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Resumo: Discussões sobre a forma da governança e política adotada para as águas transfronteiriças, 
de Estados e entre Estados, são de fundamental importância no espaço de debate sobre gestão da água 
e dos recursos hídricos, e envolvem diferentes interesses e escalas. Águas não são condicionadas 
fisicamente às fronteiras administrativas. O limite da fronteira administrativa condiciona as águas ao 
grau de hegemonia e centralidade do Estado na tomada de decisões para sua gestão, sendo 
fundamental nos estudos relativos as águas de bacias transfronteiriças, compreender como cada 
Estado-ribeirinho planeja e executa sua política da água, pois as decisões tomadas implicam em sua 
qualidade e quantidade. Neste sentido, objetivo do presente estudo foi entender como o Estado 
brasileiro vem estabelecendo sua política para águas transfronteiriças, considerando o território da 
região hidrográfica do Paraguai (RH-Paraguai), porção brasileira da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraguai, a partir de revisão documental e da literatura. A RH-Paraguai tem grande importância 
ambiental no cenário internacional, pois abriga a formação complexa do Pantanal, e as cabaceiras do 
rio Paraguai. Entre as conclusões da pesquisa está a necessidade de fortalecer o aparato institucional 
e a estrutura de governança da RH-Paraguai, sobretudo os colegiados do sistema de gerenciamento 
dos recursos hídricos. 
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INTRODUÇÃO 

A água e os recursos hídricos são temas recorrentes na pauta socioambiental do século XXI, 
por conta de diferentes situações e conceituações, entre elas estão a importância da água para a 
sobrevivência da vida e da cultura de comunidades, as situações de escassez de água e estresse hídrico, 
os usos múltiplos e por vezes conflitantes dos recursos hídricos, o consumo dos recursos hídricos e 
água virtual, entre outras questões muito importantes, como por exemplo, as águas compartilhadas 
entre Estados, denominadas: águas transfronteiriças.  

Diferentes interesses e escalas envolvem a governança e gestão das águas transfronteiriças. 
Águas ultrapassam as fronteiras do Estados, não sendo condicionadas fisicamente às fronteiras 
administrativas. A princípio, o limite da fronteira administrativa condiciona as águas ao grau de 
hegemonia e centralidade do Estado, na tomada de decisões para sua gestão. Por isso, é fundamental 
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nos estudos relativos as águas transfronteiriças, compreender como cada Estado ribeirinho planeja e 
executa sua política da água, já que as decisões tomadas, e a forma como foram discutidas, poderão 
interferir em diferentes consequências que implicam em sua qualidade e quantidade.  

Para compreender os diferentes interesses e escalas na governança e gestão das águas 
transfronteiriças, é oportuno lançar mão de dois conceitos - bacia hidrográfica e dominialidade dos 
cursos de água 3–, e duas dimensões – a ambiental e a social- que irão implicar em ações e relações 
políticas nacionais e internacionais, e na organização da estrutura de gestão e do sistema de 
governança. 

A bacia hidrográfica, além de abrigar grande parte da dinâmica físico-natural do ciclo 
hidrológico e a rede de drenagem, também é um recorte territorial adequado à gestão da água, pois 
nela coexistem complexos processos sociais, políticos, econômicos, ambientais, físicos entre outros, 
que estão em constante construção (Barbosa, 2019), portanto, abriga o ciclo hidrossocial da água. 
Ainda, a respeito da bacia hidrográfica, também é importante considerar as interferências em sua 
dinâmica – e consequências- ocasionadas pelos países que estão à montante e jusante. No caso de 
bacias transfronteiriças, Paula e Ribeiro (2015) destacam que existem tensões que se dão em função 
dos usos múltiplos dos recursos hídricos, características físicas dos países e das bacias, relações de 
poder entre as partes envolvidas, cabendo aos Estados minimizar essas tensões. 

Já a dominialidade, no caso brasileiro, diz respeito a classificação dos corpos hídricos para a 
gestão e administração da água pela União e pelos estados (Granziera, 2014), em outras palavras, 
significa o estabelecimento do domínio público das águas e as responsabilidades de cada ente 
federativo na gestão, de um bem que é de uso coletivo. Então, considerar a dominialidade dos corpos 
hídricos é imprescindível para compreender como são idealizados e implementados os meios de 
gestão da água e dos recursos hídricos, dentro da relação política-administrativa do Estado, bem como 
a estrutura de governança. A sobreposição da bacia hidrográfica com a dominialidade contribui para 
o reconhecimento das escalas de gestão que envolvem as águas transfronteiriças. 

Sob o ponto de vista da dimensão ambiental, a máxima é: a disponibilidade e qualidade da água 
são condições básicas para sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. Sob o ponto de vista da 
dimensão social, do ser humano, a água é um direito fundamental, e um elemento importante para 
estabilidade sociocultural e desenvolvimento econômico. Contudo, é preciso destacar que, conciliar 
as duas dimensões – social e ambiental- é uma tarefa recente e complexa, sobretudo porque as 
demandas por água estão associadas ao desenvolvimento [acelerado] do modo capitalista de produção 
(Ribeiro, 2008), que possui como meta de progresso o consumo desenfreado de produtos e recursos, 
impactando fortemente o meio ambiente.  E por isso, é necessário reconhecer que a água é um bem 
coletivo que requer o estabelecimento de normatização nacional e internacional, incluindo a 
normatização para águas transfronteiriças em bacias hidrográficas compartilhadas (Granziera, 2014), 
com a finalidade de garantir a segurança hídrica aos países ribeirinhos, considerando as dimensões: 
social e ambiental.  

Na escala internacional, o processo de reconhecimento da água como um direito humano 
fundamental e a tentativa de conciliar a dimensão ambiental vem avançando gradativamente, e 
criticamente lento. Em 1977, a Conferência das Nações Unidas sobre a Água reconheceu pela 
primeira vez a água como um direito, e foi acordado, no Plano de Ação, que cada país membro deveria 
promover políticas públicas de acesso à água com qualidade e ao saneamento até 1990 (Ribeiro, 
2008). Passados 33 anos, foi preciso reafirmar esse direito, uma vez que ainda aproximadamente 884 
milhões de pessoas no mundo não tinham acesso a água potável, e mais de 2.6 bilhões não tinham 

 
3 Definição de Cursos d’água utilizada no presente estudo baseia-se na Convenção das Nações Unidades sobre a utilização de Cursos d’água 
Internacionais para fins outros que a navegação e integra sistemas superficiais e subterrâneos. O conceito é centrado no fluxo da água e na unidade do 
sistema, não sendo simplesmente um rio (Amorim, 2015) 
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saneamento básico. Como exemplo, destaca-se a resolução A/RES/15/94, que reafirma 
responsabilidade primária dos Estados na garantia dos direitos humanos e garantia da entrega de água 
potável à população, e atribui a responsabilidade aos Estados na elaboração de instrumentos e 
mecanismos que garantam para a população o acesso a água potável e segura (UN, 2010). A partir 
desta resolução é possível identificar uma diretriz mundial sobre a importância do papel do Estado na 
estrutura de governança da água, que devem incluir estruturas para as águas compartilhadas. 

Outro avanço nesse sentido pode ser observado no plano de ação global, a Agenda 2030 da 
ONU, que estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s). Em todos os ODS’s 
é possível identificar a importância da água como elemento essencial à vida, no entanto, o ODS 6 
Água e Saneamento - que tem como principal objetivo assegurar a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água e saneamento para todos, por meio de ações de cooperação internacional, proteção 
às nascentes, rios e bacias, com a participação das comunidades locais como imprescindíveis à 
implantação das metas - , foi pensado a partir de preocupantes situações, como: a escassez de água 
que afeta mais de 40 por cento da população global; e os dados de que aproximadamente 1,7 bilhão 
de pessoas vivem em bacias hidrográficas onde o uso de água excede a recarga. No ODS 6 está a 
meta 6.5: “até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado” (ONU/BRASIL, 2021).  

Soma-se à discussão que, a partir do momento em que se pensa no planejamento e 
gerenciamento dos usos da água, e se atribui valor agregando a necessidade humana para com esta 
substância, fala-se em recursos hídricos (Barbosa, 2019). A água foi transformada em mercadoria em 
escala internacional, e por isso é considerada uma riqueza que gera interesses de grupos e corporações 
transnacionais, além de gerar riquezas ao ser utilizada como insumo (Ribeiro, 2008).  

Diante do exposto, uma questão fundamental atual a ser investigada, e ainda incipiente, diz 
respeito aos meios de gestão utilizados e institucionalizados, que irão refletir a forma da governança 
e política adotada, para as águas transfronteiriças, de Estados e entre Estados. E neste sentido, podem 
ser levantadas algumas questões: qual o peso da sociedade e do Estado nas decisões sobre a gestão 
da água transfronteiriça? Qual a estrutura de governança e forma de gestão dessas águas? quais 
dimensões para a gestão dessas águas?  

Conforme Furlong (2006), estudos sobre águas transfronteiriças tendem a se preocupar com as 
relações estabelecidas entre Estados, e negligenciar as políticas que ocorrem dentro dos Estados. A 
fim de contribuir com a discussão apresentada, e tendo como princípio este ponto de atenção 
levantado por Furlong (2006), o objetivo do presente estudo foi entender como o Estado brasileiro 
vem estabelecendo sua política para águas transfronteiriças, tendo como parte do estudo o território 
da região hidrográfica do Paraguai (RH- Paraguai), porção brasileira da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraguai.   

 
METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma revisão das seguintes fontes documentais: 
Código de Águas de 1934, Constituição Federal de 1988, Política Nacional de Recursos Hídricos, 
Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica 
do Paraguai. Também foi realizada uma revisão bibliográfica a partir da literatura que trata dos temas 
propostos na discussão introdutória, como: governança e gestão de águas transfronteiriças no Brasil; 
política de água no Brasil; entre outros.  

A área empírica de estudos – a RH Paraguai - porção brasileira da bacia hidrográfica do Rio 
Paraguai-, foi selecionada a partir de critérios previamente identificados, de importância ambiental e 

 
4 Documento da Assembleia Geral da ONU (2010) intitulado: Resolution adopted by the Human Rights Council* 15/9 Human rights and access to 
safe drinking water and sanitation. 
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social da respectiva bacia, como: diversidade com relação aos usos múltiplos dos recursos hídricos, 
com usos competitivos e conflitos pela água; importância ambiental por abrigar em seu território a 
formação complexa do Pantanal. Além disso, é uma região de importância no tema águas 
transfronteiriças, já que abriga as cabeceiras do Rio Paraguai, curso de água principal da bacia 
hidrográfica do rio Paraguai. 

Ademais, o presente texto apresenta dados preliminares da pesquisa de estágio pós-doutoral 
“Os meios da gestão da água no território de bacias hidrográficas transfronteiriças”, que está sendo 
realizada no ano de 2021, junto ao Departamento de Geografia- Universidade Estadual de São Paulo.  

 
POLÍTICA DE ÁGUAS TRANSFORNTEIRIÇAS NO BRASIL 

No contexto histórico da política brasileira, que envolve as águas transfronteiriças, um primeiro 
marco de normatização aconteceu na Constituição Federal de 1891, quando foi atribuído ao 
Congresso a competência para legislar sobre a navegação em rios que banhassem mais de um estado, 
ou que se estendessem a território estrangeiro. Desde então, esse tema só recebe alteração 
significativa com o Código das Águas em 1934 - atrelado à Constituição de 1934- que foi a primeira 
norma constitucional brasileira a disciplinar especificamente a matéria do domínio sobre as águas no 
país, com ênfase ao aproveitamento econômico e para energia hidráulica (Barbosa, 2019; Granziera, 
2014; Campos; Fracalanza, 2010), não relacionando aspectos ambientais ou do direito humano a 
água. O Código normatiza, como águas públicas de uso comum pertencentes à União, as águas que 
“servem de limites da República com as nações vizinhas ou se estendam a território estrangeiro” 
(BRASIL, 1934). 

Após o Código de 1934, o país passa por 3 constituições e regimes que centralizaram a gestão 
da água à União e conferiram maior poder corporativo ao setor hidrelétrico (Campos e Fracalanza, 
2010). As águas transfronteiriças, na Constituição de 1946, são definidas no Art. 34, inciso I, como 
bens da União - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bem 
assim as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países (BRASIL, 1946). Com esta 
definição, reafirma-se a importância de compreender a política de Estado para a gestão das águas 
transfronteiriças, que no período não avança na dimensão ambiental ou dos direitos humanos, e muito 
menos em uma estrutura de governança para discutir sua gestão. Nota-se que, entre os anos de 1940 
e 1980 a “turbina” da gestão dos recursos hídricos girava em torno das hidrelétricas, à medida que 
aumentavam os problemas de poluição dos cursos de água e os problemas urbanos das enchentes e 
abastecimento (Barbosa, 2019), tal fato comprovado pelo foco de interesse energético na água da 
bacia transfronteiriça do Paraguai com a assinatura do Tratado de Itaipu, no ano de 1974, e a criação 
da empresa binacional de Itaipu, entre Brasil e Paraguai.  

Importante destacar que, um pouco anterior ao Tratado de Itaipu, no contexto do 
desenvolvimento regional, foi celebrado em 1969 entre Brasil Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai 
o Tratado da Bacia do Prata, que previa sobretudo que as ações desenvolvidas entre os países, em 
relação bacia, deveriam acontecer no sentido de identificar áreas de interesse comum para a realização 
de estudos, programas e obras, e para a formulação de entendimentos operativos e jurídicos 
(Calhman,2008). Frisa-se que entre as bacias que formam a bacia do Prata, está a Bacia do Rio 
Paraguai. 

Continuando pelas legislações brasileiras, vale fazer um destaque para a Política Nacional de 
Meio Ambiente, Lei Federal n.º 6.938 de 1981, uma vez que esta legislação dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Meio Ambiente e fornece a base para a criação do Ministério do Meio Ambiente em 
1992, que foi o responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos até 2019. Além 
disso, a criação de uma política para o meio ambiente mostra uma preocupação em integrar as 
dimensões ambiental, social e econômica em ações que pudessem colocar o país no caminho do 
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desenvolvimento sustentável e que ao mesmo tempo defendesse interesses da segurança nacional e 
incluísse outros atores para discutir a política pública ambiental, mesmo que de forma ainda 
incipiente, em meio às mudanças no regime político brasileiro. Entre os princípios da respectiva Lei 
está a racionalização da água, indicada como parte do patrimônio público, mas não há qualquer 
referência para ações de áreas de fronteira ou transfronteiriças sobre água ou outro sistema ambiental.  

Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988, fundamentou-se legalmente o 
gerenciamento da água no Brasil, e foi determinado o regime jurídico dos cursos d’água e as 
competências legislativas e administrativas das unidades da federação (Riberio et al., 2015). À União 
também ficou estabelecido instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, e em 
especial, definir o critério de outorga de seus usos. No inciso III, Art. 20 da Constituição de 1988, as 
águas transfronteiriças, compreendidas como bens da União, passam a ser: “os lagos, rios e quaisquer 
correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais” (BRASIL, 1988). Portanto, há um avanço para definição de águas 
transfronteiriças em relação a sua dominialidade desde a Constituição de 19465, e ao mesmo tempo 
está delineado um grande desafio de integrar União, unidades federativas e países ribeirinhos na 
gestão dessas águas compartilhadas. 

A partir da Constituição de 1988, começa a ser criado o aparato constitucional do Brasil 
específico para a gestão da água e dos recursos hídricos. Tomando como base a dominialidade 
estabelecida pela Constituição, e a criação de um sistema nacional de recursos hídricos, os estados 
começam a elaborar suas políticas de água - mesmo antes de uma legislação nacional, como por 
exemplo, o estado de São Paulo e Ceará-, pautados em um modelo integrado, descentralizado e com 
um sistema de gerenciamento com diferentes entes que há tempos vinha sendo implementado na 
França (Campos e Fracalanza, 2010), e adotando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 
e gerenciamento.  

No ano de 1997 finalmente é criada uma política pública específica para a gestão dos recursos 
hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos- PNRH, Lei Federal nº 9.433. Esta Lei institui os 
instrumentos de gestão e a estrutura de governança dos recursos hídricos– o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)-, estabelecendo à sua gestão a unidade territorial 
da bacia hidrográfica. O SINGREH é composto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, 
Agências de Águas de Bacias Hidrográficas, Órgãos Gestores, Secretaria de Segurança Hídrica, 
Secretarias Estaduais de Recursos Hídricos, e os órgãos colegiados – o Conselho Nacional de 
Recursos hídricos, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, e os Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), até 2018 fazia parte da estrutura 
organizacional do Ministério do Meio Ambiente, e ocupava hierarquia mais alta do sistema 
considerando os colegiados, e dentre suas competências estava a análise de propostas de alteração da 
legislação de recursos hídricos, aprovar propostas de criação dos CBH’s, e acompanhar a execução e 
aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997; Barbosa, 2019). A partir de 2019, o 
colegiado começou a fazer parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo que 
o ministro dessa pasta passou a ser Presidente do CNRH, portanto, sua composição começou a ser 
reestruturada. Essa mudança no sistema vale maior explicação6. 

 Até o ano de 2019, a competência sobre a Lei Federal nº 9.433/97 estava a cargo do Ministério 
do Meio Ambiente, que tem entre suas diretrizes o uso sustentável dos recursos naturais. A partir da 
mudança de governo em 2019, mudou-se também o foco para a gestão da água no país, que passou a 
ser competência do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), criado no mesmo ano por meio 

 
5 Entre a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988, o Brasil passo pela Constituição de 1967 feita no regime da Ditadura Militar. Nessa 
Constituição (1967), mantiveram-se como bens da União os mesmos estabelecidos na Constituição de 1946, em relação ao inciso II. 
6 Frisa-se que no momento da dissertação do presente texto o sistema de informação e o portal do CNRH, bem como o próprio SINGREH, passavam 
por uma reorganização, e por isso, nem todas as informações estavam disponíveis. 
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da Lei Federal nº 13.844. Grande parte das competências desse ministério diz respeito a outros 
assuntos como a aplicação de recursos e financiamentos de projetos em suas respectivas pautas, 
segurança hídrica e saneamento, e que, portanto, se diferem das diretrizes do Ministério do Meio 
Ambiente. O MDR possui uma Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da 
Faixa de Fronteira, para debater questões e assuntos de desenvolvimento e integração de áreas 
fronteiriças, mas, que não menciona entre seus objetivos a gestão da água ou recursos hídricos 
transfronteiriços. 

Retomando a análise da PNRH, é possível identificar que, a única menção direta às águas 
transfronteiriças está no Capítulo III, no que diz respeito aos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), 
parágrafo § 2º, que determina que para os CBH’s de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de 
gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das 
Relações Exteriores (BRASIL, 1997). Os CBH’s são colegiados do SINGREH imprescindíveis na 
governança da água, pois sua composição reforça a importância do diálogo entre poder público, 
sociedade civil e usuários de água na discussão e tomadas de decisão sobre a gestão. O CBH é 
composto por representantes de cada um desses segmentos, e podem ser formados em bacias 
hidrográficas com cursos de água de domínio estadual - dentro de uma única unidade federativa-, ou 
com cursos de água com domínio da União, que serão os comitês interestaduais. Estaduais ou 
interestaduais, os CBH’s podem contribuir para articular instituições na gestão de águas 
transfronteiriças. 

Considerando o SINGREH, outro ente específico para tratar do tema dos recursos hídricos 
transfronteiriço, criado como parte do CNRH em 2000, foi o Conselho da Câmara Técnica de Gestão 
de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT7) (Riberio et al., 2015). Esta Câmara Técnica (CT) 
possuía, na data de sua criação, 6 competências, e dentre elas estava a proposição de diretrizes para 
gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços. Sua composição era diversificada, com 
representantes de todos os setores da sociedade, incluindo a sociedade civil. A partir de 2019, as 10 
CT’s que até então existiam, incluindo a CTGRHT, foram substituídas por 6 novas, e a discussão 
sobre a gestão dos recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços passou para da Câmara Técnica 
de Integração com a Gestão Ambiental e Territorial -CTIGAT, com um Grupo de Trabalho específico 
para o tema, que tem como uma das atribuições o acompanhamento do Projeto GEF8 para 
Implementação do Plano do Alto Paraguai. 

Ainda fazendo uma análise da PNRH, afere-se que os instrumentos de gestão podem estabelecer 
algumas condições para águas de domínio da União, considerando as que são de bacias 
compartilhadas entre países, embora não haja relação direta dessas águas com os instrumentos 
estabelecidos pela Lei. Destaca-se para a discussão o instrumento Plano de Recursos Hídricos, que 
congrega todos os outros instrumentos a partir do diagnóstico da bacia hidrográfica, e indica as 
principais diretrizes e horizontes de gestão, podendo ser elaborado por bacia hidrográfica, por Estado 
e para o País (BRASIL, 1997). 

O primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos no Brasil teve horizonte de abrangência de 
2005-2020, e durante a elaboração do presente texto, estava sendo revisto para adequar novas metas 
em um novo Plano no horizonte 2022-2040. Na última revisão, ocorrida entre os anos de 2015 e 2016, 
foi destacado como prioridades o desenvolvimento de ações para a gestão da água em rios 
compartilhados com outros países, e o estabelecimento de agendas de cooperação científica e 
tecnológica, desenvolvimento de instrumentos de gestão, fortalecimento do CNRH e da CTRGHT na 
definição de diretrizes para as regiões com rios transfronteiriços e fronteiriços. Contudo, observando 
os documentos posteriores a 2018 da CTRGHT não se nota um avanço nessa agenda. Em março de 
2021, foi realizada consulta dos representantes do CNRH para definição de temas estratégicos para 
novo plano, e não foi mencionado o tema de águas transfronteiriça ou acordos de cooperação com 

 
7 Esta Câmara Técnica atuou até o ano de 2018. 
8 Global Environmenl Facility (GEF) – Fundo Global para o Meio Ambiente. 
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países vizinhos, muito embora, conste entre as 10 premissas para a construção do novo plano a 
integração com a gestão ambiental e com a gestão territorial, que incluam as regiões de fronteira do 
país, como a RH Paraguai, e a integração com as metas do ODS9’s. Portanto, nota-se uma lacuna 
entre teoria e a prática. 

  
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI – RH PARAGUAI 

A bacia hidrográfica do Rio Paraguai compõe a Bacia do Prata, e tem uma área total de 
1.095.000 km², abrangendo terras do Centro-Oeste do Brasil (estados do Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul), da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, portanto uma bacia compartilhada. A porção 
brasileira desta bacia- a RH Paraguai - delimita uma área de 363.445 km², 4,6% do território nacional, 
sendo uma das 12 regiões hidrográficas do país10, e abriga um total aproximado de 2,4 milhões de 
habitantes (ANA, 2018). 

O curso de água principal da bacia, o Rio Paraguai, na porção brasileira é considerado um rio 
de domínio da União. Tem suas nascentes no planalto dos Parecis no Estado do Mato Grosso (MT). 
Seguindo para o sul, adentra a planície do complexo pantanal mato-grossense - considerada a maior 
área úmida do mundo, e que está sendo impactada sobretudo por queimadas e desmatamento, o que 
torna a RH Paraguai singular e de preocupação internacional-, até alcançar um trecho da fronteira 
com a Bolívia (sentido N-S) no MS. Continua pela fronteira com o Paraguai, sentido (N-S) até 
encontrar-se com o seu afluente, o Rio Apa11, na fronteira entre Brasil e Paraguai (sentido L-O), 
quando deixa o território do Brasil. Este afluente marca uma região de aproximadamente 500 km de 
extensão, e pela sua importância estratégica ambiental, social e econômica, ganhou um espaço para 
processos de debates dentro CTGRHT, no Grupo de Trabalho Apa12 (Broch, 2008; Santos et al., 
2017). 

Os usos consuntivos, como as atividades mineradoras (manganês, calcário, ferro e garimpo de 
ouro e diamante), a agricultura (soja, milho, cana de açúcar e algodão) e pecuária (especialmente 
bovinocultura de corte) exercem grande pressão sobre os recursos hídricos na RH Paraguai, pois 
demandam um volume expressivo de água impactando diretamente em sua qualidade. Além desses, 
estão os usos não consuntivos, como a navegação e a geração hidrelétrica, que também estão 
provocando impactos socioambientais na região. Outro impacto relevante diz respeito a cobertura 
vegetal das áreas que estão à montante da RH Paraguai- onde estão localizadas as nascentes do rio 
Paraguai -, que foi suprimida por conta do uso e manejo inadequado do solo, principalmente pela 
expansão da agropecuária, o que está elevando o grau de assoreamento dos corpos de água. Nessas 
áreas, também estão localizadas barragens para reservação de águas de usos múltiplos, com dano 
potencial associado de rompimento, vazamento e infiltração. Além disso, em quase 100% dos pontos 
de monitoramento para qualidade da água, o Índice de Qualidade de Água (IQA) foi classificado 
como ruim, tanto no período seco quanto chuvoso (ANA, 2018). 

 
 
 

 
9 Conforme consta no documento base para elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos: “O PNRH 2022-2040 será o principal 
orientador do SINGREH para o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas, em especial o ODS 6” (MDR, 2020, pg. 12). 
10 Para as outras regiões verificar: https://www.ana.gov.br/aguas-no-brasil/panorama-das-aguas/copy_of_divisoes-hidrograficas 
11 Os autores decidiram colocar em nota o trecho do rio Paraguai que ultrapassa a fronteira do Brasil, por conta do objetivo do estudo. Então: após 
receber as águas do rio Apa, o rio Paraguai percorre toda o território paraguaio, por sua região central. Recebe o rio Pilcomayo pela margem direita, 
quando passa a delimitar 240km de fronteira entre o Paraguai e a Argentina até sua confluência com o rio Paraná na altura da cidade de Corrientes, na 
Argentina (Innocencio, 1977).  
 
12 O Grupo de Trabalho resultou no Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai para o Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada do Rio Apa12, assinado em 2006, Segundo Broch (2008), este foi o primeiro acordo 
no país para gestão integrada de bacias transfronteiriças após a promulgação da Lei Federal nº 9.433. 

https://www.ana.gov.br/aguas-no-brasil/panorama-das-aguas/copy_of_divisoes-hidrograficas
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Governança e gestão da água na Região Hidrográfica do Paraguai 

A região hidrográfica do Paraguai, por conter rios de domínio da União, possui como órgão 
gestor dos recursos hídricos a Agência Nacional de Águas e Saneamento, e como colegiado no âmbito 
nacional o CNRH, com administração direta do MDR. E, por conta dos diversos cursos de água 
transfronteiriços existentes nessa região, incluindo o rio Paraguai, há um grau alto de complexidade 
para realizar um sistema de gerenciamento que articule as instituições que estão na RH Paraguai, e 
que ao mesmo tempo inclua nessa articulação os Estados ribeirinhos. Inclusive, conforme discorre 
Ribeiro (2008), o desenvolvimento de um aparato institucional e jurídico para a regulamentação do 
uso dos recursos hídricos em escala internacional é um dos maiores desafios a serem enfrentados 
pelos países que compartilham águas, pois choca-se com a soberania dos países e a prevalência da 
legislação nacional no aproveitamento da água (Ribeiro, 2008). Nesse sentido, é fundamental 
compreender como o sistema de gerenciamento está estruturado nas diferentes escalas da RH 
Paraguai. No âmbito de cada estado, sistema está estruturado da seguinte forma: 

Estado do MT- O Conselho Estadual possui administração direta da Secretaria do Estado do 
Meio Ambiente (SEMA/MT) que tem poder outorgante, e que por sua vez também inclui como 
instâncias colegiadas os CBH’s e o Fórum Estadual de Recursos Hídricos. O estado possui cinco 
CBH’s13 na RH do Paraguai: CBH Sepotuba; CBH da Margem Esquerdo do Rio Cuiabá; CBH São 
Lourenço; CBH Jauru; e CBH Cabaçal (Alto Paraguai Médio e alto Paraguai Superior). Dentre os 
documentos já elaborados destes CBH’s, está o diagnóstico do Plano do CBH Sepotuba, que tem 
como única referência às águas transfronteiriças a ampliação da presença institucional na faixa de 
fronteira, como um dos eixos estratégicos futuros para o plano de recursos hídricos. Importante frisar 
que, o estado possui uma posição estratégica por conta de áreas de recarga e nascentes da bacia 
hidrográfica transfronteiriça do Rio Paraguai, o que reforça a importância do tema para a governança. 
No entanto, nos documentos analisados, incluindo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (SEMA, 
2009), não se nota um avanço na articulação internacional-regional. 

Estado do MS –O Conselho Estadual tem administração direta da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO/MS), que 
possui entre suas competências gerir questões estratégicas referentes a logística internacional de 
modais de transporte. Contudo, o poder outorgante dos recursos hídricos fica a cargo da autarquia 
IMASUL- Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul possui um 
único CBH implantado na RH Paraguai, o CBH Miranda, com plano aprovado no ano de 2016, que 
indica entre as diretrizes a importância de elaborar avaliações hidrogeológicas em aquíferos 
interestaduais e transfronteiriços. No Plano de Recursos Hídricos Estadual (SEMAGRO, 2010) 
existem diversas menções às águas transfronteiriças, sobretudo por conta do aquífero guarani, do 
projeto GEF do Pantanal, e do Acordo da Bacia do Rio Apa, e na indicação para a criação de 
programas anuais articulados com Estados fronteiros. Mas, pouco se avançou para efetivar novos 
arranjos. 

O quadro 1 destaca as diretrizes das políticas estaduais de recursos hídricos para o tema relativo 
às águas transfronteiriças. 

 
 
 
 
 

 
13 Dado referente ao ano de 2021- e disponibilizado no Plano de Recursos Hídricos do Rio Paraguai (2018). Frisa-se que os CBH’s citados referem-se 
a RH Paraguai, pois no estado do Mato Grosso existem outros CBH’s, porém que não abrangem a área de estudo do presente texto.  
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Quadro 1. Políticas Estaduais de Recursos Hídricos-estados MT e MS 

Estado da 
federação  

Lei  Menção sobre situações transfronteiriças  

Mato 
Grosso  

LEI Nº 6.945 
DE 
05/11/1997  
LEI Nº 11088 
de 2020- que 
substitui a Lei 
nº 6.945 

Título I. Capítulo V. Seção I. Art. 7º, Plano Estadual deve conter- inciso IX: programas 
anuais e plurianuais de recuperação, conservação, proteção e utilização dos recursos 
hídricos definidos mediante articulação técnica e financeira institucional com a União, 
estados, países vizinhos, municípios e entidades internacionais de cooperação e 
fomento. 
Título IV- Capítulo I. Art. 46- Sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos- constitui-
se recursos do fundo- inciso II: transferências da União, de Estados ou de países 
vizinhos, destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos de 
interesse comum. 

Mato 
Grosso do 
Sul  

LEI Nº 2.406, 
DE 
29/01/2002  

Título I. Capítulo III. Art. 4º, inciso V - a articulação e integração especial com órgãos 
ou entidades regionais, nacionais e internacionais 
Título I. Capítulo IV. Seção I. Art.7º, Plano Estadual- deve conter- inciso XIV: 
programas anuais e plurianuais de recuperação, conservação, proteção e utilização dos 
recursos hídricos definidos mediante articulação técnica e financeira com a União, 
Estados e países fronteiros, bem como com organizações não-governamentais 
nacionais ou internacionais 
Título III. Art. 45. Sobre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos- Inciso IV - 
transferências da União, de Estados ou de países, destinados à execução de planos e 
programas dos recursos hídricos de interesse comum. 

Elaboração: os autores. 

Analisando as duas políticas, é possível perceber uma possibilidade para articulação 
internacional e cooperação por meio dos Planos Estaduais e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
o que não determina que ocorreu avanço nesse sentido. Ainda, a política de recursos hídricos do 
estado do MS indica certo grau de governança, ao menos teórica, dos colegiados para o tema das 
águas transfronteiriças, uma vez que o Conselho tem a competência de opinar na celebração de 
convênios, acordo e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para 
o desenvolvimento do setor, e os CBH’s devem sugerir a celebração de convênios, acordos e contratos 
com as mesmas entidades. Essa competência pode sugerir um caminho para a cooperação na gestão, 
com fortalecimento da governança na Rh Paraguai. A política do estado do MT não menciona essa 
competência aos colegiados. 

A RH Paraguai possui um Plano de Recursos Hídricos como instrumento de gestão no âmbito 
federal, mesmo ainda não existindo um Comitê de Bacia do Paraguai interestadual. O plano foi 
aprovado em 2018, e contou com a participação de um Grupo de Acompanhamento, além do CNRH, 
da estrutura do poder público dos estados do MT e MS, e sociedade civil. Conforme o documento, a 
RH-Paraguai possui inúmeros cursos d’água fronteiriços e transfronteiriços, que necessitam de uma 
maior articulação internacional à sua gestão com relação ao fortalecimento político institucional e aos 
instrumentos de gestão, o que reforça, conforme mencionado anteriormente, a exigência de um grau 
complexo de governança hídrica multiescalar. Os programas e projetos realizados em âmbito 
internacional que envolvem essa região hidrográfica14, ainda que pontuais, apresentaram resultados 
positivos, no entanto pouco se avançou para uma gestão efetivamente integrada nos rios 
transfronteiriços e fronteiriços na RH Paraguai. Nesse sentido, o Plano da RH Paraguai propõe 
diretrizes, como: formalizar a Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia para o Desenvolvimento 
Sustentável e Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa e Comitê de Coordenação Local, e 
estabelecer acordo especificamente desenvolvido para a gestão da bacia hidrográfica do rio Paraguai, 
como alternativa ao Tratado Multilateral da Bacia do Prata assinado por Argentina, Bolívia, Brasil, 
Paraguai e Uruguai (ANA, 2018). 

 
14 Os programas e projetos avaliados pelo Plano da RH Paraguai foram: Tratado da Bacia do Prata (196); Declaração de Assunção sobre o uso de rios 
internacionais ou Resolução n25/1971; Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento sustentável e Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio 
Apa (2006). 
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CONCLUSÃO 

Desde a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 1997, pouco se avançou na 
governança e gestão das águas transfronteiriças no Brasil. Alguns avanços podem ser notados em 
acordos e programas específicos, como por exemplo o Acordo da Bacia do Rio Apa, mas que 
precisam ser fortalecidos e readequados a novas realidade sociais e ambientais, bem como a diretrizes 
internacionais, como por exemplo a Agenda 2030 dos ODS’s. As propostas e diretrizes para a gestão 
e governança das águas transfronteiriças, devem constar no Novo Plano Nacional de Recursos 
Hídricos – horizonte 2022-2044, portanto, novos estudos nesse sentido devem ser realizados, a fim 
de verificar os avanços decorridos durante a discussão desse documento e na sua implementação. 

É preciso uma atenção especial às recentes mudanças ocorridas no sistema de gerenciamento 
de recursos hídricos no Brasil, e ao direcionamento que será dado nos possíveis novos acordos 
internacionais, e ao que será praticado, a fim de garantir que, a Política de Água do Estado brasileiro 
ao mesmo tempo cumpra com as metas do ODS 6, tenha a responsabilidade na garantia da entrega de 
água potável à população e promova a gestão integrada dos recursos hídricos transfronteiriços. 
Também é necessário fortalecer o aparato institucional e a estrutura de governança da RH Paraguai, 
fortalecendo o CNRH, Comitês de Bacia e Câmaras Técnicas, com paridade de representação dos 
três segmentos- Sociedade Civil, Poder Público e Usuários de água -,  para que estes colegiados 
possam propor instrumentos de gestão específicos às regiões de fronteira e às águas que ultrapassam 
as fronteiras do Estado brasileiro, como inclusive demonstra o Plano da RH Paraguai, considerando 
as comunidades que ali vivem, os conflitos de uso, as pressões sobre a água e a posição estratégica 
socioambiental da região. 
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