e treinamento, assim como 
trabalhar com manuais de procedimento elaborados espe-
cifi camente para esse fi m.

O monitoramento terá como instrumento principal o 
CMCV/BAP, e para isso haverá a necessidade de adquirir 
uma base tecnológica para o geoprocessamento. O mo-
nitoramento consistirá de: softwares operacionais, equipa-
mentos, licenças de sistema, base cartográfi ca e dinâmica 
de desmatamento dos anos 2002-2003,2004 e 2005, além 
de manuais de capacitação para o monitoramento.

Na proposta, o CMCV/Bacia produzirá todas as informações para 
os estados procederem ao licenciamento ambiental da proprieda-
de e fi scalizarem o processo de uso e ocupação da terra na Bacia.
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O sistema possibilita ao final de três anos a auto-
sustentabilidade financeira, uma vez que obrigato-
riamente o cliente do licenciamento paga taxas pelo 
serviço. Utilizando como referência a Lei de Co-
brança de Taxas de Licenciamento vigente em Mato 
Grosso, pode-se projetar uma arrecadação total em 
três anos de aproximadamente U$ 12.000.000  ou 
cerca de R$ 34.000.000, com o licenciamento de 50 
mil propriedades na Bacia.

O sistema proposto será todo disponibilizado na Internet, 
dando aos usuários e ao público toda informação sobre o uso 
da terra na Bacia, possibilitando uma transparência jamais vista.

Concluímos que é fundamental a implantação do sistema 
de controle de propriedades rurais proposto neste docu-
mento para obter sucesso em qualquer programa de uso 
sustentável da bacia do Alto Paraguai.

Recomendações

Que o programa GEF/Pantanal apóie a criação e o funciona-
mento do Centro de Monitoramento da Cobertura Vegetal e 
Recursos Hídricos da Bacia – CMCV/BAP, com o objetivo 
de implantar em toda a Bacia o sistema de licenciamento de 
propriedades rurais. As atividades e os custos a serem execu-
tados serão:

Quadro 34. Cronograma fi nanceiro para o CMCV da Bacia

Valores em U$

Número Atividade Ano I Ano II Ano III Total

1 Fiscalização e licenciamento da propriedade rural

1.1 Revisão das normas legais 3,338 - - 3,338

1.2 Elaboração de manual e divulgação do sistema 66,666 33,335 - 100,001

1.3 Cursos de capacitação 13,333 6,666 - 19,999

2 Monitoramento da propriedade rural

2.1 Elaboração de manual 6,666 - - 6,666

2.2 Cursos de capacitação 66,666 - - 66,666

2.3 Aquisição de equipamentos 66,666 - - 66,666

2.4 Aquisição de softwares operacionais 100,000 - - 100,000

2.5 Aquisição de licença de sistema 266,666 166,666 166,667 599,999

2.6 Elaboração da base cartográfi ca 183,333 - - 183,333

2.7 Elaboração de dinâmica de desmatamento 2002-2003 166,666 - - 166,666

2.8 Elaboração de dinâmica de desmatamento 2004 - 83,333 - 83,333

2.9 Elaboração de dinâmica de desmatamento 2005 - - 83,333 83,333

Total 940,000 290,000 250,000 1,480,000
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7. INVESTIMENTOS PREVISTOS NOS PPAs PARA O PANTANAL 
E PARA A BACIA DO ALTO PARAGUAI

7.1. Programas, Projetos e Estudos relativos ao Pantanal e à Bacia do Alto Paraguai, 
executados por organismos federais – interfaces com as Ações Estratégicas
Programa/Projeto/ 
Atividade

Objetivo Valor Total do PPA (R$) Valor  Total do PPA (US$)
Tema/Ação Estratégica 
relacionada

0497 Gestão da Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos

Coordenar o planejamento 
e a formulação de políticas 
setoriais e a avaliação e o 
controle dos programas na 
área de recursos hídricos

250.000 83.333
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

0718 Apoio à Estrutura-

ção dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos

250.000 83.333

0052 Educação Ambiental 
para Sociedades Susten-
táveis

Estimular e apoiar 
processos de educação am-
biental, na construção de 
valores e relações sociais, 
conhecimentos, habilida-
des, atitudes e competên-
cias que contribuam para 
a participação de todos na 
edifi cação de sociedades 
sustentáveis

600.000 200.000

I.2. Fortalecimento inter-

institucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

6270 Educação Ambiental 

para Recursos Hídricos 
600.000 200.000

1107 – Probacias
Implementar o Sistema 
Integrado de Gestão de 
Bacias Hidrográfi cas

14.476.040 4.825.347

I.2. Fortalecimento inter-

institucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

2977 Fiscalização do Uso 

de Recursos Hídricos 
600.000 200.000

4925 Elaboração dos Pla-

nos de Bacias Hidrográfi -

cas de Rios de Domínio da 

União 

7.035.000 2.345.000

4928 Capacitação e Trei-

namento para a Gestão, a 

Participação e  a Proteção 

dos Recursos Hídricos  

750.000 250.000

Continua...
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4936 Cadastro Nacional 

de Usuários de Recursos 

Hídricos 

960.000 320.000

4980 Fomento à Criação 

de Comitês e Agências em 

Bacias Hidrográfi cas de 

Rios de Domínio da União

2.150.000 716.667

6251 Sistema Nacional 

de Prevenção de Eventos 

Hidrológicos Críticos

630.000 210.000

7270 Recursos Hídricos 

em Bacias Hidrográfi cas 

– Nacional   

550.000 183.333

0684 Cooperação Cientí-
fi ca, Técnica e Tecnológica 
Internacional

Aprofundar a coopera-
ção científi ca, técnica e 
tecnológica entre o Brasil 
e os países com os quais 
mantém relações diplo-
máticas

8.000.000 2.666.667

I.3. Composição de 

parcerias com o 

Paraguai e a Bolívia

2533 Cooperação Técnica 

Internacional
8.000.000 2.666.667

0122 Saneamento Am-
biental Urbano

Ampliar a cobertura e 
melhorar a qualidade dos 
serviços de saneamento 
ambiental urbano

19.920.001
6.640.000

I.4. Gerenciamento inte-

grado da macrodrenagem e 

da qualidade da água

7654 Implantação, 

Ampliação ou Melhoria de 

Sistema Público de Esgo-

tamento Sanitário para a 

Prevenção e o Controle de 

Agravos em Municípios de 

até 30.000 Habitantes

 9.393.601 3.131.200

0800 Apoio à Gestão dos 

Sistemas de Saneamento 

Básico em Municípios de 

até 30.000 Habitantes 

– Nacional

6.600.000 2.200.000

3861 Implantação, 

Ampliação ou Melhoria 

do Sistema Público de                    

Abastecimento de Água 

para a Prevenção e 

Controle de Agravos em 

Municípios de até 30.000 

Habitantes – Estado de 
Mato Grosso

1.526.400 508.800

Continuação...

Continua...
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0054 Implantação, 

Ampliação ou Melhoria 

do Sistema Público de                      

Abastecimento de Água 

para a Prevenção e o 

Controle de Agravos em 

Municípios de até 30.000 

Habitantes – Estado de 
Mato Grosso do Sul  

400.000 133.333

2905 Remoção de Cargas 

Poluidoras de Bacias 

Hidrográfi cas

2.000.000 666667

1138 Drenagem Urbana 
Sustentável

Promover a gestão susten-
tável da drenagem urbana 
com ações não estruturais 
e estruturais dirigidas à 
prevenção, ao controle e à 
minimização dos impactos 
provocados por enchentes 
urbanas e ribeirinhas

5.882.000 1.960.667
I.4. Gerenciamento inte-

grado da macrodrenagem e 

da qualidade da água

1662 Obras de Drenagem 

– Rondonópolis/ MT
900.000 300.000

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Barra do Garças/MT 

(B.Vila Maria)   

200.000 66.667

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Alcinópolis/MS

150.000 50.000

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Aquidauana/MS

100.000 33.333

1662 Obras de Drenagem 

– Região Centro-Oeste
4.032.000 1.344.000

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Camapuã/ MS

100.000 33.333

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Jardim/MS

150.000 50.000

1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Coxim/MS

150.000 50.000

Continuação...

Continua...
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1662 Obras de Drenagem 

– Obras de Drenagem 

– Camapuã/MS (Dist. 

Figueirão)

100.000 33.333

1304 Conservação, Uso 
Racional e Qualidade das 
Águas

Melhorar a efi ciência do 
uso dos recursos hídricos, 
a conservação e a qualida-
de das águas

700.000 233.333

I.4. Gerenciamento inte-

grado da macrodrenagem e 

da qualidade da água

2957 Fomento a Projetos 

de Recuperação e Conser-

vação de   Bacias Hidro-

gráfi cas – Nacional   

700.000 233.333

1122 Ciência, Natureza e 
Sociedade 

800.000 266.667

II.2. Melhoria da 

proteção das Unidades 

de Conservação

Desenvolvimento de Pes-

quisas sobre os Ecossiste-

mas do Pantanal

800.000 266.667

0499 Áreas Protegidas 
do Brasil

Expandir e consolidar 
o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 
e outras áreas  protegidas, 
visando à proteção da 
biodiversidade brasileira 
e à justa repartição dos 
benefícios decorrentes

550.000 183.333

II.2. Melhoria da 

proteção das Unidades 

de Conservação

6249 Capacitação para 

Gestão de Áreas Protegi-

das – Nacional 

550.000 183.333

0508 Conservação, Uso 
Sustentável e Recupera-
ção da Biodiversidade

Conhecer e conservar 
a diversidade biológica 
e promover a utilização 
sustentável de seus com-
ponentes

11.600.000 3.866.667

2987 Fomento a Projetos 

de Conservação e Utiliza-

ção Sustentável da Diversi-

dade Biológica (PROBIO)

11.600.000 3.866.667

Recursos pesqueiros 
sustentáveis

Promover o uso sus-
tentável dos recursos 
pesqueiros, conciliando os 
interesses da exploração 
comercial com a necessi-
dade de sua conservação

6.615.000 2.205.000

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

2963 Fomento a Projetos 

de Uso Sustentável dos 

Recursos Pesqueiros

3.000.000 1.000.000

Continuação...

Continua...
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2946 Fiscalização Am-

biental das Atividades do 

Setor Pesqueiro

1.000.000 333.333

2933 Prospecção, Moni-

toramento e Avaliação dos 

Estoques Pesqueiros

2.615.000 871.667

0500 Nacional de 
Ecoturismo

Promover o ecoturismo as-
sociado à conservação de 
bens e serviços ambientais

1.020.000 340.000

0884 Apoio à Criação e 

à Gestão de Unidades de 

Conservação – Nacional   

800.000 266.667

6068 Capacitação para o 

Ecoturismo – Nacional  
220.000 73.333

0506 Nacional de Flo-
restas

Promover o manejo 
sustentável e o uso múl-
tiplo de fl orestas nativas 
públicas e privadas e a 
expansão sustentável da 
base fl orestal plantada

943.466 314.489

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

6242 Assistência Técnica 

ao Pequeno Produtor 

Rural para a Produção 

Florestal Sustentável – 

Região Centro-Oeste

205.600 68.533

0786 Apoio à Recuperação 

de Ecossistemas e Áreas 

Degradadas

737.866 245.955

1224 Aqüicultura e Pesca 
do Brasil

Aumentar a produção 
nacional de pescados 

2.300.000 766.667

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

6112 Fomento a Ativida-

des Pesqueiras e Aqüícolas 

sob Formas Associativas 

  2.300.000 766.667

8007 Resíduos Sólidos 
Urbanos

Incentivar a redução, a 
reutilização e a reci-
clagem de resíduos 
sólidos urbanos, ampliar 
a cobertura e aumentar a 
efi ciência e a efi cácia dos 
serviços de limpeza públi-
ca, de coleta, de tratamen-
to e de disposição fi nal e 
promover a inserção social 
de catadores por meio da 
eliminação dos lixões e do 
trabalho infantil no lixo

2.830.400 943.467

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

Continuação...

Continua...
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3984 Implantação, Amplia-

ção ou Melhoria do Sistema 

de Coleta, Tratamento e 

Destinação Final de Resídu-

os Sólidos para a Prevenção 

e o Controle de Agravos em 

Municípios de até 30.000 

Habitantes ou com Elevado 

Risco de Transmissão de  

Dengue – Estado de 

Mato Grosso

910.400 303.467

3984 Implantação, Am-

pliação ou Melhoria do 

Sistema de Coleta,  Trata-

mento e Destinação Final 

de Resíduos Sólidos para 

a Prevenção e o Controle 

de Agravos em Municípios 

de até 30.000 Habitantes 

ou com Elevado Risco de 

Transmissão de Dengue 

– Estado de Mato 

Grosso do Sul   

1.056.000 352.000

002N Apoio à Implantação, 

à Ampliação ou à Melhoria 

do Sistema de Coleta, 

Tratamento e Destinação 

Final de Resíduos Sólidos 

para Prevenção e Controle 

de Agravos em Municípios 

com População acima de 

250.000 Habitantes ou 

Integrantes de Regiões 

Metropolitanas – Estado de 

Mato Grosso   

387.000 129.000

002N Apoio à Implantação, 

à Ampliação ou Melhoria 

do Sistema de Coleta, 

Tratamento e Destinação 

Final de Resíduos Sólidos 

para Prevenção e Controle 

de Agravos em Municípios 

com População acima de 

250.000 Habitantes ou 

Integrantes de Regiões 

Metropolitanas – Estado de 

Mato Grosso do Sul

477.000 159.000

Continuação...

Continua...
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0391 Mineração e Desen-
volvimento Sustentável

Promover o desenvol-
vimento da produção 
mineral do país

720.000 240.000

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle do 

uso e ocupação do solo no 

planalto

2402 Monitoramento Am-

biental da Mineração
370.000 123.333

4396 Avaliação de Distri-

tos Mineiros 
350.000 116.667

0512 Zoneamento Ecoló-
gico-Econômico

Promover o zoneamento 
ecológico-econômico para 
planejar e organizar, de 
forma sustentável, o pro-
cesso de uso e ocupação, 
subsidiando o ordenamen-
to territorial do país

300.520 100.173

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle do 

uso e ocupação do solo no 

planalto

0784 Apoio à Gestão 

Ambiental em Áreas de Fra-

gilidade Físico-Ambiental

300.520 100.173

0368 Manejo e 
Conservação de Solos 
na Agricultura 

Assegurar o uso e o 
manejo adequados do solo 
e promover a recupera-
ção de áreas degradadas 
com vistas a garantir a 
produção sustentável de 
alimentos e a disponibili-
dade de água de qualidade 
para consumo humano

3.499.512
1.166.504 III.2. Conservação do solo

4761 Organização e 

Capacitação de Agentes 

Atuantes em Uso e Manejo 

Sustentável dos Recursos 

Naturais 

800.000 266.667

4805 Fomento a Práticas 

de Manejo e Conservação 

de Solos na Agricultura 

2.699.512 899.837

Continuação...

Continua...
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0498 Desenvolvimento 
Sustentável do Pantanal

Promover o desenvol-
vimento sustentável da 
bacia do Alto Paraguai, 
incentivando atividades 
econômicas ambiental-
mente compatíveis com o 
ecossistema

10.590.000 3.530.000
Todas as Ações 

Estratégicas

3015 Implementação de 

Práticas de Gerenciamento 

Integrado de Recursos 

Hídricos na Bacia do Alto 

Paraguai – Região 

Centro-Oeste   

200.000 66.667

2272 Gestão e Administra-

ção do Programa – Estado 

de Mato Grosso 

750.000 250.000

2272 Gestão e Admi-

nistração do Programa 

– Estado de Mato Grosso 

do Sul   

750.000 250.000

0051 Apoio à Gestão 

Estadual de Recursos 

Hídricos na Bacia do  

Alto Paraguai – Estado 

de Mato Grosso   

150.000 50.000

0054 Apoio à Gestão 

Estadual de Recursos 

Hídricos na Bacia do Alto 

Paraguai – Estado de 

Mato Grosso do Sul

150.000 50.000

005I Apoio à Implanta-

ção de Corredores Ecotu-

rísticos e Ambientais no 

Pantanal

5.500.000 1.833.333

0764 Apoio a Projetos 

de Ordenamento do Uso 

de Solos, Agrotóxicos 

e Recursos Minerais na 

Bacia do Alto Paraguai 

– Estado de Mato Grosso 

200.000 66.667

0764 Apoio a Projetos 

de Ordenamento do Uso 

de Solos, Agrotóxicos 

e Recursos Minerais na 

Bacia do Alto Paraguai 

–  Estado de Mato Grosso 

do Sul 

200.000 66.667
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0766 Apoio à Implan-

tação e à Ampliação de 

Sistemas de Esgotamento 

Sanitário na Bacia do 

Alto Paraguai – Estado 

de Mato Grosso 

320.000 106.667

0768 Apoio a Atividades 

Econômicas Ambiental-

mente Sustentáveis na 

Bacia do Alto Paraguai 

– Estado de Mato Grosso

340.000 113.333

0890 Apoio à Implantação 

de Unidades de Conserva-

ção na Bacia do Alto 

Paraguai – Estado de 

Mato Grosso

220.000 73.333

0890 Apoio à Implantação 

de Unidades de Conser-

vação na Bacia do Alto Pa-

raguai – Estado de Mato 

Grosso do Sul

330.000 110.000

0891 Apoio à Implanta-

ção de Estradas-Parque e 

Cênicas na Bacia do Alto 

Paraguai – Estado de 

Mato Grosso

265.000 88.333

0891 Apoio à Implanta-

ção de Estradas-Parque e 

Cênicas na Bacia do Alto 

Paraguai – Estado de 

Mato Grosso do Sul 

215.000 71.667

0892 Apoio a Ações 

Socioambientais em Terras 

Indígenas na Bacia do 

Alto Paraguai – Estado de 

Mato Grosso 

150.000 50.000
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0892 Apoio a Ações 

Socioambientais em Terras 

Indígenas na Bacia do 

Alto Paraguai – Estado de 

Mato Grosso do Sul

850.000 283.333

7.2. Programas, Projetos e Estudos relativos ao Pantanal e à Bacia do Alto Paraguai, 
executados pelo governo de Mato Grosso – interfaces com as Ações Estratégicas
Programa/Projeto/ 
Atividade

Objetivo Valor Total do PPA (R$) Valor  Total do PPA (US$)
Tema/Ação Estratégica 
relacionada

PROJETO: Cadastro da 

Atividade Mineral no 

Estado

Reduzir a informalidade no 

setor mineral
200.000 66.667

I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROGRAMA: Gestão de 

Recursos Hídricos

Implementar a gestão 

de recursos hídricos nas 

bacias hidrográfi cas mato-

grossenses do rio Vermelho, 

Garça, São Lourenço e 

Teles Pires, com vistas 

a diminuir o uso desses 

recursos

33.531.282 11.177.094
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Fomento à 

Criação de Organização de 

Bacias

Obter uma gestão com-

partilhada dos recursos 

hídricos com base nas 

bacias hidrográfi cas

1.627.270 542.423
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Articulação 

e Integração dos Órgãos 

Estaduais para a Gestão 

de Recursos Hídricos

Planejar os recursos 

hídricos realizados de 

forma conjunta nos órgãos 

de governo

320.000 106.667
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Administra-

ção de Recursos Hídricos 

– Programa Pantanal

Promover a gestão das 

águas na bacia do Alto 

Paraguai – BAP, a fi m de 

minimizar os impactos no 

Pantanal

7.316.584 2.438.861

I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROGRAMA: Educação 

Ambiental Integrada

Internalizar na sociedade 

os conceitos ambientais, 

visando ao desenvolvimen-

to socioeconômico com 

qualidade ambiental e o 

uso ordenado dos recursos 

naturais

1.846.072 615.357
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

ATIVIDADE: Operacionali-

zação dos GTs Municipais 

de Educação Ambiental

Fomentar a participação 

das entidades governamen-

tais e não governamentais 

nos GTs municipais, visan-

do ao desenvolvimento de 

ações de educação ambien-

tal dos municípios

100.000 33.333
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI
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PROJETO: Campanha 

de Educação Ambiental 

Visando à Implantação 

do Comitê da Bacia Hi-

drográfi ca do Rio Cuiabá 

(Programa Pantanal)

Sensibilizar os municípios 

da bacia hidrográfi ca do 

rio Cuiabá para integrarem 

o Comitê da Bacia

200.000 66.667
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Identifi cação e 

Caracterização de Aqüífe-

ros de Recursos Minerais

Subsidiar a elaboração 

e a execução de planos 

diretores e normas para 

o ordenamento do uso 

dos recursos hídricos e 

minerais

186.598 62.199

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental

ATIVIDADE: 

Licenciamento Efetivo 

de Empreendimentos 

Usuários de Água

Controlar o uso da água 

em qualidade e quantidade 

(poços tubulares, aqüicul-

turas, irrigação e ativida-

des turísticas de festivais 

de praia e pesca)

1.391.773 463.924

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental

ATIVIDADE: Fiscaliza-

ção de Empreendimentos 

Usuários de Água

Averiguar o cumprimento 

das recomendações e dos 

preceitos legais existentes, 

relacionados aos processos 

de licenciamentos, bem 

como outros descum-

primentos de legislação 

ambiental vigente

428.193 142.731

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental

PROJETO: Campanhas de 

Educação Ambiental para 

a Preservação e a Recu-

peração de Nascentes e 

Matas Ciliares na Bacia do 

Alto Paraguai (Programa 

Pantanal)

Sensibilizar produtores 

rurais para a preservação 

e a recuperação de matas 

ciliares e nascentes na 

bacia do Alto Paraguai

40.000 13.333

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental

ATIVIDADE: Manutenção 

do Serviço de Disponibili-

zação das Informações na 

Internet

Manter um canal de comu-

nicação para disponibilizar 

serviços e informações 

entre governo/sociedade 

por meio da Internet

823.884 274.628

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e integração 

do SIGRHI com os sistemas 

de gestão ambiental

ATIVIDADE: Capacitação 

em Gestão Ambiental 

Integrada

Realizar discussão, 

integração e maximização 

dos resultados alcançados 

pelos Projetos do Programa 

Piloto para a Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil

48.000 16.000

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental

ATIVIDADE: Capacitação 

em Acompanhamento e 

Avaliação de Projetos 

de Gestão Ambiental 

Integrada

Melhorar o impacto dos 

projetos ambientais por 

meio do exercício de 

acompanhamento e ava-

liação pelos executores do 

PGAI/MT e membros do 

GT/MT/SPRN

40.000 13.333

I.2. Fortalecimento 

interinstitucional e 

integração do SIGRHI 

com os sistemas de gestão 

ambiental
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PROJETO: Capacitação 

em Recursos Hídricos

Ampliar as competências 

para atuação na gestão dos 

recursos hídricos

584.998 194.999

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os sistemas 

de gestão ambiental

ATIVIDADE: Capacitação 

dos Recursos Humanos do 

Licenciamento de Ativida-

des Poluidoras

Ampliar as competências 

técnicas para controle das 

atividades poluidoras

567.400 189.133

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

PROJETO: Estruturação 

do Marco Regulatório 

do Setor de Portos e 

Hidrovias

Concretizar o marco regu-

latório do setor
100.000 33.333

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

PROJETO: Avaliação da 

Disponibilidade Hídrica de 

Bacias Hidrográfi cas

Estimar a oferta de água 

para os diferentes usos 

nas bacias hidrográfi cas 

mato-grossenses dos rios 

Vermelho, Garça, São 

Lourenço e Teles Pires

900.000 300.000

I.4. Gerenciamento inte-

grado da macrodrenagem e 

da qualidade da água

ATIVIDADE: Monitora-

mento da Qualidade e da 

Quantidade de Água

Disponibilizar informações 

de qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos

5.107.024 1.702.341

I.4. Gerenciamento inte-

grado da macrodrenagem e 

da qualidade da água

PROJETO: Demarcação de 

Unidade de Conservação

Demarcar topografi camen-

te o perímetro de área de 

Unidade de Conservação

160.559 53.520

II.2. Melhoria da pro-

teção das Unidades de 

Conservação

PROJETO: Elaboração de 

Planos de Manejo para 

as UCs

Estabelecer estratégias, 

normas e diretrizes para 

os programas e subprogra-

mas, observando o manejo 

adequado para as UCs 

estaduais

5.379.200 1.793.067

II.2. Melhoria da pro-

teção das Unidades de 

Conservação

PROJETO: Implementação 

dos Planos de Manejo 

Elaborados para as UCs

Aplicação dos programas 

e dos subprogramas dos 

planos de manejos das UCs

321.000 107.000

II.2. Melhoria da pro-

teção das Unidades de 

Conservação

PROJETO: Fortalecimento 

do Saneamento Básico 

(Água e Esgoto)

Apoiar a estruturação 

do saneamento básico no 

Estado de Mato Grosso, 

priorizando os municípios 

das bacias dos rios Cuiabá, 

São Lourenço e Manso

5.500.000 1.833.333

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Elaboração do 

Plano Diretor da Minera-

ção da Região Metropoli-

tana de Cuiabá

Subsidiar o planejamento e 

a gestão urbana da Região 

Metropolitana de Cuiabá

234.000 78.000

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Revisão da 

Política de Gerenciamento 

dos Recursos Pesqueiros

Tornar as legislações mais 

efi cazes e atualizadas para 

a gestão da pesca

97.616 32.539

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis
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PROJETO: Realização de 

Pesquisas sobre os Recur-

sos Pesqueiros do Estado

Subsidiar o gerenciamento 

continuado com informa-

ções sobre as condições 

limnológicas e sobre os 

recursos pesqueiros, com 

vistas à sustentabilidade 

socioeconômica

937.095 312.365

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Gerenciamento 

dos Recursos Pesqueiros 

para a BAP (Programa 

Pantanal)

Ordenamento do setor 

pesqueiro na bacia do Alto 

Paraguai

1.650.200 550.067

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

ATIVIDADE: Monitora-

mento da Atividade Repro-

dutiva da Ictiofauna

Defi nição mais precisa 

dos períodos de restrição 

à pesca das espécies de 

peixes migradores

386.808 128.936

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

ATIVIDADE: Fiscalização 

da Pesca

Coibir as atividades consi-

deradas predatórias sobre 

os recursos pesqueiros 

e manter os estoques 

pesqueiros

781.174 260.391

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

ATIVIDADE: Difusão e 

Transferência de Informa-

ções sobre os Recursos de 

Pesca

Informar a sociedade sobre 

as normas legais da gesta-

ção de recursos pesqueiros

235.100 78.367

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROGRAMA: Desenvol-

vimento do Turismo em 

Áreas Naturais

Desenvolver o turismo em 

áreas naturais de forma 

sustentável, promovendo o 

bem-estar das populações 

envolvidas, incentivando a 

conservação do patrimônio 

histórico natural e a for-

mação de uma consciência 

ambientalista para que 

o estado se torne um dos 

melhores destinos ecoturís-

ticos do país

10.600.037 3.533.346

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Apoio ao Uso 

de Técnicas Alternativas

Incentivar o uso de 

técnicas alternativas para 

minimizar os impactos 

do turismo causados pelo 

aumento do consumo e do 

lixo produzido nos ambien-

tes naturais, maximizando 

as oportunidades de renda 

para a população local

1.600.420 533.473

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Pesquisa de 

Inovação Tecnológica em 

Áreas Rurais

PROJETO: Pesquisa de 

inovação tecnológica em 

áreas rurais

8.006.465 2.668.822

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto
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PROJETO: Desenvolvimen-

to de Redes de Referência 

Tecnológica para Agricul-

tura Familiar

Atestar a validade e difun-

dir novas tecnologias para 

a agricultura familiar

9.777.350 3.259.117

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROGRAMA: Fomento 

Atividade Mineral

Fortalecer os arranjos 

produtivos, promovendo a 

agregação de valores e a 

competitividade dos bens 

minerais extraídos, a ges-

tão efi ciente e sustentada 

dos recursos minerais e 

a efetiva fi scalização dos 

direitos minerários

3.364.918 1.121.639

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Coordenação 

de Mapeamento Geológico 

e Hidrológico do Estado

Assessorar e acompanhar 

o mapeamento geológico e 

tectônico de recursos mine-

rais e a base cartográfi ca 

do estado

512.203 170.734

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROGRAMA: Desen-

volvimento Estratégico 

da Cadeia Produtiva do 

Turismo

Fortalecer a integração e 

o cooperativismo entre os 

principais elos da cadeia 

produtiva do turismo no 

Estado de MT incentivan-

do o empreendedorismo e a 

descentralização de ações 

de planejamento turístico, 

com base na sustentabi-

lidade econômica, social, 

ambiental, cultural e 

política, buscando maior 

participação, agilidade, 

efi cácia e competitividade 

nos mercados nacional e 

internacional

37.311.321 12.437.107

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Implantação de 

Infra-Estrutura Turística

Implantar infra-estrutura 

turística em sete municí-

pios de Mato Grosso por 

meio da construção de pos-

tos de informações turís-

ticas, sinalização turística 

das estradas e portais te-

máticos estruturados para 

atendimento de qualidade 

para o turista que aporta 

em nosso estado

5.277.678 1.759.226

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto
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PROJETO: Regularização 

Fundiária do Projeto de Ge-

renciamento de Microbacias 

Hidrográfi cas

Promover e executar a 

regularização fundiária 

no projeto microbacias 

hidrográfi cas

6.740.420 2.246.807

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Levantamento 

e Avaliação das Áreas 

Degradadas no Estado

Identifi car as áreas 

degradadas por sub-ba-

cias e avaliá-las quanto 

ao tipo de degradação 

para subsidiar as ações de 

recuperação

121.400 40.467

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Implantação de 

Unidades de Observação 

em Áreas Degradadas

Avaliar e difundir tecnolo-

gias para recuperação de 

áreas degradadas

60.000 20.000

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Regularização 

das Atividades Minerado-

ras na BAP (PROGRAMA 

PANTANAL)

Estimular a utilização 

de tecnologia adequadas, 

minimizando o nível de 

degradação e dilapidação 

dos jazimentos, concor-

rendo assim para diminuir 

o aporte de sedimentos 

drenados para a bacia do 

Pantanal

2.041.681 680.560

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

ATIVIDADE: Controle 

Ambiental em Regiões com 

Áreas Degradadas

Avaliar e adequar o licen-

ciamento e a fi scalização 

das atividades agropecuá-

rias, industriais e minera-

doras instaladas nas áreas 

degradadas identifi cadas

188.800 62.933

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Elaborar a 

Base Cartográfi ca Digital 

do Estado de MT na escala 

1:50.000

Ampliar a precisão da 

base cartográfi ca, dotando 

o estado de cartografi a 

digital classe A (preci-

são) e modelo numérico 

de terreno (declividade) 

para subsidiar a gestão 

ambiental

250.000 83.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Homologação 

da Base Cartográfi ca 1:

100.000 do Estado

Tornar a base cartográfi ca 

digital ofi cial para 

subsidiar a gestão 

ambiental do estado

21.500 7.167

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

ATIVIDADE: Certifi cação 

e Licenciamento de Pro-

priedades Rurais

Controlar áreas de reserva 

legal, de preservação per-

manente e de uso do solo

4.725.685 1.575.228

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto
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ATIVIDADE: Monitora-

mento da Cobertura Vege-

tal e dos Focos de Calor

Disponibilizar dados da 

cobertura vegetal de MT e 

de focos de calor

1.397.120 465.707

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROGRAMA: Melhoria do 

Uso dos Solos e Insumos 

Agrícolas

Promover a melhoria do 

uso de solos e insumos 

agrícolas

4.656.425 1.552.142

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Difusão de 

Tecnologia para a Recu-

peração de Áreas com 

Pastagem Degradadas

Difundir tecnologias para a 

recuperação de áreas com 

pastagens degradadas

4.000 1.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Fomento ao 

Manejo e à Conservação 

do Solo, Água e Cobertura 

Vegetal em Sistema de 

Microbacias Hidrográfi cas

Conservar o solo, a água 

e a cobertura vegetal em 

sistema de microbacias

660.000 220.000

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Desenvolvimen-

to de Projetos Comuni-

tários em Microbacias 

Hidrográfi cas

Elaborar e gerenciar 

projetos comunitários em 

microbacias hidrográfi cas

4.000 1.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Difusão do 

Conceito de Microbacias 

em Agricultura Familiar

Adoção de práticas agrí-

colas conservacionistas 

implantadas por agriculto-

res familiares

4.000 1.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Mobilização 

de Liderança Comunitária 

para Implantação de Mi-

crobacias Hidrográfi cas

Mobilizar lideranças para 

implantação de microba-

cias hidrográfi cas

4.000 1.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Capacitação 

Técnica na Elaboração de 

Diagnósticos de Microba-

cias Hidrográfi cas

Ampliar a qualidade dos 

diagnósticos elaborados 

nas microbacias hidro-

gráfi cas

4.000 1.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Implementação 

do Zoneamento Socioeco-

nômico Ecológico

Realizar discussões com a 

sociedade para implemen-

tar e atualizar o ZSEE

1.823.200 607.733

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Aperfeiçoamen-

to do Sistema Cartográfi co 

Estadual

Subsidiar as ações das 

esferas governamentais que 

requeiram maior precisão 

e detalhe da informação 

geográfi ca do estado

1.214.729 404.910

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Gerenciamento 

do Programa de Microba-

cias Hidrográfi cas

Promover e executar a co-

ordenação, a implementa-

ção e o monitoramento do 

programa de microbacias 

hidrográfi cas

7.464.000 2.488.000

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

Continuação...
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PROGRAMA: Gestão de 

Áreas Degradadas

Promover a recuperação 

de áreas degradadas por 

meio de ações integradas 

visando ao desenvolvimen-

to sustentável

5.775.997 1.925.332 III.2. Conservação do solo

PROJETO: Recuperação 

das Nascentes do Rio 

Paraguai

Proteger os mananciais 

contra o assoreamento
972.280 324.093 III.2. Conservação do solo

PROJETO: Conservação 

do Solo, Água e Cober-

tura Vegetal na Bacia do 

Alto Paraguai (Programa 

Pantanal)

Conservação dos recursos 

hídricos por meio do 

manejo apropriado de solo 

e cobertura vegetal

10.753.840 3.584.613 III.2. Conservação do solo

PROGRAMA: Gestão de 

Resíduos Sólidos

Promover o gerenciamen-

to dos resíduos sólidos, 

de forma sustentável e 

integrada, entre os diversos 

seguimentos da sociedade e 

a capacitação de recursos 

humanos envolvidos nas 

atividades de coleta, sepa-

ração e disposição adequa-

da de resíduos sólidos nos 

municípios do estado

8.292.336 2.764.112

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

PROJETO: Fomento à 

Elaboração de Plano de 

Gerenciamento Integra-

do de Resíduos Sólidos 

(PGIRS)

Organizar as atividades de 

coleta, tratamento e des-

tinação fi nal dos resíduos 

sólidos dos municípios do 

estado

1.408.716 469.572

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

PROJETO: Fomento à 

Elaboração de Projetos 

de Engenharia de Aterros 

Sanitários

Promover a destinação fi -

nal adequada dos resíduos 

sólidos dos municípios do 

estado

636.188 212.063

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

PROJETO: Fomento à 

Implantação de Aterros 

Sanitários e à Recuperação 

de Lixões

Promover a destinação fi -

nal adequada dos resíduos 

sólidos e a recuperação 

das áreas degradadas pelos 

lixões nos municípios do 

estado

3.875.142 1.291.714

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

PROJETO: Capacitação 

para Atividades Profi ssionais 

Relacionadas à Coleta, aoTra-

tamento e à Destinação Final 

dos Resíduos Sólidos

Qualifi car mão-de-obra 

para atividade de coleta, 

tratamento e destinação 

fi nal dos resíduos sólidos

1.542.290 514.097

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

PROJETO: Apoio à 

Implantação de Coleta 

Seletiva de Materiais 

Recicláveis

Fomentar a organização e 

a implementação da coleta 

e da separação de materiais 

recicláveis nos municípios 

do estado em órgãos públi-

cos e entidades privadas

150.000 50.000

III.3. Acesso ao saneamen-

to ambiental e medidas a 

tomar em casos de cheias e 

estiagens

Continuação...
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7.3 Programas, Projetos e Estudos relativos ao Pantanal e à Bacia Alto Paraguai, 
executados pelo governo de Mato Grosso do Sul – interfaces com as Ações Estratégicas
Programa/Projeto/ 
Atividade

Objetivo Valor Total do PPA (R$) Valor  Total do PPA (US$)
Tema/Ação Estratégica 
relacionada

PROJETO: Gestão de 

Recursos Hídricos

Promover a melhoria 
e a manutenção da 
qualidade e da disponi-
bilidade de águas super-
fi ciais e subterrâneas na 
Bacia do Alto Paraguai 
(BAP)

3.395.274 1.131.758

I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Implementa-

ção da Lei de Recursos 

Hídricos

Implementação da Lei de 

Recursos Hídricos e forma-

ção de comitês para gestão 

participativa e comparti-

lhada de recursos naturais 

das bacias hidrográfi cas de 

Mato Grosso do Sul

2.461.030 820.343
I.1. Implantação dos ins-

trumentos do SIGRHI

PROJETO: Gestão do 

Programa Pantanal

Promover o fortalecimento 

da capacidade de gestão 

ambiental e dos agentes 

sociais envolvidos no 

processo de preservação e 

conservação da bacia do 

Alto Paraguai

5.505.436 1.835.145

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

PROGRAMA: Meio Am-

biente 21

Desenvolver ações que 

garantam a preservação e 

a conservação dos recursos 

ambientais e melhorar a 

qualidade de vida da comu-

nidade no Estado de Mato 

Grosso do Sul

6.617.876 2.205.959

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

PROJETO: Proteção dos 

Ecossistemas, da Ictiofau-

na e da Fauna Silvestre

Preservar e conservar 

os ecossistemas repre-

sentativos da Bacia do 

Alto Paraguai (BAP) e  

implantar o controle e a 

fi scalização ambiental, 

visando coibir, entre outras, 

a caça ilegal e a pesca 

predatória; construir um 

posto de polícia ambiental 

no distrito de Paraíso das 

Águas, no município de 

Costa Rica/MS

25.711.753 8.570.584
II.1. Proteção ambiental 

do Pantanal

PROGRAMA: Pantanal

Melhorar a infra-estrutura 

e a proteção ambiental na 

região do Pantanal

25.711.753 8.570.584
II.1. Proteção ambiental 

do Pantanal

Continua...
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PROGRAMA: Conservação 

da Biodiversidade

Promover conservação da 

biodiversidade em Mato 

Grosso do Sul

8.227.363 2.742.454
II.1. Proteção ambiental 

do Pantanal

PROJETO: Centro de 

Reabilitação de Animais 

Silvestres

Promover a preserva-

ção das espécies mais 

recepcionadas pelo centro 

de reabilitação, por meio 

do conhecimento biológico 

das espécies; acompanhar 

e monitorar os animais 

silvestres reabilitados

416.229 138.743
II.1. Proteção ambiental 

do Pantanal

PROJETO: Manutenção e 

Implementação de Ações 

da Gestão Ambiental

Desenvolver ações integra-

das de manutenção e im-

plementação das atividades 

de gestão ambiental

26.426.538 8.808.846

I.2. Fortalecimento inte-

rinstitucional e integração 

do SIGRHI com os siste-

mas de gestão ambiental

PROJETOS: Estradas 

Parques

Garantir acesso permanen-

te aos parques e aos locais 

de potencial interesse para 

o ecoturismo; garantir o 

escoamento da atividade 

pecuária durante a estação 

de inundações e facilitar 

a proteção do habitat, 

por meio da fi scalização 

ambiental e do controle de 

incêndios e queimadas

2.794.550 931.517

II.2. Melhoria da 

proteção das Unidades 

de Conservação

PROJETO: Implantação e 

Implementação do Corre-

dor de Biodiversidade

Implantar e implementar 

corredores de conser-

vação da biodiversidade 

sul-mato-grossense, 

aumentando as áreas 

de proteção no estado e 

estabelecendo conectivi-

dade entre essas áreas; 

melhorar e aperfeiçoar o 

trabalho executado pelos 

técnicos do setor de bio-

diversidade; implantar e 

manter parques estaduais, 

estradas parques, rotas 

moncoeiras, monumentos 

naturais e outras Unida-

des de Conservação

5.011.710 1.670.570

II.2. Melhoria da 

proteção das Unidades 

de Conservação

Continuação...
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PROJETO: Desenvolvimen-

to Ambiental Estratégico

Desenvolver ações de 

política ambiental e de 

planejamento estratégico 

para promover a qualidade 

da gestão das atividades do 

órgão, fi cando acrescidas 

as metas do programa de 

gestão ambiental estratégi-

co, no intuito de promover 

a qualidade de gestão 

da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hí-

dricos; implantar o Parque 

Estadual das Nascentes do 

Rio Taquari, no município 

de Figueirão/MS

14.434.466 4.811.489

II.2. Melhoria da 

proteção das Unidades 

de Conservação

PROJETO: Ações 

Socioambientais em Terras 

Indígenas da Bacia do 

Alto Paraguai

Melhorar a qualidade de 

vida nas terras indígenas, 

na região da Bacia do 

Alto Paraguai (BAP), 

por meio da recuperação 

das condições ambientais, 

do estímulo a processos 

sustentáveis de manejo e 

uso dos recursos naturais 

e do incremento da oferta 

de alimentos e de renda, 

de forma compatível com 

a cultura e a tradição de 

cada povo

5.225.142 1.741.714

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Apoio às 

Atividades Econômicas 

Ambientalmente 

Sustentáveis

Realizar revisão do mo-

delo de gerenciamento de 

atividades produtivas e da 

exploração dos recursos 

naturais da Bacia do Alto 

Paraguai; desenvolver e 

gerar novas alternativas 

econômicas e aprimo-

ramento das existentes. 

Promover a proteção do 

potencial natural por meio 

de reordenamento de ativi-

dades tradicionais; fomen-

tar projetos sustentáveis e 

de diminuição de pressão 

direta sobre os recursos 

naturais

1.423.533 474.511

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

Continuação...
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PROJETO: Implantação e 

Ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário na 

Bacia do Alto Paraguai

Promover a eliminação do 

escoamento de esgotos a 

céu aberto e a redução da 

carga de DBO – Demanda 

Bioquímica de Oxigênio 

e coliformes para níveis 

compatíveis com a capaci-

dade de autodepuração e 

diluição dos corpos recep-

tores; adequar os múltiplos 

usos previstos e contribuir 

para a manutenção da 

qualidade dos ecossistemas 

pantaneiros e a melhoria 

da saúde pública; dotar os 

principais municípios de 

infra-estrutura necessária 

ao desenvolvimento de 

atividades econômicas

25.711.753 8.570.584

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROGRAMA: Estadual de 

Aqüicultura e Pesca

Promover a gestão integral 

dos recursos pesqueiros, 

visando assegurar um meio 

ambiente ecologicamente 

equilibrado, por meio do 

manejo ecológico das es-

pécies, como forma de pre-

servá-las para as presentes 

e as futuras gerações

1.738.533 579.511

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Gestão de 

Recursos Pesqueiros

Combater os crimes am-

bientais, por meio de ações 

voltadas à fi scalização e 

ao controle das atividades 

que lesam o patrimônio e 

implantar um sistema de 

pesca esportiva, visando  

garantir a preservação dos 

recursos pesqueiros

1.708.089 569.363

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Pesque e Solte

Implantar sistema de 

pesca esportiva, visando 

garantir a preservação 

dos estoques pesqueiros; 

acompanhar o índice de 

sobrevivência de peixes 

pescados por pescadores 

amadores na modalidade 

pesque e solte

30.444 10.148

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Gestão Integra-

da de Resíduos Sólidos

Implementar e acompa-

nhar a gestão integrada de 

resíduos sólidos em Mato 

Grosso do Sul

1.591.305 530.435

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis
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PROJETO: Fortalecimento 

dos Pólos Turísticos

Promover o fortalecimen-

to e a consolidação do 

turismo no estado, bem 

como em Campo Grande, 

na Serra da Bodoquena e 

no Pantanal

3.038.112 1.012.704

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Informação 

e Marketing

Implantar um sistema 

de informação capaz de 

auxiliar a divulgação do 

destino turístico de Mato 

Grosso do Sul

70.429 23.476

II.3. Diretrizes para 

utilização de métodos e 

técnicas ambientalmente 

sustentáveis

PROJETO: Gestão de Solo 

e Agrotóxicos

Promover a redução do 

transporte de sedimentos e 

da contaminação produzi-

da pelo uso de agrotóxicos 

e resíduos de mineração 

em sub-bacias do Alto 

Paraguai (BAP)

2.678.686 892.895

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Fiscalização 

Ambiental – Política 

Ambiental

Promover a proteção ao 

meio ambiente, por meio 

de ações voltadas para a 

fi scalização ambiental

1.799.424 599.808

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Zoneamento 

Ecológico-Econômico 

– ZEEMS

Elaborar o zoneamento 

ecológico em Mato Grosso 

do Sul

3.222.150 1.074.050

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Modernização 

da Fiscalização, Monito-

ramento e Licenciamento 

Ambiental

Otimizar ações de fi sca-

lização e monitoramento 

ambiental, bem como as 

medidas de controle am-

biental para o licenciamen-

to de atividades ligadas ao 

meio ambiente no Estado 

de Mato Grosso do Sul

589.355 196.452

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROGRAMA: Gestão dos 

Recursos Florestais e de 

Áreas Degradadas

Promover o monitoramen-

to da cobertura vegetal, 

visando ao controle de des-

matamentos e queimadas; 

realizar a recuperação de 

áreas degradadas; manter 

o controle permanente das 

reservas legais de MS

4.917.510 1.639.170

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto
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PROJETO: Gestão da 

Cobertura Vegetal

Assegurar a implantação 

dos cronogramas de execu-

ção previstos nos projetos 

de recuperação de áreas 

degradadas, aprovados pelo 

Instituto do Meio Ambien-

te do Pantanal; mitigar as 

ações de degradação dos 

solos e das áreas de preser-

vação permanente

2.550.998 850.333

III.1. Fortalecimento do 

sistema de controle de 

uso e ocupação do solo no 

planalto

PROJETO: Sistema de Re-

generação, Recomposição 

e Compensação de Áreas 

de Reserva Legal e Gestão 

de Processos de Áreas 

Degradadas

Implantar a regulariza-

ção de monitoramento e 

fi scalização das áreas de 

reserva legal, nas proprie-

dades rurais do Estado de 

MS e realizar a gestão de 

processos relacionados a 

áreas degradadas

1.892.120 630.707 III.2. Conservação do solo

PROJETO: Educação 

Ambiental

Fortalecer a gestão 

ambiental nos municí-

pios de MS, integrando a 

sociedade civil organizada, 

possibilitando a implanta-

ção e a implementação das 

políticas ambientais no es-

tado; promover a educação 

ambiental itinerante para a 

população sul-mato-gros-

sense, visando à conscienti-

zação e à sensibilização da 

comunidade para a impor-

tância do meio ambiente

891.985 297.328

Continuação...
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