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Cuiabá, 14 de março de 1995. 

Para 
Carlos Savedra 
C. S. Mott Fundation 

Prezado Carlos 

Somente hoje consegui concluir o material com a estratégia. Acho que não dá nem 
para falar sobre os prazos. Renovo de forma redobrada o fax que te transmiti dias 
atrás. Agora, pelo menos, espero estar encaminhado alguma coisa um pouco mais 
estruturada, que tem as contribuições mais próximas do Alcides, Carolina, Maurício, 
Glenn, algumas conversas com Humberto e também de entidades que desenharam 
alguns projetos. Claro que não é um material definitivo, e que necessita ainda ser 
bem trabalhado e detalhado. 

Estou enviando simultaneamente para você, Humberto e toda a Coordenação. 
Para nós é bem importante sua contribuição. Na próxima semana deverei estar em 
Brasília para participar de um Seminário sobre Bancos Multilaterais, onde 
encontrarei com Steve e poderei conversar com mais detidamente com Humberto, 
quando espero poder avançar na consolidação da estratégia e projetos que te 
encaminho agora. 

Como já conversamos anteriormente, nossa perspectiva nesse trabalho vai além da 
hidrovia, pois queremos levantar outros problemas ambientais/sociais que existem 
em toda a Bacia, acompanhar as políticas-públicas, programas de desenvolvimento 
e seus impactos, especialmente aqueles financiados pelas Agencias Multilaterais; e 
também, estudar e debater alternativas de desenvolvimento para a região. 

É nosso objetivo, desenvolver esse processo de uma forma que contribua para 
fortalecer uma articulação e aproximação de ONG's sul-americanas e capacitar 
melhor o conjunto das organizações, para que possamos atuar também de forma 
articulada e ter uma atuação mais eficaz em outros assuntos relativos à problemas 
sócio/ambientais nessa região. 

No final da proposta coloco alguns comentários sobre como, na nossa 
compreensão, poderemos melhor encaminhar essa estratégia de ação conjunta. 
Espero que possamos conversar nos próximos dias. 

Cordialmente 

Sérgio Henrique Guimarães 
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Hidrovia Paraguai - Paraná 
ESBOÇO DE ESTRATÉGIA DE ACÃO PROPOSTA PELAS ONG's PARA 1995/1996. 

r- INTRODUÇÃO 

,,-. 

Estudos desenvolvidos por cientistas de vários países e universidades em diversas áreas 
de conhecimento, indicam que o projeto de construção da hidrovia Paraguai-Paraná, 
articulado pelos Governos do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com solicitação 
de recursos ao 810, pode trazer impactos bastante negativos e até catastróficos ao 
equilíbrio do regime hídrico da Bacia do Prata, em especial para o Pantanal mato 
grossense. 
Dentre os quais, podem ser destacados os seguintes: 
- mudança no efeito regulador do Pantanal tem sobre toda a Bacia; 
- alteração do regime hídrico e aumento da velocidade da água; 
- diminuição das áreas inundadas e inundáveis do Pantanal; 
- aumento da erosão e do assoreamento e da quantidade de biacidas 
carreada para o leito do rio e todas as áreas inundáveis; 

.r 
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Esses impactos trarão modificações para as atividades econômicas tradicionais da região, 
como a pecuária, pesca e até o turismo emergente o Pantanal. As conseqüências sociais 
previsíveis sobre as populações - indígenas ou não - serão o desemprego, a 
desestruturação cultural e suas seqüelas. 

,,... 

Diante dessa situação, diversas ONG's começaram a se mobilizar e intensificam suas 
ações a partir de 1993, com uma ampliação do conjunto de entidades trabalhando 
diretamente no Projeto. 
Dentre as várias atividades desenvolvidas pelas ONG's, destacam-se: 

- Criação dos Grupos de Trabalho da Hidrovia nos Fórum de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

- Sistematização e distribuição de informações para ONG's e outros setores da 
sociedade local e internacional; 

- Formação e manutenção de um rico conjunto de informações sobre o tema em 
algumas entidades; 

- Realização de estudos sobre o projeto, como a publicação "Quem Paga a Conta?", 
que questiona a viabilidade econômica do projeto. 

- Realização de diversas reuniões e Seminários, cujos principais: 
- Seminário na UFMT. em outubro de 93, 
- Workshop de Chapada dos Guimarães: setembro/94, 
- Seminário de Corumbá: outubro de 1994, 
- Workshop de Brasília : novembro de 94. Encontro de cientistas 
e técnicos de diversas áreas de conhecimento, do Brasil, 
Paraguai e USA, debateu os principais impactos ambientais e 
sociais previsíveis 

- Seminário Internacional em São Paulo: dezembro de 94, 

r: 
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Esse conjunto de atividades teve como síntese o Seminário de São Paulo, em dezembro 
último, que difundiu informações para um significativo número de ONG's de diversos 
países; deflagrou uma grande articulação de entidades e universidades dos países da 
Bacia do Prata e definiu as linhas gerais da estratégia de atuação das entidades em 
relação à hidrovia. Nesse Seminário foi escolhida uma Coordenação Internacional que 
consolidará a estratégia e articulará as ações das ONG's em tomo da hidrovia e na busca 
de soluções para os principais problemas sócio-ambientais da região. 

' 
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OBJETIVOS 

r: 

Com a licitação, contratação pelo BID/PNUD/CIH e o início dos Estudos de Impacto 
Ambiental/EIA e dos Projetos de Engenharia, abre-se uma nova etapa na Campanha 
Internacional encaminhada pelas ONG's nos últimos dois anos, em tomo da hidrovia, da 
Bacia do Alto Paraguai e do Prata. Essa nova etapa exige o aperfeiçoamento e ampliação 
das ações que já vêm sendo desenvolvidas e a utilização de novos instrumentos para 
tomar mais efetivo o trabalho cotidiano dos grupos envolvidos com o problema. 

A perspectiva agora é trabalhar em outro nível, melhor articulados e com mais recursos 
para acompanhar os EIA/RIMA e os Estudos de Engenharia, informar/mobilizar setores da 
sociedade, ampliar a investigação científica e a busca de soluções; transfonnando esse 
conjunto "infonnação/articulação/mobilização" em argumento forte, para conseguir 
alteração do projeto proposto e instalar um debate sobre os vários problemas existentes. 

Assim, a estratégia proposta, de forma geral, objetiva: 
! proteger os recursos naturais da região, em especial os ecossistemas do Pantanal, sua 

alta biodiversidade e riqueza cultural; 
• acompanhar e debater as políticas dos Bancos Multilaterais de_"Desenvolvimento" para 

os Países da região. 
• questionar o padrão de exploração dos bens naturais pela sociedade local -introduzidos 

por modelos de desenvolvimento que causam profundos impactos ambientais e que 
excluem a imensa maioria da população - e propor/debater alternativas. 

r: 

Como objetivo específico e mais imediato, busca: - que os Governos e CIH abandonem o 
atual projeto da HPP, base para o EIA e para projetos de Engenharia, que começam a ser 
elaborados com recursos do BID/PNUD e iniciem estudos de alternativas. 

Além dos objetivos acima, a estratégia das ações em relação à hidrovia objetiva: 
- trazer para discussão da sociedade local e da comunidade internacional os graves 
problemas ambientais que vem ocorrendo na Bacia do Alto Paraguai e em toda a Bacia 
do Prata, como: desmatamento e garimpas em nascentes e margens dos rios, erosão, 
assoreamento, contaminação por mercúrio e pesticidas; 

- fortalecer, capacitar e melhorar articulação das ONG's da região, aumentando a 
consistência do debate ambiental a qualidade das intervenções da sociedade local 
frente a grandes problemas e projetos de "desenvolvimento", financiados pelos Bancos 
Multilaterais, como PRODEAGRO e PNMA. 

- ampliar trabalhos de ínvestigação e construção do conhecimento, dando maior conteúdo 
ao debate e à busca de alternativas; 

- analisar, difundir, utilizar e fortalecer os instrumentos jurídicos da legislação ambiental à 
disposição da sociedade. 

,,-. 

A Estratégia Proposta soma esforços dos diversos grupos interessados em impedir as 
prováveis conseqüências negativas da implantação do projeto da hidrovia, busca fortalecer 
a aliança com setores da sociedade e estabelecer uma agenda de ações conjuntas entre 
entidades ONG's dos países afetados e a comunidade internacional. É, portanto, uma 
estratégia a ser desenvolvida por diferentes atores, nos níveis local, nacional e 
internacional. 

r: 

r- LINHAS DE TRABALHO E PRIORIDADES 

rr- 

Para desenvolver essa estratégia, são definidos algumas Unhas de Trabalho, nas quais, 
enquadram-se as idéias e projetos que estão sendo pensados pelo conjunto das 
entidades. 
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1 -Apoio às organizações e capacitação: para a realização do 
trabalho de articulação, disseminação de informações e de 
mobilização de setores da sociedade; 

2 - Organização de bases de dados e comunicação: acompanhamento 
dos estudos e ações dos governos. Sistematização dessas 
info011ações e sua difusão para todas as organizações e à 
setores das populações locais. 

3 - Produção de Conhecimento necessário para reforçar nossa posição no debate. 
Sempre levando em conta as limitações de recursos financeiros e humanos, tendo 
claro que não se deve realizar estudos mais aprofundados, o que é função dos 
consórcios técnicos contratados pelo 810/PNUD; 

4 - Articulação e canalização das pressões sociais sobre os governos e bancos 
financiadores, de forma a influenciar na mudança, da posição e comportamento dos 
Governos e das Agências Multilaterais em relação ao projeto. 

r: 
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Mas é preciso priorizar as principais necessidades para que sejam buscados os recursos 
necessários, alocando-os no que éjnais importante e urgente. Assim, as Prioridades, são 
ordenadas a partir das ações que não podem deixar de serem realizadas: 

P.1- Coordenação Internacional: o funcionamento da Coordenação escolhida em São 
Paulo é vital, para definição final dos projetos a serem realizados; das ações a serem 
desenvolvidas e para a canalização das pressões políticas. 

P.2-Acompanhamento dos estudos e decisões: desenvolvidos pelos Governos e 
Organismos Multilaterais. Se constitui na base das informações a serem difundidas 
para orientar e fundamentar as ações das entidades e dos setores da sociedade 
envolvidos no projeto. 

P.3- Circulação de informações e Comunicação entre as ONG's, aliados, meios de 
comunicação e setores da sociedade civil, para que todos possam agir com igual 
base de informações e para que as ações e posições das ONGs estejam sintonizadas 
entre si. 

P .4- Alianças com setores da sociedade: estabelecer comunicação e alianças com 
setores da sociedade para que conheçam, debatam e se posicionem em relação a 
hidrovia e outros problemas. 

P.5- Produção de conhecimento: fundamental para confrontar com argumentos técnicos 
e informações oficias a serem disseminadas às populações pelos governos e lobies 
econômicos interessados no projeto. 

,,- 

OS PROJETOS 

Os projetos são relativos aos cinco países interessados na hidrovia e pensados para serem 
elaborados, preferencialmente, em parceria entre entidades, tomando sua execução uma 
forma adicional de integração entre as organizações envolvidas. Essas parcerias serão 
escolhidas conforme a disponibilidade, capacidades, conhecimento acumulado e o 
potencial de cada entidade; bem como, da distribuição geográfica do assunto a ser 
tratado. 

Os custos dos projetos apresentados são estimados para o período de um ano e poderão 
sofrer alterações na medida que os projetos sejam detalhados e que as entidades 
busquem sinergia entre os projetos. A realização de projetos simultâneos em uma mesma 
ONG, também deverá diminuir os custos dos projetos de forma significativa. 

r: 
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PROJETO 1 - COORDENAÇÃO INTERNACIONAL. (Emergencial!!) 

Para encaminhar andamento da estratégia proposta é necessário viabilizar com urgência o 
funcionamento da Coordenação Internacional definida no Seminário de São Paulo que 
necessita de imediato de recursos para que possa realizar suas reuniões, fazer a 
comunicação interna com todo o conjunto das ONG's que fazem parte da campanha. 
Existem reuniões já marcadas que coincidem com eventos importantes relativos à hidrovia. 
Daí a necessidade de que os recursos estejam disponíveis o mais rápido possível. 

É necessário definir também uma Secretaria Executiva em uma das organizações da 
Coordenação Internacional, que receba maior apoio e tenha condições operacionais 
suficientes para encaminhar as decisões da Coordenação e ser a referencia para a 
negociação com os Governos, CIH, BID e PNUD. 

Articular diferentes projetos em termos técnicos e políticos, abrangendo os diversos países, 
e realizados por várias ONG's, requer uma boa artículação política e técnica para agilizar e 
otimizar recursos e resultados. A própria montagem, indica que os projetos necessitam ser 
bem discutidos e avaliados pelas ONG's, de modo a se chegar num patamar comum de 
trabalho. Por isso, entende-se que é necessário que seja estabelecida uma espécie 
Coordenação Técnica, que atue como parte da Coordenação e da Secretaria Executiva, 
trabalhando para compatibilizar os aspectos técnicos e operacionais dos projetos. 
Dependendo do tipo de projeto, é recomendável um maior acompanhamento e avaliação 
do seu andamento, de modo a permitir eventuais correções de rumo, complementações 
necessárias, etc. 

CUSTOS PREVISTOS 
Encontros e reuniões ...•....•......................... US$ 14,000.00 
Comunicação ..•............................•...•....... US$ 8, 4 O O. 00 
Secretaria Executiva (pessoal e comunicação) ..•....•.. US$ 10,200.00 
Coordenação Técnica .. (consultor, viagens e comunic) .•. US$ 9,000.00 
Contingências ..•...•..•.•.............•............... US$ 2,050.00 
Administração •.....•....•..............•.....•........ US$ 2,050.00 

TOTAL .•••••..••....••.•••.•••••••••..•. OS$ 45,700.00 

PROJETO 2 - MONITORAMENTO DOS ESTUDOS E DECISÕES OFICIAIS. 
(EIA/RIMA e Projetos de Engenharia da hidrovia) 

É fundamental para o desenvolvimento das ações das ONG's, monitorar "passo-a-passo" 
os trabalhos do EIA/RIMA e o projeto de engenharia da hidrovia coordenados pelo PNUD, 
com recursos do 810; bem como.as ações e decisões importantes dos Governos, da CIH, e 
das Agências Internacionais; coletando informações, analisando-as e repassando-as para 
demais entidades, para orientar futuras decisões. 

r: 

Além disso, é importante acompanhar os Programas financiados com recursos do Banco 
Mundial e BID que estão sendo implementados na região. Particularmente no caso 
brasileiro, o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai-PNMAIPCBAP, o Programa 
de Desenvolvimento Agro-Ambiental de Mato Grosso - PRODEAGRO, e o Projeto de 
Manejo e Conservação dos recursos naturais de Mato Grosso do Sul (em negociação com 
o Banco Mundial), os quais necessariamente terão interface com o projeto da hidrovia e 
causarão impactos no sócio ambientais e no desenvolvimento da bacia do Alto Paraguai. 

Outros programas e políticas públicas governamentais financiadas pelas Agências 
Multilaterais nos diversos países, também necessitam de acompanhamento permanente, 
na medida que interferem diretamente nas condições sócio-econômicas e ambientais da 
região. Esse acompanhamento deve orientar os posicionamentos e ações das ONG's e da 
sociedade local em relação aos referidos programas. 



,,.... 

É necessário acompanhar os eventos importantes relativos à hidrovia previstos para 1995, 
como: a Reunião da SBPC em abril em Cuiabá; o Congresso de Unminologia em São 
Paulo em julho; as reuniões da CIH, e os Seminários de apresentação do PNMA/PCBAP 
em MT e MS. É necessário também participar de reuniões com BID, PNUO, CIH, em 
Washington, NY, Buenos Aires, etc. 

,-. 

CUSTOS PREVISTOS 
Pessoal ....•.••.•........................••........•.. US$ 24,700.00 
Viagem e Estadias ..•...•....•..•..•..•..............•• OS$ 12,500.00 
Comunicação .........••...•.•.......................... OS$ 8,600.00 
Publicação e distribuição ......•..•.........•.......•. US$ 5,000.00 
Contingências ...•.............•.•...•.............•... US$ 2,550.00 
Administração .•...•....•.•..•.••..•..•..•.....•..•..•• US$ 2, 5 5 O. O O 

TOTAL, •••••••••••••.••••.••••••••••••••• OS$ 55,900.00 

·" PROJETO 3 - INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO 

r: 

Estruturada a Coordenação e garantido o acompanhamento das ações dos Governos, 
CIH; bem como, dos diversos estudos e que estão sendo realizados por diferentes 
instituições, em especial os Estudos de Impacto Ambiental e de Engenharia do projeto 
proposto;é fundamental a sistematização, análise e distribuição/divulgação desse conjunto 
de infonnações, para as ONG's e setores da sociedade diretamente envolvidos e 
interessados. 

,,- 
Esses setores envolvem: formadores de opinião(cientistas, técnicos, professores, 
jornalistas); tomadores de decisão (parlamentares, governadores, burocratas);grupos 
afetados(ribeirinhos, fazendeiros, pescadores, lndíos, trabalhadores e empresários do 
turismo). O objetivo é buscar e estabelecer alianças com diferentes setores da sociedade. 

r> 

Estrutura básica para esse trabalho deve ser implementada em "entidades-chave", em 
cada cidade estratégica para a Campanha. No Brasil, em Brasília, Cuiabá e Campo Grande 
e um em cada Capital dos outros países (total de sete centros), para que possam se 
transfonnar em Centros de Referência com infonnações consistentes sobre a hidrovia e 
problemas ambientais da bacia. 

,,...... Essa estrutura dará apoio à rede geral e será a base para a divulgação para a sociedade. 
Os recursos poderão ter uso comum com outras entidades da região envolvidas com as 
mesmas preocupações, especialmente os recursos materiais como veículo, aparelhos de 
videocassete, TV etc, e os recursos humanos, como jornalistas. Uma rede eficaz de 
comunicação eletrônica, que sirva para coletar e difundir informações, deve ser montada 
com todas as entidades participantes da articulação. 

r: 

Essas Organizações difundirão informações em linguagem simples através de lnfonnativo 
Básico, contendo as informações básicas do projeto e suas principais conseqJncias; uma 
Newsletter Trimestral, com notícias/acompanhamento dos estudos e trabalhos do 
810/PNUD/CIH; infonnações técnicas, artigos; espaço para ínformação dos trabalhos e 
manifestação de todas entidades. 

Esse núcleo de produção de informações, também produzirá, de fonna adequada e 
conveniente, notícias para a mídia da região e internacional. Nesse caso, a proposta é que 
sejam tratados também assuntos mais gerais sobre os principais problemas sócio 
ambientais da região. 

r: 
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CUSTOS PREVISTOS: (médio para cada Centro de Referencia) 
Pessoal .•..••••..........•..•...•.......•....•..•...•. US$ 14,400.00 
Comunicação •.•.•....•....•••..••....••.••....•..••.... US $ 3, 60 O. O O 
Equipamentos ..•..•..........•••.•..••••.•.•.•...•.•.•. US$ 2,000.00 

r: 
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Informativos. . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . US$ 3,000.00 
Contingências. • .....••.•.......••....•..•.••.•.... US$ 1,150.00 
Administração. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . US$ 1,150.00 

TOTAL - - - - - - • . - _ US$ 25,300 _ 00 

Proietos Propostos pelas Entidades 

,,-. 
Algumas Entidades desenvolveram propostas de projetos que combinam os projetos de 
Coordenação, Acompanhamento dos Estudos, Centro de referencias e Comunicação e 
partes dos projetos na Linha de Produção de Conhecimento, como os Mapas Temáticos. A 
seguir é feito um resumo dos objetivos e custos desses projetos, que devem ser 
compatibilizados com os projetos propostos dentro da estratégia global, já que em vários 
momentos se superpõem e em alguns casos são parte dos próprios projetos. 

_.,-. 

PROJETO REDES - URUGUAI 
Objetivos: Informar setores e promover a participação de setores 

da sociedade sobre os impactos da hidrovia. 
Monitorar políticas de desenvolvimento e o projeto da 
hidrovia 

Custos: Salários US$ 19,000; Talleres 3,500; Publicações 7,500; Comunicação 3,600; 
TOTAL: US$ 33,600 

r: 

PROJETO ASEO, CIDOB - BOLÍVIA 
Objetivos: Acompanhamento dos EIA, difusão de informações, 

monitoramento de políticas desenvolvimento. 
Custos: Salários US$ 19,000; Material de Divulgação US$ 7,000; 

Centro de Informação 2,500; Talleres 9,500; Comunicação 3,600 
TOTAL: US$ 41,600 

r: 

PROJETO FUNDAÇÃO KATIAN - ARGENTINA 
Objetivos: Facilitar a Coordenação das ONG's, monitorar políticas 

de desenvolvimento e processo de tomada de decis:es, 
difundir informações 

Custos: Salários US$ 15,000; viagens 5,000; equipamentos $ 3,000; 
materiais US$ 2,100; comunicação US$ 2,400 TOTAL: US$ 26,500 ,,,..... 

r: PROJETO TALLER ECOLOGISTA - ARGENTINA 
Objetivos: Centro de referencia e Comunicação 
Custos: Salários US$ 4,100; viagens e estadia US$14,200; 

materiais e comunicação US$ 900 
equipamentos US$ 1,000; 

TOTAL: US$ 20,200 

. PROJETO SOBREVIVÊNCIA - PARAGUAI 
Objetivos: Centro de referencia e comunicação 
Custos: salários US$ 15,600; materiais US$ 5,000 talleres 15,000 

comunicação US$ 4,000 TOTAL: US$ 39,600 
Objetivos: Mapas Temáticos 
Custos: salários US$ 7,100; mapas US$ 5,000 viagens US$ 2,500 

TOTAL: US$14,600 
Objetivos: Atividades de Populações Tradicionais 
Custos: salários Us$ 7,100; viagens US$ 2,500 TOTAL: US$ 9,600 
Objetivos: questões jurídicas 
Custos: salários US$ 2,800; viagens US$ 1,000 TOTAL: US$ 3,800 
Objetivos: Seminário Itinerante sobre o Rio Paraguai 
Custos: Embarcação US$ 40,000; Participantes US$ 22,000; Materiais US$ 10,000; 

salários 13,600; oficina US$ 1,200; comunicações US$ 3,000; 
mobilidade US$ 2,000 TOTAL: US$ 91,800 

Custo total dos Projetos Sobrevivência: US$ 65,600 + US$ 91,800 
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r: 

PROJETO COMITÊ INTERTRIBAL E KAGUATECA BRASIL 
Objetivos: Reunião de Grupos Indígenas 
Custos: Reunião Indígena US$ 11,400; materiais US$ 1,600 TOTAL: US$13,000 

PROJETO 4 ~ CAPACITAÇÃO DE COMPONENTES DAS ONG's 

A evolução e complexidade dos problemas de meio ambiente e das ações e campanhas 
desenvolvidas pelas ONG's, vem exigindo uma atuação mais profissional dos seus 
participantes. Nesse cenário, fica difícil para as entidades alcançarem êxito nos com base 
apenas na experiência e nas fonnas convencionais de atuação. O próprio de São Paulo 
mostrou o desnivelamento de capacitação e informação entre as diversas entidades 
presentes e as dificuldades de encaminhamento de uma atuação mais articulada. 

Para elevar eficácia da atuação das ONG's dos cinco países na implementação da 
estratégia de atuação comum; bem como, melhorar a gestão dessas entidades, é inadiável 
a realização de um trabalho sistemático de capacitação e aperfeiçoamento das 
competências técnicas e interpessoais dos seus dirigentes e equipes componentes. 

r 

A proposta consiste na realização de um Programa de Desenvolvimento de Equipes e 
Liderança de Projetos através de Workshops de capacitação/treinamento para trabalho em 
grupo e gerencial, buscando a capacitação de dirigentes e componentes das ONG's. 

A busca da superação dos limites ora enfrentados se dará com a aplicação de técnicas de 
Desenvolvimento de Equipes, tratando de assuntos relativos a competência interpessoal, 
tais como: Direção de Reuniões, Administração de Conflitos, Cooperação-Competição 
Integração, Liderança Participativa, Definição de Papéis, Ambiente Motivador, 
Comunicação, Solução de Problemas, Decisão em Grupo.etc. 

O tema Liderança de Projetos será colocado e abordará assuntos relativos a Raciocínio 
Estratégico, Identificação de Oportunidades, Técnicas de Planejamento. Negociação de 
idéias e Projetos; como também, efetividade de procedimentos e avaliação dos resultados. 

r-- 
O Programa está dividido em dois módulos seqüenciais e deverá ser aplicado em 
diferentes locais para capacitar o maior número de componentes das Organizações. O 
Módulo de Liderança de Projetos deverá ser ministrado junto a uma reunião da 
Coordenação para serem otimizados recursos de transportes e estadia. 

,,,..... 

CUSTOS PREVISTOS 
Consultoria Especializada .. (quatro workshops) US$ 20,000.00 
Passagens E Estadia .. (quatro workshops) US$ 16,000.00 
Contingências US$ 1,800.00 
Administração •.....•..........•....................... US$ 1,800.00 

TOTAL .•••..•••..•.•.•...............•.•• US$ 39,600. 00 

PROJETO 5 - MAPAS TEMÁTICOS 

Esta proposta objetiva a elaboração de Mapas Temáticos, propostos na reunião de 
Chapada dos Guimarães em setembro de 94, que sintetizem de fonna didática, os 
problemas ambientais e os vários processos de degradação em andamento na região. 
Servirão para subsidiar os debates e levar informações simplificadas para a sociedade 
sobre os impactos sóciereconômicos-ambientais da possível implantação do projeto 
proposto da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Os Mapas Temáticos a serem produzidos pennitirão estabelecer relações entre as Políticas 
Públicas e os problemas sociais e ambientais existentes, e também, identificar as 



alterações ambientais já estabelecidas que poderão ser acentuadas pela hidrovia proposta 
e por outros empreendimentos dela decorrente. 

É no contexto dos problemas já existentes que se inserirão os impactos da hidrovia 
proposta. Os efeitos cumulativos desses problemas com os impactos da hidrovia, poderão 
acarretar prejuízos irreversíveis nos mecanismos de regulação da estrutura dos 
ecossistemas e nos regimes hídricos de toda a Bacia. 

,r- 

O projeto tem como objetivo também estruturar e capacitar ONG's locais no levantamento 
de informações e sistematização de dados, através do Sistema de Informações 
Geográficas - SIG. Com isso, criar condições efetivas e permanentes para acompanhar e 
monitorar as condições ambientais da Bacia. 
Os temas a serem trabalhados serão, os seguintes: 

Agricultura: incorporação de terras, tipo de produtos; 
Garimpo, mineração; · 
Áreas de Conservação Ambiental (parques, áreas indígenas, etc) 
Pesca: áreas de pesca profissional, esportiva; berçários 
estrutura urbana; 
Qualidade da água: áreas poluídas por esgotos urbanos, 
garimpes, pesticidas, etc.; 
Localização de populações tradicionais, indígenas, 
pescadores, etc.; 
Ninhais de aves, locais de habitat, espécies mais 
abundantes, migratórias; 
Vegetação, desmatamentos, áreas degradas; 
Áreas que poderão ser afetadas com o rebaixamento dos 
níveis de inundação. 

Existe a possibilidade de trabalhar em conjunto com o Instituto Sócio-ambiental, de São 
Paulo, que possui experiência e tecnologia hardware e software) e mapas da região 
brasileira digitalizados. 

,,-. 

r: 

r: 

,,.-. 

O projeto deverá ser desenvolvido também por ONG's de outros países, de forma que 
possa ser montado um mosaico das principais atividades impactadoras e dos processos de 
alteração ambiental mais evidentes de toda a Bacia do Prata. Os Mapas serão alimentados 
também com o resultado dos Estudos que forem sendo desenvolvidos, de forma que o 
conjunto de informações, facilite a compreensão e visualização da real da situação das 
várias regi:es da Bacia. 

r: 

O conhecimento dessas informações reveste-se de importância estratégica nesse 
momento em que é dado início do MERCOSUL, que deverá trazer profundas 
conseqüências sócio-econômicas-ambientais não avaliadas em toda a Bacia, as quais, a 
sociedade local precisa conhecer e debater. 

CUSTOS PREVISTOS: 
1 - Pessoal ..........••....•..•••.............. US $ 28,000.00 
2 - Equipamentos e treinamento US $15,000.00 
3 - Transportes, Viagens e Comunicação US $15,000.00 
4 - Contingências .....•............•........•... US $ 2,900.00 
5 - Adrninistração ................••........••..•. us $ 2,900.00 

TOTAL .••••••••••••••••••••••••••••• US $ 63,800.00 

- PROJETO 6 -A SOJA: IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS 
r: 

A grande expansão do cultivo da soja no Brasil e mais recentemente Bolívia e no Paraguai 
é assunto que merece, obrigatoriamente, ser analisado no contexto do projeto da Hidrovia - 

Q 



Paraguai-Paraná. Esse foco parte não somente do transporte dessa matéria prima através 
da hidrovia, mas também dos impactos ambientais e sociais que seu cultivo vem 
provocando nas diversas áreas de plantio e com muita ênfase na região do Pantanal e 
Bacia do Rio Paraguai. 

Os rios da Bacia do Paraguai nascem nos planaltos, carreando toda sorte de sedimentos e 
produtos contaminantes originários dessa cultura que provoca o desmatamento de imensas 
áreas contínuas, favorece a erosão e o assoreamento dos rios; contribui para a 
concentração de terras, expulsão de populações rurais, concentração nas cidades. Com 
ela os biacidas passaram a ser aplicados em larga quantidades, levando à contaminação e 
ao aparecimento de pragas resistentes que cada vez, requerem venenos mais danosos. 

,,,... 

Por outro lado, a economia de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e vastas áreas da Bolívia 
e Paraguai dependem cada vez mais desse produto, que continua se expandindo. Por isso, 
procura-se, aqui, enlaçar as duas pontas da questão: por um lado, a produção de soja, 
seus efeitos nomeio ambiente e particularmente na região do projeto da Hidrovia; por outro, 
sua dimensão na economia local e a utilização desse produto nos países europeus e 
Japão; destinado basicamente à produção de proteínas animais, e que se beneficia de um 
alto "subsidie" pois, além dos financiamentos, os custos ambientais são totalmente 
ignorados na formação do preço da soja. 

,,...... Esse estudo será centrado no conhecimento já disponível sobre a questão com o enfoque 
que permita entender os mecanismos de mercado que induzem à adoção desse subsídio 
disfarçado, devendo apontar linhas de ação que levem ao custo real e à adoção de 
mecanismos e tecnologias de produção que minimizem os impactos ambientais e sociais 
da cultura da soja. r: 

CUSTOS PREVISTOS 
Salários/Encargos Sociais ..........................•. US$ 44,040 
Custos Administrativos ........•...........•.....•... US$ 2,400 
Passagens e diárias ....•....•....••..•......•........ US$ 6,000 
Comunicação .............•..•...•..................... US$ 1, 2 O O 
Eventuais/contingências ..•.............•............. US$ 2,760 

TOTAL ...••......••.....••...•. US$ 56,400 

PROJETO 7 • ECONOMIA DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

As populações tradicionais possuem especial importância e os estudos devem ser 
desenvolvidos considerando os seguintes pontos: 
- levantamento das populações localizadas em áreas afetadas pela HPP; estudo do seu 
modo de vida e sua, relação com o pulso do rio e natureza; 

- investigação das suas condições de vida: saúde, educação, alimentação, habitação, 
saneamento, trabalho/renda, cultura; 

- identificação de possíveis alterações no modo de vida e das suas atividades econômicas 
resultantes da modificação do pulso do rio. 

,,,... 

Levantamento da renda real das populações locais, onde se inclui a produção para 
autoconsumo, os excedentes comercializáveis, estimando habitação, saúde (qualidade de 
vida). Descrição das estratégias de geração de renda e de sobrevivência dessa população. 
É importante ressaltar que muitas dessas atividades se mostram ecolôgica e 
economicamente sustentáveis e outras podem também se tomar, caso sejam bem 
dimensionadas. O Turismo será incluído como alternativa de geração de emprego e renda 
e seu impacto sócio/cultural e ambiental na região. 

r: Na primeira etapa, será necessário fazer dos estudos e das estatísticas disponíveis sobre 
essas populações, utilizando fontes secundárias e montando um diagnóstico sócio- 
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r: 

econômico. Após a coleta e análise dessas informações e o mapeamento dos principais 
grupos afetados, será necessário escolher os locais para realizar alguns "estudos de caso", 
com pesquisa de campo. 

í' 

r: 

CUSTOS PREVISTOS 
Pessoal .•....•..•.•.........•.••.•....•.......•...... US$ 14,000.00 
Pesquisa de Campo ...•• (pessoai e viagens) US$ 14,000.00 
Publicação .•..•••.....••.••......•.....•....•...•... US$ 3,000.00 
Contingências ........•..••...........•••..•.......... US$ 1,550.00 
Administração •.......•......•...•.....•.•.•........•. US$ 1,550.00 

TOTAL. . • . • . . . . . . . . • • • • • . . • • . • • • . . . • • . • . US$ 34, 100. 00 

r: 

O Projeto está previsto para ser realizado no Brasil, Bolívia e Paraguai, que concentram os 
maiores contigentes de populações tradicionais. Isso significa que os custos serão quase 
triplicados, ficando em cerca de US$ 81JOOO.OO 

PROJETO 8 - AÇÕES JURÍDICAS 

Realização de um Workshop sobre a Legislação Ambiental dos cinco países, de forma a 
obter sugestões concretas de estratégias legais a serem adotadas com relação ao projeto 
da Hidrovia. Nesse Workshop deverão ser discutidos e definidos os instrumentos legais 
disponíveis em cada país para recursos junto aos judiciários locais, em casos de 
emergências que necessitem remédios legais. As perspectivas judiciais em cada um 
desses países, frente à questão da Hidrovia, e com base na jurisprudência local, também 
devem ser abordadas no encontro. 

Um instrumento que deve ser analisado é o tratado de Navegação entre os Países, que 
deverá ser a base da navegação na hidrovia. 
Objetiva também fazer uma análise da legislação ambiental, casos de jurisprudência 
internacional dos países e planejar possíveis ações no campo jurídico. 

r: 
ESTIMATIVA DE CUSTOS 
Pessoal ••••.•..•.........•..........•••.•..•.•.....•.• US$ 23,100.00 
Workshop para os advogados .....•.............•.•...... US$ 8,000.00 
Material e Comunicação ....•••..••......•..•....•...... US$ 3,000.00 
Contingências ...•.............•••..••...••......•..•.. US$ 1,700.00 
Administração ..•....•....•.....•....•..•..•....•..•... US$ 1,700.00 

TOTÃL: .•••.••.•••••.•••..••...••...... US$ 37,500. 00 

PROJETO 9 - ALTERNA TIVAS DE TRANSPORTE 

r: 
Esse projeto tem duas vertentes distintas: uma pesquisa (em material/estudos já 
existentes) acerca da possibilidade de que o transporte seja realizado em embarcações 
com dimensões compatíveis com as condições do rio, tomando desnecessário aprofundar 
canal e retificar curvas; e outra sobre os vários meios de transporte existentes na região, 
mercadorias e tonelagem/volume transportados, custos e os efeitos da adoção de 
multimodalidade no sistema de transporte de cargas. 

r: 

r: Serão pesquisadas informações já existentes e que se encontram dispersas. No trabalho 
sobre os meios de transporte, no Brasil, uma fonte importante de infonnação é o GEIPOT, 
em Brasília. No tocante à questão tecnológica, além das principais universidades 
brasileiras que possuem cursos de engenharia naval, devem ser pesquisados centros 
tecnológicos no exterior e no Brasil (como o IPT/SP). Nos outros países também devem 
existir entidades governamentais similares a essas citadas. 

Assim, deverão ser levantados e analisados os seguintes pontos: 
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Ferrovias: ligações com portos nos oceanos Atlântico e Pacífico; levantamento dos 
problemas existentes e possíveis soluções; Projeto Libertadores; Ferronorte e Ferroeste; 
Cia. Vale do Rio Doce (Corumbá). 
Hidrovia: levantamento da atual situação nos trechos Cáceres/Corumbá e 
Corumbá/Assunción: cargas transportadas, armadores operando e maiores clientes, 
tempo gasto no transporte, custos facilidades/dificuldades de manuseio e 
armazenamento nos portos. tipos de chatas/empurradores utilizados; propostas dos 
atuais armadores e clientes; demanda por transporte hidroviário na Bolívia; otimização 
do transporte na HPP com chatas de menor calado e comprimento; 

_ Rodovias: levantamento da atual situação; carga transportada; custos de transportes; 
melhorias necessárias; 

_ Adoção da Multimodalidade: economia e facilidades resultantes. Concluir com uma 
análise comparativa das melhores alternativas de transportes atuais e futuras para os 
diferentes produtos da região 

CUSTOS PREVISTOS. (prazo previsto de 5 meses) 
Pessoal .••••• 1 pesquisador 1 supervisor US$ 17,500.00 
Passagens e estadia •........................•...... US$ 4,400.00 
Escritório US$ 1,500.00 
Comunicação .•..•................................... US$ 600. 00 
Continqências ...•.................................. US$ 1,200.00 
Administração US$ 1,200.00 

TOTAL U$$ 26,400.00 

RESUMO DOS PROJETOS PROPOSTOS 

r: 

1- COORDENAÇÃO INTERNACIONAL 
Ent. executara: A ser definida pela Coordenação 
Custos .........•......................•.............. US$ 45,700 

2- MONITORAMENTO DOS ESTUDOS E DECISÕES OFICIAIS 
Ent. executara: A ser definida pela Coordenação 
Custos .......••.•.............•......•.............•. OS$ 55,900 

3- :INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO 
Ent. executara: REDES, F. KATTAN, ASEO, rcv, ECOA, 
CEBRAC, SOBREVIVENCIA 
Custos (25.300 x 7) •............................ US$ 177,100 

4- CAPACITAÇÃO DOS COMPONENTES DAS ONG's 
Ent. executora: CEBRAC 
Custos .......•....................................... US$ 39,600 

5- MAPAS TEMÁTICOS 
Ent. executora: AME, ECOA, SOCIOAMBIENTAL, SOBREVIVENCIA 
Cus tos US$ 6 3, 8 O O 

6- A SOJA: IMPACTOS SÓCIO AMBIENTAIS 
Ent. executora: CEBRAC, ECOA, ASEO, SOBREVIVENCIA 
Custos ...........................................•... US$ 56,400 

7- ECONOMIA DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
Ent. executara: ASEO, CIDOB, SOBREVIVENCIA, ECOA, AME. 
Custos .....•.•..................•...........•........ US$ 81,100 

8- ESTUDOS E AÇÕES JURÍDICAS 
Ent. executora: F. KATTAN, ICV, F. ÁGUA VIVA 
Custos ..............•..............•................. US$ 37,500 

9- ALTERNATIVAS DE TRANSPORTES 

r: 

r: 
r 

r: 
r: 
r: 
r: 

Ent. executora: CEBRAC 
custos US$ 26,400 

TOTAL... US$ 583,500 

r: 



r 
r 

Como já foi dito, os projetos estão colocados em ordem de prioridades, da forma que 
compreendemos nesse momento a condução da das atividades em tomo da hidrovia. Sem 
prejuízo de outras, sugerimos entidades executoras dos projetos, que são praticamente 
aquelas que demonstraram preliminarmente interesse em participar. 

r 
r- 

Na medida em que cruzarmos os projetos das entidades com os aqui desenhados, 
entendemos que poderemos otimizar a execução de alguns projetos e reduzir parte de 
seus custos; como também, podem surgir desmembramentos ou fusões de projetos ou 
simplesmente surgirem outras idéias melhores. r 

Ao mesmo tempo, entendemos que parte dos projetos podem ser reordenados no sentido 
de que sejam desenvolvidos projetos por entidade que realize mais de um objetivo 
simultaneamente. Esse reordenamento, ao nosso ver, poderá facilitar o acompanhamento 
dos projetos e também contribuirá para fortalecer institucionalmente alguns grupos que 
vêm trabalhando mais diretamente com o problema. 

r 
r- 

Esse assuntos com certeza estarão na pauta de discussão das próximas semanas até a 
conclusão da proposta. Nesse período vai ser necessário aproximar e agilizar a 
comunicação entre nós para que possamos convergir mais rapidamente. Entendo também 
que esse é toma mais necessária uma reunião da Coordenação o mais rápido possível. 

r: 

r- 
r: 
r: 
r: 
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