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GAP e a gestão de recursos hídricos da Bacia do Alto Paraguai – um longo caminho entre o
planejamento e a implementação.

O GAP acompanha a elaboração e pode acompanhar a implementação do plano de
recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai).
A Bacia do Alto Paraguai (BAP) engloba territórios da Bolívia e Paraguai, onde não se
aplica a Política Nacional de Recursos Hídricos, devido à soberania nacional de cada país.
Os tratados e acordos vigentes que incidem na RH Paraguai se fazem importantes quanto
a esta questão.

O Grupo considera, no processo de elaboração do PRH Paraguai, a integração das políticas
e as intervenções na RH Paraguai que visam assegurar a utilização sustentável das águas,
compatibilizando-as com as demandas existentes e a conservação e/ou proteção do
Pantanal.

Qual a importância da participação da sociedade na gestão das águas?

O Plano está sendo finalizado – seu desfecho ocorre com a entrega de um documento
orientador para a Agência Nacional de Águas (ANA), em 2018. O grande desafio é que este
documento seja efetivado e torne-se fundamental para o gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Alto Paraguai.

A participação da sociedade civil, juntamente com os usuários e poder público, é
fundamental para a definição dos usos socialmente justos, equitativos e ecologicamente
sustentáveis.

- Busque, junto às instituições que participam desse processo, saber o que está sendo
proposto.

- Procure formar opinião.
- Promova diálogos em sua comunidade!
- Cobre para que para que o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai

saia do papel.

Não deixe que o futuro de toda esta região seja negligenciado.

corredor_azul_pantanal@mupan.org.br
www.mupan.org.br

lac.wetlands.org
Wetlands International - LAC, escritório Argentina

Programa Corredor Azul



O que é o GAP?

O Grupo de Acompanhamento da Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da
Região Hidrográfica do Paraguai (GAP) foi criado pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) para acompanhar a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da
Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai), por meio da Resolução CNRH nº 152,
de dezembro de 2013.

"Os Planos de Recursos Hídricos são documentos balizadores que definem ações
estratégicas em recursos hídricos de uma determinada região, incluindo informações
sobre ações de gestão, planos, programas, projetos, obras e investimentos prioritários.
Tendo como base uma visão integrada dos usos múltiplos da água, os planos são
elaborados com o envolvimento de órgãos governamentais, da sociedade civil, dos
usuários e das diferentes instituições que participam do gerenciamento dos recursos
hídricos". (ANA.gov.br)

O GAP foi constituído com o objetivo de acompanhar a elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, visando a implantação do
Comitê de Bacia, nos moldes da vigente Lei Federal nº 9.433/1997.
A elaboração do PRH Paraguai é coordenada pela Agencia Nacional de Águas (ANA),
com acompanhamento do GAP, que conta com a participação das entidades civis de
recursos hídricos, usuários das águas e poder público - federal, estaduais (Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul) e municipais.
Além do acompanhamento, compete ao GAP:

• proceder a análise e contribuir com suas experiências para o alcance dos objetivos
do trabalho;
• agir como facilitador na mobilização, comunicação, obtenção de dados e
informações nas diversas esferas em que atua;
• manter o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os segmentos representados
informados sobre o andamento dos trabalhos de elaboração do Plano de Recursos
Hídricos e os resultados obtidos.

A atual composição do GAP conta com 30 membros contemplando instituições que
representam diversos segmentos – MT e MS, que atuam ou tem influência na BAP. O
Poder Público contempla 12 vagas nas esferas federal (ANA, Ministérios do Meio
Ambiente, de Minas e Energia, dos Transportes, da Integração e da Fundação Nacional
do Índio), estadual (secretarias de meio ambiente, produção e agricultura, e ciências
e tecnologia) e municipal (consórcios – Bacia do Taquari e das Nascentes do
Pantanal).

Para o segmento de Usuários é destinada 12 vagas, sendo: empresas de
abastecimento e saneamento, irrigação e agropecuária, pesca, turismo e lazer,
indústria, hidroeletricidade e hidroviários. Importante saber, que também são
contemplados representantes de trabalhadores da agricultura e do setor de turismo,
colônia de pescadores e aquicultores,  dentre outros.

Para a Sociedade Civil são destinadas seis vagas, distribuídas entre organizações não
governamentais, sendo: o Instituto SOS Pantanal, o Fórum Nacional da Sociedade
Civil nos Comitês de Bacias e Fundação Neotrópica do Brasil; das organizações
técnicas de ensino e pesquisa: as Universidades Federal de Mato Grosso (UFMT) e de
Mato Grosso do Sul (UFMS); e representante de organizações indígenas.

Os representantes desses segmentos podem estar a você! São eles quepróximo
estão acompanhando a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Alto
Paraguai. como a sua região está sendo contemplada.Informe-se
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