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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.

Diversos eventos extremos (enchentes e secas) do 
Rio Pilcomayo geraram uma crise humanitária e 
ambiental em sua bacia. 
Por isso, é urgente ir além da assistência 
humanitária e definir políticas de proteção e 
gestão integral da área. 

ESCALABILIDADE.

Alto potencial de replicabilidade do Sistema de 
Alerta Precoce em outras bacias, assim como sua 
aplicação para monitorar outros recursos naturais 
(florestas, biodiversidade, água). 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Falta de informações em tempo real, pouca 
articulação de agentes locais de monitoramento 
(indígenas, produtores, mulheres) entre si e com os 
órgãos do governo. Além disso, os alertas de 
desastres não são suficientemente difundidos nos 
meios de comunicação. 

INFLEXÃO.
 
Há condições para dar continuidade a um monitora-
mento colaborativo do rio com indígenas, pequenos 
produtores e mulheres, em articulação com os órgãos 
do governo. Soma-se a isso o desenvolvimento e 
aplicação de tecnologias apropriadas ao contexto 
local para a interpretação das informações climáti-
cas e difusão dos alertas. 



CAPITAL SOCIAL.

O envolvimento das populações ribeirinhas locais 
(indígenas e crioulas), a Fundação para a Gestão e 
Pesquisa Regional (FUNGIR), os órgãos oficiais que 
atuam sobre as bacias – Diretoria Executiva da Comissão 
Trinacional da Bacia do Rio Pilcomayo, Comissão 
Regional do Rio Bermejo (COREBE-Argentina), Comissão 
Nacional do Rio Pilcomayo (Paraguai), Oficina Técnica 
Nacional Pilcomayo e Bermejo (OTNPB-Bolívia)-, órgãos 
oficiais que disponibilizam dados meteorológicos 
-Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia 
(SENAMHI-Bolívia), Diretoria de Meteorologia e 
Hidrologia (DINAC-DMH-Paraguai), Serviço 
Meteorológico (SMN-Argentina) e  Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuária (INTA-Argentina).
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.

Comunidades ribeirinhas indígenas e crioulas 
desenvolvem seus meios de sobrevivência em 
harmonia e resiliência com o Rio Pilcomayo.  

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

Gestão integral (participativa e trinacional) da bacia que 
facilite um manejo adequado, a resolução de conflitos, a 
administração de crises e a execução das obras 
necessárias.

INOVAÇÃO.

Sistema de monitoramento colaborativo entre os 
governos e a população local. 
Tecnologias para a gestão inteligente do clima.
Produtores/as com modelo de negócios resilientes 
ao clima.

INCIDÊNCIA.

Entre janeiro e fevereiro de 2018, o Sistema de 
Alerta Precoce avisou com antecedência as 
comunidades ribeirinhas do Rio Pilcomayo sobre 
uma grande enchente, o que permitiu reduzir a 
perda de vidas humanas e recursos produtivos. 
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.

4

Durante a grande enchente de janeiro de 2018, o 
Sistema de Alerta  Precoce foi uma ferramenta de alto 
impacto que evitou maiores desastres, protegendo bens 
e meios de produção e evitando a perda de vidas 
humanas. Foi possível emitir o aviso de alerta sobre um 
avanço excepcional de água com 48 horas de 
antecedência para a área mais afetada na província de 
Salta e com vários dias de antecedência para locais mais 
abaixo do rio, alertando as comunidades de Formosa 
(Argentina), Boquerón e Presidente Hayes (Paraguay), 
que posteriormente foram atingidas pela enchente. O 
sistema permitiu também que as autoridades de 
diversos níveis pudessem  coordenar entre si e com os 
moradores, organizando conjuntamente os programas 
de assistência de emergência e os centros de evacuação.

O Sistema de Alerta Precoce do Rio Pilcomayo 
empregou todos os seus recursos: mapas de riscos 
previamente elaborados que indicam os possíveis 
deslocamentos do rio quando ocorre uma cheia, 
informações sobre a altura do rio e eventos 
meteorológicos fornecidas por órgãos públicos, 
imagens de satélite, uma rede colaborativa de 
moradores que cobre 800 quilômetros e fornece  
informações sobre como as movimentações do rio e 
o apoio de tecnologias apropiadas ao contexto local 
que,  em um contexto colaborativo, propiciam trocas 
efetivas de saberes entre técnicos e moradores locais, 
além de facilitar a difusão das informações e dos 
alertas através das redes sociales e aplicativos 
móveis. Uma inovação que presta um serviço 
importante é o desenvolvimento do aplicativo móvel 
para a gestão inteligente do clima chamado AdApp, 
disponível gratuitamente na Play Store: 
http://www.granchacoproadapt.org/portal/noticias/
527-adapp-la-aplicacion-movil-para-la-adaptacion-al
-clima.

O Sistema de Alerta Precoce demonstrou ser um 
modelo eficiente de organização coletiva, mostrando 
que a resiliência para as mudanças climáticas em 

zonas tão sensíveis como a floresta chaquenha 
necessita não somente de medidas de adaptação 
para mitigar efeitos negativos, mas também de ações 
de prevenção para evitar danos e tragédias e, princi-
palmente, de articulação social para alcançar resulta-
dos em escala. 
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Histórico.
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2002        2004        2005        2011        2013        2015       2016       2017      

Início das caminhadas 
pela bacia com 
moradores locais. 
Realização de 
capacitações para 
georreferenciamento e 
registro fotográfico. 

Realização do 
levantamento 
participativo apoiado 
pela Comissão 
Trinacional do 
Pilcomayo. Elaboração 
do primeiro mapa de 
risco hídrico, base para 
a realização dos 
monitoramentos 
regulares e formação 
dos critérios de 
indicadores de situações 
de alerta.

Delegados de povos 
nativos e funcionários 
técnicos estabelecem 
acordo sobre limpeza e 
identificação anual de 
zonas críticas.

Construção de 
mapas de risco 

de inundação 
da bacia baixa 
do Pilcomayo. 
Apoio técnico 
para a gestão 

do sistema.

Apoio do Fundo de 
Pequenos Projetos para o 
Desenvolvimento 
Sustentável do Chaco das 
Redes Chaco-Avina para 
capacitação em 
georreferenciamento com 
GPS e registro fotográfico, 
interpretação de imagens 
de satélites LANDSAT e 
manejo básico do Sistema 
de Informações 
Geográficas (SIG).

Apoio ao Fundo de 
Pequenos Projetos para o 
Desenvolvimento 
Sustentável do Chaco – 
Redes Chaco /Avina/IAF- à 
Comissão de Pequenos 
Produtores para a gestão 
de riscos e alertas 
precoces, formação de 
uma comissão de riscos e 
sua articulação com os 
governos locais.

Primeiro apoio da Avina 
para a divulgação e 
ampliação do mecanismo 
de monitoramento 
participativo no Paraguai e 
Bolívia.

Relançamento e 
fortalecimento
do Sistema de 
Alerta Precoce a 
partir da 
Proadapt/Avina. 



Dados relevantes.
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80 mil pessoas beneficiadas na bacia baixa do Rio Pilcomayo (Argentina, Paraguai, 
Bolívia).

Alertas emitidos 4 a 15 dias antes da chegada da cheia do Rio Pilcomayo no mês de 
janeiro.

Coinvestidores. Parceiros.

Redes Chaco, ACDI, Fundación Gran Chaco, 
Fundación Nativa y Sombra de Árbol.
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Depoimento

Luis María de la Cruz
Técnico Proadapt.

Verena Friesen
Sombras de Árbol.  
 

7

“O modelo que estamos desenvolvendo permite aos moradores, produtores, técnicos, funcionários e 
contratados estarem em contato permanente, propicia o diálogo e também os debates necessários para 
a melhor gestão da bacia. A dinâmica que permite o uso de um sistema digital de comunicação a 
partir de um aplicativo para Smartphone não se compara de forma alguma com as experiências 
anteriores, quando os moradores precisavam se deslocar para poderem se reunir e trocar ideias, 
debater e propor soluções. Era muito difícil realizar essas reuniões e poucas vezes as pessoas 
conseguiam dizer o que queriam". 

“O rio Pilcomayo é como a coluna vertebral do Grande Chaco que nos traz águas altas e baixas. Tanto 
sua abudância quanto escassez criam riscos aos quais precisamos saber como nos adaptar. Temos um 
sistema muito sólido na base que recebe e responde alertas, além de fornecer informações importantes 
para o monitoramento”. 






