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• Acordo de Cooperação entre o Brasil 

e o Paraguai para o Desenvolvimento 

Sustentável e a Gestão Integrada da 

Bacia Hidrográfica do Rio Apa, 

estabelecido em 2006. 



• Sua bacia hidrográfica totaliza 

15.617,53 km/2, sendo 3.436,22 km/2 

em território paraguaio, e 12.181,31 

km/2 em território brasileiro.  
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• Edital PROEXT/2015-SESu/MEC 

(Programa de Extensão Universitária 

do MEC ) 



• O programa objetiva o 

desenvolvimento de capacidades por 

meio da mobilização social, 

informação e comunicação junto a 

educadores e educandos por meio de 

quatro projetos que visam: 
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• Educação ambiental voltados à 

análise quanti-qualitativa do Rio Apa; 

• Estudos sobre a importância da 

biodiversidade e a água; 

• Percepção das questões 

socioculturais e paisagens naturais; 

•  Viabilização da interação da 

comunidade acadêmica e a 

população local para o cuidado com a 

água. 
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• Revista  Aguapé  

• Página eletrônica na web 

• Trabalhos de conclusão de curso 

• Dissertação de mestrado  

• Artigos em revistas jornais e 

publicações acadêmicas  
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• Dentre estes, um livro composto por 

informações fidedignas apresentadas 

em 80 figuras adesivas de plantas, 

bichos e paisagens da Bacia do Apa, 

das quais 63 imagens foram 

carimbadas com o selo do Programa 

Apa para Todos. 
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• Serão distribuídos 6.000 (seis mil) 

exemplares para alunos da rede 

municipal e estadual de ensino, da 

quinta série, nos munícipios 

brasileiros que compõem a Bacia do 

Apa. 
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• Este e demais materiais de apoio, 

após consolidados junto aos 

educadores em oficinas locais, serão 

disponibilizados em versão digital em 

www.rioapa.ufms.br. 
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• Com isso, espera-se que ações locais 

gerem a valorização da 

biodiversidade e o cuidado com as 

águas do rio Apa e seus afluentes. 
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