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5| Análise de Conjuntura 

Os estudos, os levantamentos e as análises baseados no 

acervo técnico das instituições de pesquisa e que geram 

conhecimento regional demonstram que as principias ati-

vidades econômicas tradicionalmente exercidas na região 

pantaneira são a pecuária, a pesca (profi ssional e turística) e 

o turismo. Os recursos hídricos da região exercem função-

chave para a manutenção dessas atividades, entretanto sua 

utilização para fi ns consuntivos não alcança índices preocu-

pantes como os de outras regiões brasileiras.

A análise dos processos que ocorrem na Região Hidrográ-

fi ca do Paraguai diferencia-se em grande parte das realizadas 

nas demais regiões hidrográfi cas brasileiras, pois os serviços 

ambientais prestados na Bacia Hidrográfi ca pelos recursos hí-

dricos possuem implicação de efeito integrado ao conjunto de 

manutenção dos ecossistemas de importância vital à comu-

nidade regional, interestadual e internacional. A análise não 

deve ser realizada sob o prisma dos usos, das disponibilidades 

e demandas de recursos hídricos, visto que a relação das Sub-

bacias hidrográfi cas e dos respectivos cursos de água possui 

uma relação direta com a planície pantaneira.

5.1 | Principais Problemas de Eventuais Usos 

Hegemônicos da Água

O Pantanal ainda apresenta certo grau de conservação am-

biental. No entanto, em função da sua fragilidade e do grau 

de impactos que vem sofrendo, é possível considerá-lo em 

estado ameaçado de conservação. Tal fragilidade é ratifi cada 

nacional e internacionalmente pela designação da região como 

Patrimônio Natural Nacional (Art. 225 da Constituição Fede-

ral/1988), Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera 

(Unesco/2000), e possuir área considerada Área Ramsar (Con-

venção de Conservação de Áreas Úmidas). 

Como Patrimônio Natural Nacional instituído pela Cons-

tituição Federal (1988), pressupõe que a sua utilização de-

verá ser realizada dentro das normas legais e de acordo com 

as condições que assegurem a preservação do meio ambien-

te, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

O título de Reserva da Biosfera que é concedido com base 

no programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, tem a mis-

são de conciliar ações de conservação de paisagens, ecos-

sistemas, espécies e variabilidade genética e de desenvolvi-

mento econômico, tendo como premissa a sustentabilidade 

e oferecer apoio logístico para fi ns de pesquisa, monitora-

mento, educação e formação profi ssional em função da pro-

teção ao meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. 

O título de Patrimônio Natural da Humanidade é conce-

dido com base na Convenção Internacional de Proteção do 

Patrimônio Mundial, com fi nalidade de estimular a conser-

vação do local, além de facilitar a obtenção de fi nanciamen-

tos internacionais. Como a proposta de inclusão do Pantanal 

foi do MMA, o país assumiu o compromisso de conservá-lo, 

adotando medidas legislativas e reguladoras. Dessa forma, é 

importante salientar que a Região Hidrográfi ca compreende 

a titulação de grande valor e que necessita de atenção quanto 

aos critérios e mecanismos que estimulem a sua conservação, 

seu manejo e produção compatível com as características re-

gionais e que mantenha este status conferido.

Porém, toda essa gama de ações antrópicas comentadas an-

teriormente com diferentes níveis de impacto ambiental tem o 

potencial de alterar profundamente o funcionamento ecológico 

deste sistema e, em se tratando de uma bacia transfronteiriça, 

por conseguinte, tem o potencial de afetar a base da economia 

regional, incluindo a Bolívia, e até de regiões a jusante, perten-

centes a outros países, como Paraguai e Argentina. 

Por outro lado, a busca de mecanismos que proporcionem 

a implementação da gestão integrada da Região Hidrográfi ca 

merece uma articulação entre estas iniciativas na área de con-

servação, como da Reserva da Biosfera, da gestão ambiental 

pelo Conama e Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, e 
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da gestão dos recursos hídricos do CNRH e dos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, de tal forma a superar esta 

compartimentação existente entre essas distintas instâncias.

Em trabalho realizado em 2005 pelo WWF-Brasil e Fó-

rum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfi cas com a 

fi nalidade de acompanhar a implementação dos sistemas de 

gestão de recursos hídricos no Brasil, entre os aspectos con-

siderados prioritários de situações esperadas para o monito-

ramento das atividades, encontra-se algumas que possuem 

integração com a Região Hidrográfi ca do Paraguai. Entre 

estas, se destaca “descentralização das decisões” para o qual 

se recomenda a construção de mecanismo e instrumentos 

para que a Política Nacional de Recursos Hídricos possa 

integrar-se com a Política Ambiental.

Outra situação esperada é a “integração de políticas públi-

cas” para o qual se recomenda o incentivo a integração com 

outras políticas nas reuniões dos Conselhos (recursos hídri-

cos, meio ambiente, saúde, saneamento) e a de colocar na 

pauta do CNRH ações integradoras de maneira a demonstrar 

práticas de gestão integrada. Uma das situações esperadas 

que pode ser considerada chave para a Região Hidrográfi ca é 

a de “conceitos de gestão de recursos hídricos defi nidos, expli-

citados, apropriados, praticados e em evolução” para o qual 

se recomenda, entre outras medidas operacionais, a de reco-

nhecer a importância estratégica da gestão de recursos hídri-

cos como indutora do desenvolvimento social e econômico.

A manutenção do funcionamento ecológico do Pantanal 

está baseada na manutenção dos pulsos de inundação dos 

rios que o compõem, com interdependência entre as fases 

de cheia e seca: ora contribuindo para a produtividade do 

sistema terrestre (qualidade e diversidade das pastagens, 

por exemplo), ora para a produtividade do sistema aquático 

(quantidade e diversidade de peixes, por exemplo), como 

também para a qualidade de suas águas e para a expressiva 

biodiversidade que tanto encanta os turistas, além das belas 

paisagens, da cultura e da história da região pantaneira. 

A sustentabilidade econômica das atividades desenvolvidas 

na Região Hidrográfi ca depende diretamente da manutenção 

da sustentabilidade ambiental, ou seja, da conservação da 

qualidade ambiental (saúde) do sistema Pantanal, que, por 

sua vez, é diretamente infl uenciada pelas ações antrópicas na 

parte de planalto da bacia, que, por sua vez, possuem rela-

ção com a forma de utilização dos recursos naturais, entre os 

quais a água. Pela verifi cação da dinâmica e do comporta-

mento dos recursos hídricos na região, existe a tendência de 

concluir pela abundância de água para os usos consuntivos 

convencionais. Entretanto, a água na região exerce função 

preponderante na manutenção dos ecossistemas e, portanto, 

necessita ser avaliada sob diferentes prismas. 

Uma constatação é que a elevada diversidade e pro-

dutividade de pastagens naturais e de peixes sustenta, 

respectivamente, a produtividade da pecuária extensi-

va com um rebanho de aproximadamente 3 milhões de 

cabeças de gado (SANTOS et al, 2002) e a elevada pro-

dução pesqueira, em torno de 5 mil toneladas/ano em 

toda a Região Hidrográfi ca e em torno de 1,5 mil a 

700 toneladas/ano no Estado de Mato Grosso do Sul, onde 

a estatística de pesca é mais precisa (CASTELLA, 2004).

Sustentam também a elevada diversidade e abundância de 

espécies animais, inclusive daquelas ameaçadas de extinção 

em outras regiões que, associadas às diferentes fi tofi siono-

mias de beleza cênica singular, são um grande atrativo turís-

tico (HARRIS, 2005; PIOVEZAN, 2004; MOURÃO, 1994). A 

riqueza que é a base da economia regional encontra-se cada 

vez mais ameaçada pelos processos que geram impactos am-

bientais resultantes do aumento da pressão de desenvolvi-

mento na região, em bases não sustentáveis, tanto na área da 

planície pantaneira quanto na do planalto adjacente. 

O uso da água na Região Hidrográfi ca é difuso para os usos 

consuntivos e não-consuntivos. Em função da ausência da re-

gulamentação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos 

hídricos, especialmente da outorga, o controle e a fi scalização 

são inefi cientes, sendo o uso dos recursos hídricos realizado 

de forma generalizada e descontrolada. Embora exista o licen-

ciamento ambiental, o das atividades e o controle parcial dos 

impactos ambientais, nem sempre a avaliação sobre o uso dos 

recursos hídricos nesse processo ocorre de forma efi ciente. 

Ao mesmo tempo, parte das atividades que utilizam os re-

cursos hídricos para usos consuntivos ou não-consuntivos 

é realizada de forma irregular, pois parcela destas ativida-

des, além de não contar com a outorga pelo direito de uso 

da água, não está regularizada em relação ao licenciamento 
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ambiental. Exemplo desta situação se refere às atividades de 

turismo de pesca, ecoturística e parte da irrigação.

A falsa sensação de abundância de água na região induz 

processo de conforto e poderá, em futuro próximo, com-

prometer o uso dos recursos hídricos em termos de quali-

dade e quantidade. Sinais de alerta foram evidenciados para 

as Sub-bacias dos rios Cuiabá e Miranda/Aquidauana. 

Os estudos realizados pelo DAB e PAE, especialmente 

no âmbito dos subprojetos executados nos anos de 1999 a 

2003, já identifi cavam as ameaças características na região, 

em especial para os seguintes aspectos: 

• Em relação à agropecuária, o uso do solo não é plane-

jado, e a legislação ambiental e do uso do solo inade-

quadamente implementada, que tem como resultado 

a conversão da cobertura vegetal nativa em campos 

de monocultura de grãos e pastagens, que muitas 

vezes alcança áreas de mananciais e invade áreas de 

matas ciliares. Como exemplo deste processo, têm-se 

os rios Taquari e São Lourenço, com alagamento de 

parte signifi cativa da região do Baixo Taquari, com-

prometendo a biodiversidade e outros usos da água 

para a atividade da pecuária.

• O exercício da prática do fogo, tradição na época 

seca para “limpar” o pasto para o gado, alastra-se em 

incêndios incontroláveis, destruindo enormes áreas, 

comprometendo a conservação do solo, da biodiver-

sidade e dos recursos hídricos.

• O desmatamento, com a fi nalidade de transformar a 

vegetação nativa, principalmente cerradão, cerrado e 

matas ciliares, em pastagem implantada para o gado, 

tem avançado também nas áreas de matas ciliares. O 

desmatamento no Pantanal tem sido grande, como 

mostram pesquisas do Centro de Pesquisa Agropecu-

ária do Pantanal (CPAP – Embrapa).

• A contaminação ambiental tem sido detectada por pes-

quisa científi ca em níveis preocupantes, como o mercú-

rio no solo e na cadeia trófi ca, oriundo de atividade de 

garimpo de ouro. Há evidências de contaminantes de 

origem nas práticas de agricultura por metais pesados e 

por produtos orgânicos sintéticos – agroquímicos. Ou-

tras fontes de ameaças de contaminação ambiental estão 

associadas a: urbanização e industrialização; mineração, 

de muitos metais e minerais, superfi cial ou a céu aberto; 

processamento de produtos agroindustriais, tais como 

álcool, produtos lácteos e carne; ocupação de áreas resi-

denciais sem adequado tratamento das águas residuais e 

dos resíduos sólidos.

• A contaminação ambiental por agrotóxicos e fertilizan-

tes, provenientes da atividade agropecuária e por metais 

pesados e outros compostos químicos, com origem na 

atividade industrial e navegação, além do esgoto urbano 

e da invasão de espécies exóticas, são outras ameaças 

cujos efeitos crônicos negativos ao funcionamento do 

ecossistema (ciclos biogeoquímicos e dinâmica de po-

pulações) só serão observados em médio e longo prazo, 

com potencial de atingir também o sistema contíguo de 

áreas úmidas dos rios Paraguai e Paraná.

• O turismo na região não tem sido controlado em vários 

aspectos, inclusive quanto ao número de turistas em 

cada região. O turismo é desorganizado e são poucas 

as instalações de pousadas e “pesqueiros” que estão re-

gulamentados. O incremento do turismo nos últimos 

anos tem aumentado a pressão sobre os recursos pes-

queiros. O uso do turismo de forma desordenada pode 

comprometer a qualidade e a quantidade de recursos 

hídricos no âmbito regional, em especial nas Sub-ba-

cias dos rios Taquari (Coxim), Miranda e Aquidauana, 

foz do rio Apa e Barão do Melgaço.

• A implantação de obras de infra-estrutura sem o 

adequado planejamento e a ocupação desordenada, a 

exemplo da construção de hidrelétricas, como a UHE 

de Manso, interferindo na qualidade e no fl uxo de 

águas para o Pantanal, podem infl uenciar na alteração 

dos pulsos de inundação na planície pantaneira. Tanto 

o uso do solo para atividades da agropecuária como a 

implantação de obras de infra-estrutura hídrica pro-

vocam modifi cações do regime hidrológico natural do 

rio. E isso tem-se demonstrado especialmente destru-

tivo para os organismos que dependem da quantidade, 

qualidade, freqüência e ritmo das correntes para sua 
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reprodução e sobrevivência, bem como para as fontes 

de água subterrânea, que, por sua vez, dependem das 

correntes de água superfi ciais para recarga.

• O número de áreas protegidas é inexpressivo para 

que possa proteger o solo, a biodiversidade e as áreas 

de recarga e garantir o suprimento e a disponibilida-

de de recursos hídricos no planalto e na planície em 

áreas consideradas prioritárias. As áreas protegidas 

na região não alcançam a meta de 10% de cada bioma 

estabelecida pelo Governo. Os corredores ecológicos 

sugeridos pela comunidade científi ca, para proteger a 

biodiversidade, ainda não foram implementados. 

• A falta de controle, fi scalização e de regulamenta-

ção das atividades antrópicas na região e Sub-bacias 

decorrentes de defi ciências legais e institucionais 

apresentam-se como uma das causas principais pela 

contaminação dos recursos hídricos. O volume de se-

dimentos originados no planalto poderia ser reduzi-

do, caso fosse regulamentado o ordenamento do uso 

e da ocupação do solo.

• O êxodo da população rural é registrado em todas as 

Sub-bacias do Alto Paraguai, exceto na do rio Miran-

da, e promove impactos signifi cativos sobre as cida-

des, devido ao crescimento desordenado e à falta de 

infra-estrutura social, o que pode ser exemplifi cado 

por indicadores como o tipo de esgotamento sanitá-

rio mais comum na região, que é a fossa rudimentar 

ou o esgotamento a céu aberto. Esse é um fato que 

aumentará a pressão sobre os recursos hídricos nas 

áreas urbanas e imediações, como demonstrado no 

caso da Sub-bacias dos rios Cuiabá e Miranda. 

Essas ameaças da degradação de solos, a contaminação 

de águas, o desmatamento, as queimadas, a erosão e o asso-

reamento são algumas das conseqüências do planejamento 

inefi caz do uso do solo e da difi culdade em implementar 

a legislação existente, principalmente pela insufi ciência de 

fi scalização, o que induz o comprometimento da Região Hi-

drográfi ca em qualidade e quantidade dos recursos hídricos 

e a conservação da biodiversidade.

Os levantamentos realizados e as consultas identifi cam 

que a pressão do desenvolvimento atualmente exercida e 

a projetada para a região pantaneira seguem os moldes tra-

dicionais, sendo baseadas em aumento da área desmatada 

para atividades agropecuárias extensivas e na industrializa-

ção. Este tipo de desenvolvimento pode gerar renda, porém 

não trazer consigo, necessariamente, distribuição de renda 

e conservação ambiental. 

Na análise das demandas e disponibilidades dos recursos 

hídricos da região, três Sub-bacias (Sub 2) apresentam-se 

como preocupação em matéria de gestão. As Sub-bacias 

do Cuiabá 02, onde estão localizados os centros urbanos 

de Cuiabá e Várzea Grande, merecem cuidado especial, 

pois os indicadores discutidos no item 4.6 alertam que 

devem ser implementados os instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. 

As tendências de crescimento populacional na região re-

forçam a necessidade de que a Sub-bacia tenha uma aten-

ção especial para implementar a gestão. As Sub-bacias dos 

rios Aquidauna e Miranda também se apresentam como 

uma preocupação à implementação da gestão, como à im-

plementação dos instrumentos de gestão. 

A Sub-bacia do rio Negro, embora os indicadores a te-

nham apresentado como situação de alerta, merecem um 

estudo particular. As Sub-bacias do Taquari 01 e São Lou-

renço apresentam preocupação no que diz respeito ao grau 

de erosão e à geração de sedimentos, o que merece atenção 

em função da ausência de práticas conservacionistas de ma-

nejo do solo e água.

Conforme comentado no item 4.6, a implantação de gran-

des projetos de infra-estrutura, como o de hidroelétricas em 

rios que drenam para a região, o descumprimento da legis-

lação por empreendimentos agropecuários, tanto no planalto 

circundante quanto na planície pantaneira, o desmatamento 

e as queimadas sem critério, além dos impactos das ativida-

des de navegação, incluindo o projeto da Hidrovia Paraguai-

Paraná, e de mineração de ouro, no seu conjunto, estaria afe-

tando lenta e gradativamente a amplitude e magnitude dos 

pulsos de inundação (hidrodinâmica) do rio Paraguai. 

Afeta, ainda, a dinâmica da inundação, além de compro-

meter o sistema Pantanal na sua totalidade, e tem poten-

cial de afetar também o sistema contíguo de áreas úmidas 

do rio Paraná, a jusante. Além das implicações de médio 
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prazo, pode-se prever implicações futuras quanto à gestão 

de águas transfronteiriças, questão considerada de altíssi-

ma relevância, num futuro de escassez de recursos hídricos 

preconizado pela ONU.

O uso da água para dessedentação de animais é difuso e 

ocorre em todas as áreas da Região Hidrográfi ca, e a agri-

cultura concentra-se em algumas regiões comentadas no 

item 4.4 sobre o uso do solo. A esse respeito é importan-

te salientar que os mecanismos existentes são insufi cientes 

para melhorar a gestão e o uso dos recursos hídricos que 

busquem melhorar esta prática. Exemplo dessa situação é 

que no MS a atividade agropecuária é isenta do instrumento 

de cobrança pelo uso da água. 

Como este instrumento tem por fi nalidade proporcio-

nar, também, o disciplinamento do uso dos recursos hí-

dricos, naquele Estado não será aplicado. Dessa forma, é 

necessária a avaliação de um mecanismo que proporcione 

disciplinar o uso racional dos recursos hídricos para a ati-

vidade agropecuária na bacia, com critérios semelhantes 

no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e que possam estar 

associados à gestão ambiental e ao uso do solo.

Esses aspectos relativos à situação ambiental, como refl e-

xo dos problemas citados anteriormente, estão apresenta-

dos de forma gráfi ca na Figura 48.
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Figura 48 - Distribuição dos principais aspectos que infl uenciam a situação ambiental na Região Hidrográfi ca do Paraguai

Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA (2004)
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Aspectos de gestão transfronteiriça

Conforme comentado no item 4.8, a Região Hidrográfi ca 

Pantanal é uma área que conta com inúmeros cursos de 

água transfronteiriça, começando pelo principal rio, que é 

o Paraguai. Algumas Sub-bacias são compartilhadas direta-

mente com a Bolívia e Paraguai. Com a Bolívia existem as 

Sub-bacias ao oeste da Região Hidrográfi ca e a da Laguna 

Cáceres, onde está localizado o Canal do Tamengo, que é 

objeto de constantes confl itos e busca de negociações em 

função da navegação naquele trecho que é local de acesso 

da Bolívia ao rio Paraguai.

Com a Bolívia existe uma série de bacias compartilhadas 

que fl uem para a região das Sub-bacias do lado brasileiro do 

Santa Rita, Pantanal 1, Taquari e Nabileque que conjugam 

um conjunto de sistema de lagoas (Guaíba-Mandore, Ver-

melhas, Castelo, Jacadigo, entre outras) e que não contam 

com mecanismo de gestão transfronteiriça.

Com o Paraguai, a Sub-bacia do rio Apa se confi gura 

como uma bacia totalmente compartilhada para a qual exis-

te a iniciativa de implementar mecanismos de gestão dos 

recursos hídricos transfronteiriços. No caso das Sub-bacias 

compartilhadas como com a Bolívia, não existe iniciativa 

defi nida sobre a implementação de gestão de recursos hí-

dricos transfronteiriços, exceto na Laguna Cáceres, que foi 

apresentada como uma das prioridades em reunião da CT-

GRHT realizada em julho de 2004 na cidade de Corumbá. 

A Bacia do Rio Apa apresenta forte tendência de confl itos 

pelo uso da água, sejam eles para os usos não-consuntivos 

para a pesca ou para atividades agrícolas irrigadas pela cap-

tação de água, como reclamado pela Secretaria del Ambien-

te (SEAM ) do Paraguai no mês de setembro de 2005.

Em relação às águas subterrâneas, a maioria dos aqüíferos 

que ocorrem na Região Hidrográfi ca se estende para outras 

Regiões Hidrográfi cas brasileiras, especialmente para a do 

Paraná (Bauru-Caiuá; Guarani e Serra Geral). Outros aqüífe-

ros possuem abrangência também nas Regiões Hidrográfi cas 

Amazônica, Tocantins-Araguaia e Uruguai, conforme pode ser 

visualizado na Figura 49. No caso do Aqüífero Guarani, existe 

a iniciativa de projeto de gestão transfronteiriça consolidado 

no âmbito dos países de abrangência (Argentina, Brasil, Para-

guai e Uruguai).

Do ponto de vista do compartilhamento de aqüíferos com 

outros paises a região da Bacia Sedimentar do Paraná perfaz 

cerca de 1 milhão de km2 em território brasileiro, estenden-

do-se para a Argentina, Paraguai e Uruguai, e ocupa parte 

das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. Essa bacia 

tem espessura máxima de cerca de 8 mil metros e comporta 

importantes sistemas aqüíferos sedimentares, dentre eles o 

Sistema Aqüífero Guarani, um dos maiores mananciais sub-

terrâneos do mundo; o Sistema Aqüífero Serra Geral; além 

dos sedimentos dos Grupos Bauru e Caiuá que originam o 

Sistema Aqüífero Bauru-Caiuá. 

Na implementação de ações de gestão dos recursos hídri-

cos transfronteiriços, deve ser realizada a articulação com 

o Programa Marco para a Gestão Sustentável dos Recursos 

Hídricos da Bacia do Prata, que está em fase de implemen-

tação e envolve a toda a Região Hidrográfi ca do Paraguai e 

os demais os países com área na Bacia do Prata. 
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Figura 49 - Abrangência da área dos aqüíferos que ocorrem na Região Hidrográfi ca do Paraguai e demais Regiões Hidrográfi cas limítrofes

Fonte: Bases do PNRH (2005)

5.2 | Principais Problemas e Confl itos pelo Uso da Água

As análises efetuadas e os resultados de estudos realiza-

dos na Região Hidrográfi ca não evidenciam de forma cla-

ra a existência de confl itos pelo uso da água. Entretanto, 

é importante salientar que a gestão da Região Hidrográfi ca 

merece um cuidado especial, de forma a promover a gestão 

integrada de todas as Sub-bacias, integrando políticas pú-

blicas de forma harmônica e compatível entre os Estados 

do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pois o manejo dos 

recursos hídricos e do solo infl uencia sobremaneira em di-

ferentes intensidades a planície pantaneira. 

Caso este seja o enfoque regional, as Sub-bacias hidro-

gráfi cas que possuem aspectos particulares no âmbito da 

implementação da gestão de recursos hídricos e de seus ins-

trumentos deveriam estar compreendidas no marco de toda 

a Região Hidrográfi ca, como foi executado anteriormente 

com a tentativa do CIBHAP-P. 

Os casos particulares de cada Sub-bacia (Sub 2) devem 

ser observados e gerenciados, identifi cando potenciais con-

fl itos, como é o caso das Sub-bacias dos rios Cuiabá, Aqui-

dauana e Miranda, que possuem confl itos potenciais rela-

cionados com os usos dos recursos hídricos. Mesmo que os 

confl itos não sejam latentes ou evidentes como em outras 
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regiões hidrográfi cas, é importante implementar mecanis-

mos preventivos que proporcionem que os potenciais con-

fl itos venham a ser administrados em futuro próximo.

Na fase de estudos realizados no âmbito do DAB para a 

elaboração do PAE foram identifi cados potenciais confl itos, 

denominados na ocasião confl itos emergentes. O estudo 

considerou que a inexistência de organismos de bacias é um 

potencial gerador de confl itos pelo uso da água; associado à 

ausência de implementação dos instrumentos de gestão e à 

insufi ciente capacitação dos atores da região para realizar a 

gestão dos recursos hídricos, pode também contribuir para 

o estabelecimento de confl itos pelo uso da água. 

Ao mesmo tempo, o DAB identifi cou que o aumento das 

atividades produtivas, particularmente na agropecuária, na 

indústria da mineração e no turismo e, por conseqüência, as 

demandas por água para irrigação, dessedentação de animais, 

para as atividades de mineração e para as populações vincula-

das a essas atividades, além da população fl utuante relacionada 

ao turismo, tendem a aumentar expressivamente. Aponta que 

a conseqüência destes aspectos pode decorrer do aumento da 

degradação da qualidade das águas, relacionado aos despejos 

dos resíduos da agricultura irrigada, dos dejetos animais e hu-

manos, das mineradoras e dos resíduos da atividade turística.

Nessa perspectiva, foram apontados alguns potencias 

confl itos, descritos da seguinte forma: 

• Usos da água no planalto versus usos da água na pla-

nície – os confl itos daí emergentes poderão se traduzir 

nos usos urbanos e rurais confl itantes e competitivos, 

pois à medida que as cidades se desenvolvem, haverá 

maior pressão para o uso da água para abastecimento 

público, além do potencial contaminador para jusante e 

para os aqüíferos subterrâneos. Exemplo desta situação 

é o caso do rio Taquari, em que o uso no planalto tem 

comprometido atividades produtivas na planície.

• Usos da água para irrigação versus abastecimen-

to público e uso industrial – signifi cam ampliação 

da demanda; além disso, potencializam alterações do 

regime hidrológico e contaminação dos mananciais, 

como pode ser evidenciado na região das Sub-bacias 

do Alto São Lourenço, Itiquira e no Miranda, no mu-

nicípio de Miranda.

• Geração hidroelétrica versus controle de cheias 

– confl ito clássico verifi cado com a implantação de 

obras de infra-estrutura na região do planalto com im-

plicações na mudança do pulso de inundações na pla-

nície pantaneira, como o caso da represa de Manso.

• Turismo versus uso das vias navegáveis – capaz 

de produzir impactos na qualidade das águas de 

complexo controle, em função da dinâmica das fon-

tes de poluição, além dos impactos associados ao 

estabelecimento de hidrovias, tanto pelas atividades 

de pesca nas regiões de infl uência direta do rio Para-

guai (margens) como pela contaminação oriunda de 

acidentes ambientais de derrames de combustíveis 

e produtos químicos. Mais latente ainda no caso de 

implantação de obras de dragagem e alteração do 

leito dos rios de derrocamento de rochas, caso ve-

nham a ser realizadas conforme previsto em obras 

da hidrovia Paraguai-Paraná.

• Usos da águas em rios transfronteiriços com a 

Bolívia e Paraguai – parte signifi cativa da Região 

Hidrográfi ca compõe-se de rios transfronteiriços, 

na parte oeste da região com a Bolívia, afl uentes do 

rio Paraguai são compartidos na Sub-bacia do Santa 

Rita e Paraguai Pantanal 1 com as Sub-bacias boli-

vianas de Los Conches e Mercedes e Guaíba-Pando; 

a Sub-bacia Taquari 02 com a Guaíba-Pando do lado 

boliviano; a Sub-bacia do Nabileque-Taquari com a 

Laguna Cáceres do lado boliviano; a Sub-bacia do 

Nabileque com as do rio Mutum e Tucuvaca-Otu-

quis do lado boliviano. O confl ito atual com a Bolí-

via está relacionado ao Canal do Tamengo, que inte-

gra a Sub-bacia da Laguna Cáceres boliviana. Com 

o Paraguai são compartidas a Sub-bacia do rio Apa, 

no qual se apresentam confl itos em relação à pesca 

e recentemente em relação à captação de água para 

irrigação, em que o Paraguai reclama da utilização 

indiscriminada (CORREIO DO ESTADO, 2005). 

Outros cursos de água são compartidos com o Para-

guai ao longo do rio Paraguai, entre Bahia Negra e 

foz do rio Apa na região da Sub-bacia do Nabileque 

e que drenam diretamente ao rio Paraguai.
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Além desses potenciais confl itos pelo uso da água enume-

rados pelo DAB, é importante salientar que os confl itos po-

tenciais podem estar mais associados à utilização do conjun-

to dos recursos naturais, em especial à forma e ao processo 

de uso do solo e à geração de efeitos progressivos, como os 

já percebidos na planície pantaneira, traduzido de maneira 

mais acentuada no Taquari. Há evidência de que o volume 

de sedimentos que são carreados para a planície pantaneira 

pelas cabeceiras localizadas no planalto, em que 70% são re-

tidos na planície de inundação, tem gerado confl itos ao longo 

do tempo com potencialidade de acentuar-se. 

Os produtores rurais e as comunidades localizadas na 

planície pantaneira têm prejuízo de conhecimento nacional 

e internacional pela inundação de 11.000km2. A este res-

peito foram desenvolvidos os estudos “Pantanal – Taquari: 

ferramentas para tomada de decisão em Gestão Integrada 

dos Recursos Hídricos” para verifi car o modelo de apoio à 

tomada de decisão sobre as alternativas para a solução dos 

aspectos provocados pela inundação de áreas no leque do 

Taquari, ocasionado pelo processo de sedimentação. 

A comunidade envolvida no projeto apontou 12 alterna-

tivas para a solução dos problemas: dragagem do rio; fecha-

mento do arrombado Caronal; prevenir novos arrombados; 

criação de um novo leito do rio na parte oeste do Caronal; 

recuperação do leito atual navegável do rio Taquari (Fazen-

da São Gonçalo – arrombado Zé da Costa – rio Negrinho 

– Paraguai Mirim); construção de diques marginais; cons-

trução de uma represa no planalto; refl orestamento das 

margens dos rios no planalto; recuperação e manejo de 

pastagens cultivadas na parte alta do Taquari; capacitação 

de pessoal e a organização da gestão das águas; desenvolvi-

mento de um Parque Nacional; indenização dos atingidos 

pelos prejuízos em função da inundação, porém sem desa-

propriação de terras.

Ao mesmo tempo, a pressão para a alteração no pro-

cesso de uso do solo na região de planalto no Mato Grosso 

do Sul para o plantio de cana-de-açúcar e a implantação 

de unidades sucroalcooleiras na região de planalto da Re-

gião Hidrográfi ca podem acentuar os confl itos pelo uso do 

solo e dos recursos hídricos. A alteração desse processo na 

Região Hidrográfi ca no Mato Grosso do Sul é uma disputa 

que já ocorreu na década de 1980 e tende a agravar-se. Ao 

mesmo tempo, tanto a área para plantio de cana-de-açúcar 

deve ocorrer sobre áreas de pastagem que possui remanes-

centes de vegetação nativa, como a expansão das áreas para 

a agricultura, principalmente para o plantio de soja, deve 

ser ampliada acentuando a tendência de ocupar áreas com 

vegetação nativa, pressionando os remanescentes fl orestais.

Os projetos governamentais para o pólo gás-químico na 

região de Corumbá de industrialização apresentam-se como 

outro fator que tem provocado disputas e poderão acirrar 

os confl itos na região. Associado a estes temas, a tendência 

de crescimento populacional na região, especialmente na 

Sub-bacias Cuiabá 02 e São Lourenço, requer cuidados no 

que diz respeito aos aspectos de demandas por saneamento 

ambiental. Entre outros aspectos, esses fatos e comentários 

induzem à necessidade de harmonização de políticas públi-

cas entre os Estados para o ordenamento do uso e da ocu-

pação do solo na região com o fortalecimento institucional 

(controle e fi scalização).

As regiões onde se identifi cam focos pelos usos da água e dos 

recursos naturais estão ilustradas na Figura 50.
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Figura 50 - Localização aproximada dos projetos e atividades que geram impactos ambientais com tendência a confl itos pelo uso da água 

Fontes: ANA/GEF/PNUMA/OEA (2004); Bases do PNRH (2005); Correio do Estado (2005)
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5.3 | Vocações Regionais e seus Refl exos sobre os 

Recursos Hídricos

A Região Hidrográfi ca do Paraguai necessita de planeja-

mento especial, em função de que a unidade de gestão te-

ria de compreendê-la em sua totalidade e, subdividida em 

subunidades ou Sub-bacias, sejam as 17 classifi cadas no 

PNRH ou as dez propostas no PAE. Este princípio é funda-

mental para a discussão sobre a vocação da Região Hidro-

gráfi ca e seus cursos principais. Não é adequado trabalhar a 

região de maneira segmentada, em função das relações en-

tre planalto e planície para os quais os cursos de água, com 

suas dinâmicas, infl uenciam o regime das águas de toda a 

Região Hidrográfi ca.

Em face das belezas e paisagens da região e de sua im-

portância por abrigar ambientes naturais e ecossistemas de 

importância nacional e internacional, destacando-se como a 

maior área úmida contínua, desde 1980 tem-se buscado en-

contrar mecanismos para sua conservação. Esse processo foi 

iniciado com a declaração de Patrimônio Nacional e, poste-

riormente, com a realização de vários estudos e levantamen-

tos nos anos de 1995 a 2003, comentados no item 4.3. A 

Declaração pela Unesco como Reserva da Biosfera contribuiu 

para chamar atenção sobre a região, sobre a necessidade de 

contar com mecanismos para a sua conservação.

As atividades desenvolvidas na região, especialmente a 

agropecuária e, mais recentemente, o turismo, apresentam 

relações históricas com a região e o uso dos recursos naturais, 

entre os quais as águas. Embora a mineração tenha sido a 

grande indutora de entrada e ocupação da região nas porções 

norte e central da Bacia, atualmente a atividade permanece 

limitada nas regiões de ocorrências dos minérios. Entretanto, 

na região de Corumbá, que se caracterizou como pólo mine-

rador, poderão ser implantadas indústrias de transformação.

A utilização dos cursos de água como hidrovia tem relação 

histórica com a região, desde a sua ocupação, como meio de 

integração entre os rios que compõem a região do Paraná e Pa-

raguai, especialmente o Taquari, Miranda e Aquidauana, até o 

rio Paraguai, e, posteriormente, a utilização mais intensa do rio 

Paraguai. Os tributários perderam expressão como vias de nave-

gação, e a intensifi cação do rio Paraguai tem provocado confl itos 

sobre a vocação da região, sobretudo no que diz respeito à im-

plantação de obras que alterariam trechos do rio com a possibi-

lidade de acentuação de impactos ambientais na região.

Para a discussão sobre os aspectos da vocação regional, é 

importante verifi car em separado as tendências de implanta-

ção de mecanismos de conservação da região, que necessa-

riamente não implicam a imobilização ou “engessamento” da 

região – termo este comentado na região – para usos produ-

tivos e com geração de renda. As Figuras 51 a 53 ilustram se-

qüencialmente a área de abrangência da Reserva da Biosfera, 

as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e as 

áreas para a conservação da biodiversidade aquática. 

A Figura 54 reúne de forma sobreposta essas três orienta-

ções e permite observar a necessidade de cuidados na maio-

ria de sua área física, com vistas em estabelecer prioridades 

para a conservação de ecossistemas considerados frágeis e 

vitais. Nessa região, deve-se também apoiar a realização de 

estudos que indiquem os tipos de atividades econômicas 

adequados à conservação destes ecossistemas e garantir a 

oferta de recursos hídricos em qualidade e quantidade.
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Figura 51 – Área da Reserva da Biosfera

Figura 53 – Áreas prioritárias para a conservação da biodiversida-
de e corredores ecológicos

Figura 54 – Sobreposição das áreas prioritárias (reserva da bios-
fera, áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e de 
ecossistemas aquáticos) 

Figura 52 – Área para a conservação de ecossistemas aquáticos

Fontes: ANA/GEF/PNUMA/OEA (2005); Bases do PNRH (2005)
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A relação entre fl orestas e água é acentuada, pois o ecos-

sistema fl orestal contribui tanto na manutenção do conforto 

ambiental quanto do nível do lençol freático, retardando o 

escoamento superfi cial da águas da chuva e a redução da 

erosão do solo. A localização dos remanescentes fl orestais 

é fundamental para a conservação do solo nas Sub-bacias e 

dos ecossistemas aquáticos, com refl exos sobre a qualidade 

e quantidade dos recursos hídricos. 

Os estudos para localização de áreas protegidas em regiões 

próximas à recarga de aqüíferos, e de proteção de nascen-

tes são importantes na Região Hidrográfi ca do Paraguai. As 

áreas prioritárias assinaladas nas Figuras 52 e 53 estão em 

parte fundamentadas nestes aspectos. Algumas áreas com 

remanescentes fl orestais indicados como prioridade para 

conservação da biodiversidade no PCBAP e no Pronabio fo-

ram transformadas em áreas protegiadas, nas nascentes do 

rio Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Taquari e Perdido. 

Outras áreas com remanescentes fl orestais necessitam ser 

avaliadas no sentido de encontrar mecanismos para a sua 

conservação e a recuperação de outras que se encontram 

degradadas, especialmente nas regiões das Sub-bacias dos 

rios Taquari 01 e São Lourenço, em função de sua fragi-

lidade e grau de erosão verifi cado. Para a identifi cação da 

vocação regional também é necessário que sejam avaliados 

estes aspectos fl orestais na Região Hidrográfi ca, tanto do 

ponto de vista de conservação como de atividade econômi-

ca. Essas avaliações são necessárias e urgentes, em função 

de que a tendência de ocupação de áreas para ampliação da 

atividade agrícola na Região Hidrográfi ca é um imperativo. 

Por outro lado, no Mato Grosso está em fase fi nal de apro-

vação o Zoneamento Socioeconômico-ecológico, que orien-

ta a implantação de atividades produtivas com conservação 

em regiões da bacia – já comentado no item 4.7. No Mato 

Grosso do Sul existe a Lei que restringe a implantação de 

atividades sucroalcooleiras na região Hidrográfi ca, assim 

como atividades similares. Entretanto, na prática os resulta-

dos atuais do uso e da ocupação do solo demonstram a pro-

gressiva ocupação com processos que podem ser considera-

dos danosos aos recursos naturais, provocados por constan-

te desmatamento, erosão, queimadas e sobre-pesca. 

Associados a esse uso atual, existem projetos e programas 

que impulsionam a implantação de projetos industriais na 

região – como comentado nos itens 4.6 e apresentado na 

Figura 48. Ao mesmo tempo, é importante verifi car as par-

ticularidades de cada Sub-bacia, que poderão ser objeto de 

ações específi cas visando ao estabelecimento de processo de 

gestão integrada dos recursos hídricos.

O DAB-2004 considerou que, entre os aspectos consi-

derados críticos na Região Hidrográfi ca, o de maior pre-

ocupação está relacionado ao regime de cheias, processo 

natural no Pantanal durante o período chuvoso (de outubro 

a abril). Em função do processo sedimentológico intensifi -

cado a partir da década de 1970, o período de permanência 

das cheias tem aumentado com o passar dos anos na região 

da Sub-bacia do Taquari 02, ocasionando a inundação de 

propriedades durante extenso período do ano. Desta for-

ma, o DAB considerou que alguns aspectos prioritários na 

Região Hidrográfi ca poderiam contribuir na discussão da 

vocação regional, dentre os quais destaca: 

• A necessidade de defi nir e implementar programa de 

controle da erosão e de manejo de solo no planalto, 

visando à recuperação do sistema fl uvial que se en-

contra assoreado.

• Maior rigor na fi scalização das atividades de mineração e 

a recuperação das principais áreas degradadas na Bacia.

• A premência em implantar sistemas de coleta e de 

tratamento de esgotos nos principais centros urba-

nos, como Cuiabá, Tangará da Serra, Cáceres, Poco-

né, Corumbá, Coxim e Aquidauana.

• A regulação e fi scalização adequada do transporte 

fl uvial no rio Paraguai.

• A implantação de rede hidrológica de alerta em tem-

po real para a Bacia.

• A solução do problema de contaminação da água, dos 

sedimentos, e da vida aquática e terrestre pelo mercú-

rio, particularmente no Estado de Mato Grosso.

• Defi nição de estratégia para diminuir a contaminação das 

águas por agroquímicos, principalmente no planalto.

• Concepção de meios para controlar a expansão das 

fronteiras agrícolas no planalto.

• Atualização e aprimoramento dos estudos técnicos 

sobre os projetos de infra-estrutura regional, tais 
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como a Hidrovia Paraguai-Paraná, o pólo siderúrgico 

de Corumbá, e os projetos de expansão das ativida-

des vinculadas aos agronegócios.

• Aumento da representatividade ecossistêmica me-

diante a implantação de unidades de conservação, 

inclusive com a consolidação dos corredores ecológi-

cos já identifi cados.

Para o estabelecimento da vocação da Região Hidrográ-

fi ca, é fundamental o aprofundamento de estudos das re-

lações de todo o sistema planalto-planície e Sub-regiões 

(Sub-bacias) na conservação dos recursos hídricos e sua 

relação com o uso do solo e a conservação da biodiversi-

dade. Entretanto, mesmo na ausência desses estudos, da 

implementação dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos, especialmente dos Planos de Bacias Hidrográfi cas, 

é possível inferir algumas suposições sobre as tendências 

para o estabelecimento da vocação regional, com base nas 

atividades tradicionalmente desenvolvidas e potencialida-

des identifi cadas.

Esses indicativos de vocação podem ser descritos para as 

duas ecorregiões: 

Região de planície 

• Usos consuntivos de atividades turísticas, abasteci-

mento público, pecuária, com pontos localizados de 

mineração.

• Usos não-consuntivos para pesca, navegação, lazer e 

ecoturismo.

Região de planalto 

• Usos consuntivos para agropecuária, abastecimento 

público, atividades industriais, irrigação e mineração.

• Usos não-consuntivos para atividades de ecoturismo.

Para algumas regiões de usos mais localizados, podem 

ser identifi cados os seguintes indicativos de vocação: 

• Usos não-consuntivos para a pesca nos pólos de Co-

xim, Miranda, Aquidauana, Porto Murtinho, Barão 

do Melgaço.

• Usos não-consuntivos nas regiões de Bonito, Jardim e 

Bodoquena.

• Usos não-consuntivos para águas termais da região 

de Rondonópolis à Jaciara.

Essas regiões estão assinaladas na Figura 55, que expressa 

a localização destes indicativos.

Ainda que exista uma quantidade de estudos com várias 

recomendações sobre os processos que ocorrem na conser-

vação dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade, eles 

são insufi cientes para apontar a vocação da região. A ausência 

de planos de bacias difi culta qualquer tentativa de discutir as 

tendências que levam a indicar a vocação regional. 

A avaliação sobre os serviços ambientais na Bacia Hi-

drográfi ca poderá ser uma oportunidade de aprofundar 

os estudos para fortalecer a vocação regional. As fl orestas 

e ecossistemas associados fornecem uma grande variedade 

de serviços valiosos que compreendem desde o ajuste dos 

fl uxos hidrológicos até a conservação da biodiversidade e 

retirada de carbono. Os princípios centrais da abordagem 

pelo pagamento por serviços ambientais se fundamentam 

em que aqueles que fornecem serviços ambientais devem 

ser compensados por agirem assim e aqueles que recebem 

estes serviços devem pagar por estes benefícios (Banco 

Mundial/WWF, 2003). 

Ao mesmo tempo, para que a vocação possa ser inicial-

mente discutida, é no mínimo necessário que se estabeleça 

aprofundamento de algumas condicionantes: 

• Aprofundamento dos estudos sobre como regulamen-

tar a conservação e o manejo para o estabelecimento 

de prioridades de ações nas regiões compreendidas 

na área da Reserva da Biosfera; nas áreas prioritárias 

para a conservação da biodiversidade e áreas priori-

tárias para a conservação dos ecossistemas aquáticos 

(demonstrados nas Figuras 51 a 53).

• Realização de estudos e avaliações para o estabele-

cimento de mecanismos que promovam o reordena-

mento e o ordenamento do uso do solo agrícola nas 

regiões de planalto, que proporcione a redução pro-

gressiva da erosão e do carreamento de sedimentos a 

região da planície (caso do Taquari, São Lourenço e 

Miranda/Aquidauana).

• Avaliação das relações das formações fl orestais e a 

proteção (quantidade e qualidade) dos recursos hí-

dricos, solo e biodiversidade, com a fi nalidade de 

estabelecer regiões prioritárias à conservação destas 

áreas mediante proteção das mesmas, e a indicação 

de áreas para recuperação dos locais degradados.

5|  Análise De Conjuntura
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• Avaliação sobre os pulsos de inundação na planície 

pantaneira e a relação de todo o sistema planalto-pla-

nície; a relação entre as Sub-bacias com o sistema da 

planície; a infl uência das barragens e obras de infra-

estrutura hidráulica sobre a dinâmica do sistema da 

planície (pulsos de inundações).

• Verifi cação das áreas de recarga e descarga dos aqüíferos, 

no sentido de estabelecer medidas de gestão integrada.

• Regulamentação dos instrumentos de gerenciamento 

de recursos hídricos para toda a Região Hidrográfi ca. 

Para a regulamentação, é fundamental que sejam esta-

belecidas diretrizes para a Região Hidrográfi ca e que 

sejam adotadas conforme as particularidades de cada 

Sub-bacia para que identifi quem a vocação da região.

• Fortalecimento da capacidade de gestão das instituições 

públicas estaduais e municipais e das comunidades locais.

Figura 55 - Aspectos regionais que infl uenciam a vocação da Região Hidrográfi ca do Paraguai

Fonte: Carta Internacional por Milionésimo (IBGE); Limite das Regiões Hidrográfi cas – Divisão Hidrográfi ca Nacional – Resolução CNRH n.º 32, de 15 de outubro de 2003; 

ANA/GEF/PNUMA/OEA; Bases do PNRH (2005)
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Para a implementação da gestão dos recursos hídricos na 

Região Hidrográfi ca existem algumas condicionantes, consi-

derando-se os aspectos mencionados acima, especialmente 

aqueles referentes aos fatores político-institucionais, dentre 

os quais se destacam algumas ações que foram regionaliza-

das para as 17 Sub-bacias (Sub 2), que foram agregadas em 

seis Sub-bacias, conforme ilustrado na Figura 56.

Região Hidrográfi ca do Paraguai

• Defi nir critérios ambientais para a navegação de 

grande porte geradora de impactos, além das normas 

específi cas do setor.

• Defi nição de divisão hidrográfi ca das Sub-bacias em 

toda a Região Hidrográfi ca de forma integrada entre 

a SRH/MMA, ANA,CNRH, Sema-MT e Fema-MT, 

Cehidro-MS e CERH-MS.

• Defi nir instância interestadual de articulação e harmoniza-

ção de critérios ambientais e de recursos hídricos para po-

líticas públicas (enquadramento, conservação da biodiver-

sidade, uso do solo, transporte, energia, turismo, pesca).

• Defi nir instância que contribua para a compatibiliza-

rão de uso do solo e dos recursos hídricos na região 

de infl uência transfronteiriça. 

Bacias do Paraguai – Sepotuba e Jauru

• Gerenciar por Sub-bacia para defi nição de critérios 

para outorga para os usos de irrigação e mineração.

Bacia do Cuiabá

• Defi nir critérios para a outorga para irrigação, águas 

termais, mineração e lançamento de efl uentes.

• Gerenciar os usos para fi ns industriais e de lança-

mento de efl uentes na Sub-bacias do Cuiabá 02.

• Gerenciar a Sub-bacia do rio São Lourenço.

• Gerenciar por Sub-bacias o manejo do solo e água, e 

outorga para usos de lançamento de efl uentes no Alto 

São Lourenço/rio Vermelho.

Bacia do Taquari-Negro

• Gerenciamento integrado das bacias – região da pla-

nície pantaneira.

• Defi nir critérios para a readequação do uso do solo e 

água na Sub-bacia Taquari.

• Defi nir critérios para impacto socioambiental das áre-

as inundadas na planície pantaneira (arrombados).

Bacia do Miranda

• Defi nir critérios de outorga para os usos turísticos, de 

irrigação, agroindustriais e mineração.

Bacia do Nabileque

• Defi nir critérios para a gestão por tratar-se de pequenas 

Sub-bacias que deságuam diretamente no rio Paraguai 

(bacias de referência) e incorporam a cidade de Porto 

Murtinho e o referido porto de mesmo nome.

Bacia do Apa

• Defi nir critérios para usos turísticos e para irrigação.

• Defi nir aspectos de gestão da Bacia com o Paraguai 

mediante acordo de cooperação – em fase de nego-

ciação na CTGRHT.

5|  Análise De Conjuntura



Caderno da Região Hidrográfi ca do Paraguai

126

Figura 56 - Condicionantes para o aproveitamento dos recursos hídricos na Região Hidrográfi ca do Paraguai

Fonte: Carta Internacional por Milionésimo (IBGE); Limite das Regiões Hidrográfi cas – Divisão Hidrográfi ca Nacional – Resolução CNRH n.º 32, de 15 de outubro de 2003; 

ANA/GEF/PNUMA/OEA; Bases do PNRH (2005)
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6 | Conclusões

– Em relação aos estudos e recomendações realizados 

para a região

A Região Hidrográfi ca do Paraguai é efetivamente estu-

dada desde 1979. Esses estudos, no entanto, limitam-se a 

diagnósticos, avaliações e recomendações que compreen-

dem somente a porção da região em território brasileiro, 

deixando de incluir regiões que estão localizadas nos ter-

ritórios da Bolívia e do Paraguai. Ainda assim, tais estudos 

constituem um acervo técnico de alta relevância. Embora 

desde a década de 1970 os estudos tenham alertado sobre 

o processo de ocupação desordenada, alteração progressiva 

da cobertura vegetal e o uso inadequado do solo, durante o 

período poucas iniciativas foram adotadas e surtiram efeito 

no sentido de prevenir a constante degradação. 

Dentre os estudos e avaliações mais recentes, o Projeto 

Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de 

Bacia Hidrográfi ca para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai 

– GEF Pantanal/Alto Paraguai, desenvolvido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), com o apoio fi nanceiro do Glo-

bal Environment Facility (GEF) e participação da Organi-

zação dos Estados Americanos (OEA) e do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), foi o que 

resultou em iniciativas importantes e consolidou as reco-

mendações do PCBAP. 

O projeto estabeleceu no fi nal de 2004 um Programa de 

Ações Estratégicas (PAE), com um conjunto de compo-

nentes e ações que poderão contribuir signifi cativamente 

para a gestão das águas da Região Hidrográfi ca e que le-

varam em conta os estudos e as avaliações realizados an-

teriormente. O PAE é resultado de mais de quatro anos 

de estudos, pesquisas e debates envolvendo mais de 250 

instituições nos seus mais diversos níveis, federal, estadu-

al, municipal, universidades e ONGs nacionais e interna-

cionais atuantes na Bacia do Pantanal/Alto Paraguai, bem 

como cerca de 4.500 atores da Bacia. Além de apresentar 

uma caracterização da Bacia, fornece diretrizes estratégi-

cas, ações e atividades a serem implementadas para o ge-

renciamento integrado e sustentável da região.

Existe um acervo técnico-científi co de estudos, avaliações 

e pesquisas, a exemplo dos elaborados no CPAP–Embrapa, 

sobre a região que necessita ser avaliado de forma integrada 

e utilizado pelas instituições de planejamento e de imple-

mentação de políticas públicas. 

– Em relação às características e dinâmicas da Região 

Hidrográfi ca

A Região Hidrográfi ca do Paraguai reúne características 

singulares em comparação às demais regiões brasileiras, 

por abrigar um dos mais importantes ecossistemas de áreas 

úmidas do planeta. Esse fato requer atenção especial para 

estabelecimento de diretrizes que venham a induzir o pro-

cesso de gestão das águas da região e que possam ser or-

ganizadas em distintas escalas de abrangência. A dinâmica 

das águas na região é muito particular, pois todos os cursos 

infl uenciam o regime de inundação da planície pantaneira, 

sendo, portanto, vitais aos ecossistemas. 

O valor dos serviços atuais e futuros que um ecossistema 

natural como o Pantanal oferece ao homem é superior à 

soma dos valores provenientes das demais atividades econô-

micas produtivas e melhor distribuídas entre a população, 

principalmente em nível regional, com implicações em paí-

ses fronteiriços. Dessa forma, deve levar em consideração a 

produção de água; alimentos; produtos biotecnológicos dos 

mais diversifi cados, frutos da conservação da biodiversida-

de; indústria do turismo, e, em especial, a manutenção da 

qualidade de vida local (segurança alimentar, saúde e lazer 

da população), e o pouco considerado e incalculável respei-

to à cultura das populações locais e tradicionais.
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A região deveria ser compreendida como um sistema em 

que as Sub-bacias, sejam elas 17 (Sub 2), 10 (PAE) ou 3 

(Sub 1), funcionem como subsistemas. Somente a divisão 

entre planalto e planície não é sufi ciente para confi gurar 

este sistema, embora a relação de causa e efeito possa ser 

observada com mais clareza dentre os processos que ocor-

rem nestas duas Sub-regiões. Portanto, as diretrizes para 

a gestão das águas da Região Hidrográfi ca requerem uma 

ampliação dos horizontes em matéria de limites territoriais 

e estratégicos, da gestão parcial das Sub-bacias e da identifi -

cação de critérios de gestão de todo o sistema.

A inter-relação existente entre esses sistemas e subsistemas 

é evidente, a exemplo do Taquari, afetado na região da pla-

nície pantaneira pelos sedimentos das atividades desenvolvi-

das na região do planalto e que infl uenciam a dinâmica das 

inundações. O volume de sedimentos que adentram a planí-

cie originada das Sub-bacias que possuem suas nascentes no 

planalto permanece em sua maioria nesta região e, portanto, 

pode alterar o regime das águas. Tal fato demonstra a estreita 

relação que possui o uso do solo da região do planalto com a 

gestão dos recursos hídricos de toda a Região Hidrográfi ca.

– Em relação ao uso das águas

A região não possui áreas críticas no que diz respeito à 

disponibilidade e demanda de recursos hídricos e seu ba-

lanço, entretanto esta avaliação não deve ser conclusiva e 

tomada isoladamente dos demais aspectos de conservação 

do solo e da biodiversidade. 

A complexidade da Região Hidrográfi ca e a interação en-

tre elas requerem que a gestão seja integrada.

Os usos de recursos hídricos na região são mais expres-

sivos para a pecuária e irrigação, em função das atividades 

agropecuárias, contudo a demanda urbana vem crescendo, 

e a possibilidade de usos para a atividade agrícola irrigada 

também tende a aumentar. Esses usos nas Sub-bacias (Sub 

2) não se caracterizam como preocupantes, exceto na Sub-

bacia do rio Cuiabá 02, tanto para o uso urbano quanto 

industrial, e nas Sub-bacias dos rios Miranda/Aquidauana. 

Os usos não-consuntivos para a navegação são expressi-

vos ao longo do Paraguai e objetos de profundos confl itos 

em função da proposta de implantação de projetos e obras 

de dragagem e alteração do leito em trechos. Os usos para 

atividades associadas à pesca e atividades turísticas são di-

fusos e compreendem toda a extensão da Região Hidrográ-

fi ca, especialmente na planície pantaneira, necessitando de 

atenção especial no que diz respeito à aplicação dos instru-

mentos de gerenciamento dos recursos hídricos, principal-

mente a outorga. Os impactos ambientais verifi cados tanto 

na planície como no planalto possuem infl uência sobre os 

recursos hídricos e, portanto, devem ser investigadas as re-

lações dos mesmos para com a gestão das águas.

Embora na Sub-bacia Paraguai 03 (Sub 1) apresente maior 

concentração populacional, maior demandas de recursos hídri-

cos e maior área física da Região Hidrográfi ca, a relação deman-

da e disponibilidade se apresenta em situação confortável, sendo 

superado pelo grau de importância pela Paraguai 03, onde estão 

localizadas as Sub-bacias (Sub 2) do Miranda e Aquidauana.

– Em relação aos sistemas de gerenciamento e aos ins-

trumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos

A gestão ambiental e dos recursos hídricos está sob a res-

ponsabilidade de uma mesma instituição nos dois Estados. A 

gestão ambiental possui maior tradição na região e conta com 

parte dos instrumentos consolidados, tais como o licencia-

mento, o controle, a fi scalização. O monitoramento das águas 

é realizado na maioria dos rios do Mato Grosso do Sul e no rio 

Cuiabá, no Mato Grosso. 

O sistema de gerenciamento de recursos hídricos é novo 

em relação ao de gestão ambiental. Os conselhos estaduais 

de recursos hídricos estão implantados. 

Não existe uma articulação entre os Estados no sentido de 

viabilizar uma atuação conjunta entre os conselhos estadu-

ais que possibilite identifi car oportunidades de gestão inte-

grada da Região Hidrográfi ca no que diz respeito às águas, à 

biodiversidade e aos solos, que auxilie a tomada de decisão 

para harmonização de políticas públicas regionais.

A região não conta com um zoneamento que proporcione 

o apoio à tomada de decisão para a execução da atividade do 

licenciamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos.

Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos pratica-
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mente não existem, exceto o enquadramento dos cursos de 

água no Mato Grosso do Sul. As iniciativas para a implantação 

dos demais instrumentos encontram-se em fase de elaboração 

de propostas.

A avaliação das tendências da qualidade das águas nos 

últimos dez anos na Região Hidrográfi ca no Mato Grosso 

do Sul realizada pela Sema-Imap demonstra que a maioria 

dos pontos monitorados nos cursos de água vem sofrendo 

deterioração.

As áreas protegidas e as fl orestas de proteção são insu-

fi cientes para garantir a conservação da biodiversidade e 

dos recursos hídricos em sua qualidade e quantidade, tanto 

em matéria de águas superfi ciais quanto subterrâneas. Não 

existe uma avaliação profunda sobre as relações das águas e 

fl orestas na região com a fi nalidade de indicar mecanismos 

efi cientes que garantam a sua conservação.

Existe uma carência da cultura da gestão das águas e so-

bre a mobilização para a gestão compartilhada entre os di-

versos segmentos. Despontam iniciativas para a criação de 

comitês de bacias hidrográfi ca de forma participativa e des-

centralizada. As principais iniciativas se relacionam com a 

Sub-bacia do rio Cuiabá e Sepotuba na Paraguai 03 (Sub 1) 

e no rio Miranda/Aquidauana. Essa ultima resultou recente-

mente na criação no primeiro Comitê de Bacia Hidrográfi ca 

da Região Hidrográfi ca.

Algumas iniciativas de mobilização foram iniciadas nos anos 

1990, mediante consórcios de municípios nas Sub-bacias dos 

rios Taquari, Miranda e Apa. Também na década de 1990 ocor-

reu a iniciativa de praticar a gestão de políticas públicas na Re-

gião Hidrográfi ca em território nacional com o funcionamento 

de um comitê de integração entre os dois Estados, que, por des-

cuido, deixou de funcionar em 1999.

Esses aspectos são refl exos que envolvem os tomadores 

de decisão e a capacidade de motivar os segmentos sociais 

envolvidos direta ou indiretamente na gestão da região e 

suas Sub-regiões, entre os quais se destacam o conhecimen-

to insufi ciente dos tomadores de decisão sobre políticas de 

recursos hídricos; o despreparo da comunidade para parti-

cipar de forma efetiva; e a frágil motivação política e pouca 

participação social em todos os níveis.

– Em relação às tendências, pressões e confl itos pelo uso 

da água na região

A Região Hidrográfi ca é tratada pelos organismos de pla-

nejamento – responsáveis pelas políticas públicas – sem 

nenhum diferencial das demais Regiões Hidrográfi cas bra-

sileiras. Não existem evidências de que a região receba tra-

tamento diferenciado em função de suas peculiaridades por 

abrigar a região do Pantanal. 

O planejamento estratégico da região no que diz respei-

to à gestão ambiental e dos recursos hídricos é ausente e 

permite que as atividades econômicas se desenvolvam de 

forma aleatória e dentro das regras tradicionais de mercado, 

ou mesmo casuísticas, de oportunidades geradas em curto 

prazo. Exemplo mais forte desta evidência é a iniciativa de 

implantar um pólo químico dentro na região de Corumbá, 

ou mesmo de alterar o uso do solo para plantio de cana-de-

açúcar e de atividades sucroalcooleiras, sem que se tenham 

utilizado instrumentos de planejamento ambiental regional 

tradicional para avaliar o impacto dessas atividades sobre a 

região. A existência de pressões é forte sobre a região, pres-

sões estas que compreendem forças produtivas envolvendo 

relações com países fronteiriços ao Brasil. 

Não existe a plena compreensão sobre a responsabilidade 

social e ambiental contida na importância de abrigar na região 

um ecossistema da magnitude do Pantanal. Em contrapartida, a 

região não tem recebido atenção ou mesmo a preocupação para 

que seja desenvolvido mecanismo que proporcione a compen-

sação econômica e social para que sua comunidade se motive e 

viabilize a construção de meios para a conservação dos ecossis-

temas e sobreviva de forma adequada a esse condicionante.

A implantação de projetos de infra-estrutura é um desafi o 

socioeconômico para a Região Hidrográfi ca, em face do seu 

caráter transfronteiriço e do cenário de integração econômica 

da América do Sul. Exemplo recente disso é o empenho go-

vernamental em implantar obras de infra-estrutura para uma 

interligação bi-oceânica entre o Porto de Santos, no Atlântico, 

e o Porto de Antofagasta, Chile, no Pacífi co. Há entendimentos 

adiantados entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

com o de São Paulo, e de ambos com o Governo Federal. 

A ligação ferroviária entre Bauru-SP e Corumbá-MS seria ime-

diatamente restabelecida, com sua recuperação e modernização. 

8 | Conclusões
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A implantação desse eixo transoceânico, objeto de reu-

nião entre 12 países, conta com apoio do Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento (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 gasoduto 

Bolívia-Brasil. A rede ferroviária incluiria também o resta-

belecimento do Trem do Pantanal, entre Campo Grande 

e Corumbá-Santa Cruz de la Sierra. A rede de transporte 

se expandiria para trechos rodoviários e hidoviários, com 

uma nova ponte entre Brasil e Paraguai, atravessando o rio 

Paraguai em Porto Murtinho, ligando à Colônia Carmelo 

Peralta, no Paraguai.

Além do caráter estratégico para um conjunto de pa-

íses e para o comércio internacional, no contexto bra-

sileiro, o eixo multimodal de transporte teria impacto 

significativo sobre a competitividade, especialmente no 

agronegócio. Um grande número de segmentos, insti-

tuições e atores sociais de diferentes países está envol-

vido diretamente neste desafio.

No caso da implantação desses projetos, o Pantanal e a 

totalidade da Região Hidrográfi ca sofrerão o impacto des-

sas obras. Esse provável cenário destaca a importância da 

implementação dos instrumentos de gestão e integração 

transfronteiriça na Região Hidrográfi ca de forma a permitir 

a discussão e a negociação das instituições, da sociedade ci-

vil organizada e dos usuários para maximizar os benefícios 

e minimizar os impactos ambientais e sociais.

Esses aspectos, pressões e tendências de usos na Região 

Hidrográfi ca levam a potenciais confl itos, que se diferen-

ciam dos confl itos tradicionais pelo uso dos recursos hí-

dricos, entre usuários ou qualidade e quantidade. Existem 

divergências sobre a forma de uso dos recursos hídricos, 

em especial sobre os seguintes aspectos que poderão levar à 

ocorrência de confl itos localizados ou em toda a região: 

• Uso do solo no planalto e refl exo que tem provocado 

ao longo dos anos na planície, em especial na Sub-

bacia do rio Taquari;

• Uso dos recursos hídricos para a navegação no rio 

Paraguai no que concerne à implantação de obras de 

dragagem e retifi cação de trechos do rio, implicando 

a alteração do regime de inundações do Pantanal;

• Uso dos recursos hídricos para produção de energia, 

que poderia implicar a alteração dos pulsos de inun-

dação da planície pantaneira;

• Uso dos recursos hídricos para irrigação e atividades 

sucroalcooleiras de grande porte que provoque a de-

terioração da qualidade e do comprometimento das 

áreas de recarga dos aqüíferos.

– Em relação às vocações dos usos das águas na região

Os estudos e as avaliações realizados na Região Hidro-

gráfi ca indicam a necessidade de estratégias que possam 

compatibilizar a conservação com a produção. Entretanto, 

essas estratégias ainda são objeto de círculos fechados ou 

de especialistas e até então não foram efetivamente aplica-

das em sua plenitude ou ainda são carentes de aprofunda-

mento com os segmentos sociais da região. Provavelmente, 

sua aplicação e transformação em realidade somente podem 

acontecer à medida que sejam implantados mecanismos de 

gestão mais claros para a compreensão das vocações regio-

nais e que demonstrem a importância social, econômica e 

ambiental para a região.

Existem evidências em associar a produção com a con-

servação na atividade pecuária na planície e nas atividades 

ecoturísticas e da pesca, desenvolvidas com mais intensi-

dade a partir de metade dos anos 1990. Algumas iniciati-

vas de produção pecuária regional, associadas à fi losofi a do 

desenvolvimento sustentável, começam a receber atenção. 

Na maioria das vezes tais iniciativas são desenvolvidas por 

organizações da sociedade civil e setores produtivos. 

– Em relação aos aspectos de gestão dos recursos hídri-

cos transfronteiriços

Existe uma difi culdade de abordar o tema da gestão de 

toda a Região Hidrográfi ca, no caso a Bacia do Alto Para-

guai, pois parte signifi cativa dos cursos de água e ecossiste-

mas está localizada em territórios da Bolívia e do Paraguai. 

É complexo evoluir na temática da gestão da Região Hidro-

gráfi ca sem que sejam compatibilizados estudos realizados 

nas porções localizadas na Bolívia e Paraguai e a infl uência 

destas regiões no sistema e subsistemas do Pantanal e dinâ-

mica das inundações.
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Há iniciativas no sentido de promover a gestão transfron-

teiriça, a exemplo dos avanços alcançados para a Sub-bacia 

do rio Apa entre Brasil e Paraguai. Para essa Sub-bacia está 

em andamento a formalização de mecanismo de coopera-

ção, articulação e coordenação entre o Brasil e o Paraguai 

para a gestão integrada da Bacia do rio Apa, mediante a cria-

ção de uma Comissão Mista Brasileira–Paraguaia para o De-

senvolvimento Sustentável e Gestão Compartilhada da Ba-

cia Hidrográfi ca do rio Apa. Existem indicativos para adotar 

a Sub-bacia da Laguna Cáceres, entre o Brasil e a Bolívia, 

para exercitar o mecanismo de gestão transfronteiriça. 

O processo de implantação de obras de infra-estrutura de 

transporte e de indústria de transformação na porção bolivia-

na da Região Hidrográfi ca é uma realidade que provavelmen-

te venha a acentuar as pressões sobre os recursos naturais 

associados aos que se projetam no território brasileiro.

Os aqüíferos que possuem área na Região Hidrográfi ca 

ocorrem em outras Regiões Hidrográfi cas brasileiras, o que 

pressupõe que a gestão destes aqüíferos tenha de envolver os 

sistemas estaduais das respectivas regiões. No caso do Aqüí-

fero Guarani, a gestão possui um projeto de abrangência na-

cional e internacional.

8 | Conclusões



Foto: Aldem Bourscheit (Rio Cuiabá-MT) 
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CADERNO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA

O primeiro nome do desenvolvimento sustentável 

é necessidade: é necessário manter o ambiente 

natural saudável e seus aspectos ecológicos. Essa 

“ação necessária” é condição reclamada pelas 

transformações a que tem sido submetido o mundo 

como um todo. A perturbação climática ingressa 

no processo real (“natural”) e o perfaz mediante 

eventos drásticos que atestam a necessidade da 

preservação da vida, tornada exigência planetária; 

afi nal, se é verdade que a natureza é obra divina, 

não é menos verdade que sua preservação é obra 

humana. Signifi ca dizer que cuidar e proteger a 

natureza é tarefa exclusivamente nossa.

Nesse sentido, a Lei n.º 9.433/1997 passou 

a reconhecer, de modo expresso, que “a água 

é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico”.

Ao lado dessa premissa maior defi nitivamente 

incorporada à atual gestão das águas brasileiras, 

a Lei de Águas declara também que a água é um 

bem de domínio público, e que a sua gestão deve 

ser descentralizada e contar com a participação do 

poder público, dos usuários e das comunidades, de 

modo a sempre proporcionar o uso múltiplo, racional 

e integrado, assegurando-se, pois, às presentes e 

futuras gerações sua necessária disponibilidade em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Os clamores da lei são inequívocos ao buscar 

condutas racionais e procedimentos tecnológicos 

compatíveis com a necessidade de harmonizar as 

atividades humanas e a preservação do ambiente 

natural indispensável ao desenvolvimento dessas 

mesmas atividades socioeconômicas. A noção 

prática dessa necessidade não pode ter existência 

senão a partir de concepções novas e inovadoras 

das condições de sustentabilidade e da gestão dos 

recursos hídricos que se vêm construindo no País.

O primeiro aspecto a se verifi car, no entanto, é 

que isoladamente as leis e os planos nem sempre 

podem tudo. Ou seja: nenhum plano ou lei jamais 

encontrará sua efetividade senão após sua aceitação 

plena e, para tanto, é necessário envolvimento e 

participação social desde sua construção até sua 

implementação.

Daí a participação social e o compartilhamento 

estarem presentes de forma concreta e destacada 

tanto no processo de elaboração quanto de 

implementação do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH, recentemente aprovado à 

unanimidade pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH, confi gurando marco importante 

da atual Política Nacional de Recursos Hídricos.

Ao ensejo, pois, da proclamação da Década 

Brasileira e Internacional da Água (2005-2015), 

o Ministério do Meio Ambiente publica os 12 

Cadernos Regionais, bem como os Cadernos 

Setoriais, que, além de se terem constituído em 

valiosos subsídios para a elaboração do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, dão-nos conta 

de informações relevantes acerca dos recursos 

hídricos cujos conteúdos são apresentados por 

Região Hidrográfi ca, a saber: Amazônica, Tocantins-

Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, 

Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico 

Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Uruguai, Atlântico 

Sul e Paraguai.

Nos Cadernos Setoriais, a relação da conjuntura 

da economia nacional com os recursos hídricos vem 

a público em levantamento singular, na medida 

em que foi obtida a partir de informações sobre os 

vários segmentos produtivos: a indústria e o turismo, 

o transporte hidroviário, a geração de energia, a 

agropecuária, além de um caderno específi co sobre 

o saneamento.

Assim, é com satisfação que ora apresentamos 

ao público os estudos em apreço, sendo certo que 

o acesso às informações disponíveis e sua ampla 

divulgação vêm ao encontro do aprimoramento 

e consolidação dos mecanismos democráticos e 

participativos que confi guram os pilares do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

– SINGREH.

João Bosco Senra
Secretário de Recursos Hídricos

Ministério do Meio Ambiente
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