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Rio Paraguai, Pantanal, Brasil 1993. 
foto: Deborah Moore. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

O sistema fluvial dos rios Paraná/Paraguai cobre uma área de 1, 75 milhões de 
quilômetros quadrados e contêm uma população de mais de 17 milhões de 
pessoas, distribuídas pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Por 
vários séculos, esse sistema fluvial tem sido usado como uma via de transporte. 
Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um estudo de viabilidade e 
um estudo de impacto ambiental serão empreendidos, durante o transcorrer 
deste ano, a fim de avaliar possíveis modificações nessa via fluvial, inclusive a 
possibilidade de grandes obras de engenharia, visando torná-la navegável para 
embarcações de porte oceânico, desde o Atlântico até Cáceres, no Brasil. 

Os benefícios propostos de modificações na hidrovia incluem a expansão do 
desenvolvimento regional e das exportações através de transporte mais barato e 
o incentivo à integração econômica e política da região. Na verdade, o Projeto 
Hidrovia Paraná/Paraguai* é considerado, por muitas pessoas, a manifestação 
física do tratado de livre comércio Mercosul** entre Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, o qual deverá ser inteiramente implementado até 1995. 

Os custos diretos e indiretos de tais modificações não são completamente 
conhecidos, mas serão significativos. Eles incluem: o capital financeiro 
necessário para as construções; os impactos nos estilos de vida das populações 
locais, indígenas ou não, tanto ao longo da hidrovia quanto nas regiões 
adjacentes, graças à expansão econômica; a transformação do Pantanal, 
largamente reconhecido como um dos mais extensos e mais importantes 
sistemas alagadiços do mundo; a deterioração das terras pantanosas na região do 
Chaco, no Paraguai, e a degradação da hidrologia natural e dos regimes de 
cheias na maior parte da bacia dos rios envolvidos. 

,-. 

Devido à escala potencial dessas modificações propostas, e a limitada 
informação circulando sobre elas, diversas organizações não-governamentais 
(ONGs) dos Estados Unidos visitaram a região em novembro de 1993 e 
inteiraram-se mais sobre o assunto. O que foi descoberto através de entrevistas, 
comunicações complementares e pesquisas adicionais foi que há um crescente 
interesse nos planos da hidrovia, tanto dentro dos cinco países envolvidos, 
como ao redor do mundo. O presente estudo serve como uma introdução ao 
Projeto Hidrovia, e conclui com várias considerações para discussões que 
surgiram durante nossa visita, as quais podem contribuir no processo de tomada 
de decisão do projeto, incluindo: 

• uma conscientização geral entre as organizações entrevistadas de que 
melhorias no fluxo de informações sobre o Projeto Hidrovia, entre os grupos 
e países envolvidos, poderia incrementar, notavelmente, sua capacidade 
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- 
coletiva para participarem nos processosde planejamento envolvendo a 
hidrovia. 

• Existem muitas questões não respondidas sobre o impacto global do Projeto 
Hidrovia proposto, levando à identificação de diversas áreas de pesquisa que 
poderiam ser mais exploradas, antes de se engajar em qualquer estratégia 
particular de modificações na hidrovia. Estas incluem: estudos da bacia do 
Pantanal e sua hidrologia, experiências com navegação fluvial pesada em 
outras partes do mundo, o leque de alternativas que poderiam também 
atender as necessidades de transporte da região, e a adequação da produção 
de soja e da expansão agrícola em larga escala como uma estratégia de 
desenvolvimento para a região. 

- 
- 
- 

• Cooperação a nível internacional seria importante a fim de oferecer 
embasamento suficiente aos governos e instituições internacionais 
envolvidas no projeto, e para aproveitar serviços de pesquisa e informações 
correlatos disponíveis através de ONGs, universidades e outras entidades 
independentes. Todavia, foi salientado pelas ONGs entrevistadas na região 
que elas necessitam de tempo suficiente para se organizarem por si próprias, 
antes que ONGs de fora tornem-se mais envolvidas no problema. 

- 
- 

• O BID requer que sejam consultados aqueles que possam ser afetados pelo 
Projeto Hidrovia, durante a elaboração do estudo de impacto ambiental. 
Como os procedimentos para tal participação, conforme definidos pelo BID, 
podem não ser suficientes para encorajar o público a se envolver, ONGs 
regionais desejariam recomendar ao BID um procedimento mais minucioso, 
particularmente em questões como o acesso à informação, contabilização, 
audiências públicas, e processos de tomada de decisão. 

- 
- 

A proposta de se expandir a hidrovia representa uma iniciativa extremamente 
significativa. Esperamos que a informação aqui providenciada possa contribuir 
para aumentar o diálogo sobre o papel do Projeto Hidrovia, como parte de uma 
estratégia de desenvolvimento apropriado para a região como um todo. - 

- 
- 

* Para propósitos deste informe, o "Projeto Hidrovia" refere-se as principais modificações à 
Hídrovía existente conforme definido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no 
Módulo B do plano de operações de 1991 para o Paraguai/Paraná, Projeto No. TC-91-05-02- 
5-RE (discutido na página 12 deste informe). 

** O Mercado Comum do Cone Sul, Mercosul (Mercosur em espanhol), foi estabelecido por um 
tratado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em março de 1991 (discutido na página 
16 deste informe). 

- 
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li. PROPÓSITO DO INFORME 

De 17 de novembro a 03 de dezembro de 1993, representantes da International 
Rivers Network (Associação Internacional de Rios), do Environmental Defense 
Fund (Fundo de Defesa Ambiental) e do Bank Information Center (Centro de 
Informações dos Bancos) visitaram a América do Sul" . Nosso enfoque foi o de 
nos inteirarmos melhor sobre o desenvolvimento proposto para a Bacia do Rio 
da Prata em geral, e sobre o projeto de navegação fluvial Hidrovia em particular. 

Esperamos que o presente informe venha a servir como uma introdução àqueles 
não familiarizados com o Projeto Hidrovia, de modo que possam começar a 
compreender o estado das negociações, o nível de informações e os pontos de 
vista expressos, e a identificar algumas das pessoas, organizações e instituições 
para contacto, em caso de necessidade de informação adicional. Mais 
importante ainda, esperamos que esse informe possa vir a estimular a 
comunicação e o diálogo sobre algo que será uma iniciativa de desenvolvímento 
extremamente significativa para a Bacia do Prata. 

Cada uma das nossas organizações possui alguma interação prévia com várias 
organizações não-governamentais (ONGs) da região. Desejávamos encontrá-las a 
fim de entender melhor quais eram suas prioridades imediatas, e para conhecer 
os outros elementos interessados em grandes projetos de desenvolvimento nessa 
bacia multinacional. Ademais, nossas organizações mantêm programas voltados 
ao monitoramento das atividades das instituições financeiras e de ajuda 
internacional, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 
Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). O interesse dessas agências em promover o desenvolvimento da região 
parece estar aumentando e, portanto, esperamos desenvolver uma melhor 
compreensão de seus planos. Por fim, nossas organizações se relacionam e 
trabalham com outras ONGs espalhadas por todo o mundo. Algumas dessas 
organizações nos têm procurado buscando informações sobre projetos na Bacia 
do Prata e; por conseguinte, desejaríamos nos inteirar melhor sobre quem, na 
região, poderia também responder a essas consultas. 

O Projeto Hidrovia mereceu atenção específica durante nossa visita porque, em 
primeiro lugar, ele é um dos mais recentes projetos de desenvolvimento 
propostos para a região; em segundo lugar, porque seus objetivos possuem o 
maior potencial de influenciar outras atividades de desenvolvimento no local; e, 
finalmente, os impactos prováveis afetarão alguns dos mais bem conservados e 
biologicamente diversos sistemas pantanosos remanescentes no mundo. 
Combinadas, essas características levantam questões complexas para que se 
determinem as estratégias de desenvolvimento apropriadas para a bacia. O 
entendimento de como esses assuntos são apresentados, discutidos e resolvidos 
seria útil para ONGs, planejadores governamentais, e outros profissionais das 
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áreas de desenvolvimento e recursos hídricos-interessados no Projeto Hidrovia, 
bem como outros importantes projetos de manejo de bacias fluviais propostos 
para outras partes do mundo. - 
Com respeito ao Projeto Hidrovia, as questões que visávamos responder eram as 
seguintes: 

• Quem são os atores principais envolvidos no desenvolvimento da hidrovia e 
quais são as suas perspectivas nessa proposta de expansão? - 

• Qual é o estado atual do Projeto expandido da Hidrovia e seus respectivos 
estudos de planejamento; e qual é o processo de tomada de decisão para sua 
possível implementação ? 

..., 

• Qual tem sido o papel desempenhado pelas ONGs, e quais funções elas 
pretendem desempenhar no desdobramento do Projeto Hidrovia? 

• Qual é o nível de conhecimento do público sobre decisões concernentes à 
hidrovia, e qual o seu envolvimento em relação às mesmas? 

- 
Este informe sumariza as informações obtidas relacionadas a essas questões. Não 
se constitui, evidentemente, num documento completo; apenas reflete 
informações obtidas através de entrevistas feitas durante nossa visita, 
comunicações subseqüentes, entrevistas com novos contatos estabelecidos 
depois da viagem, e algumas das publicações listadas no Apêndice li. Como há 
informações passíveis de não terem sido consideradas nestas páginas, esperamos - 
sinceramente por comentários e críticas. 

- 
* Representantes da Damien Foundation, Charles Stewart Mott Foundation e Rainforest 

Action Network (Rede de Ação pelas Florestas Úmidas) também nos acompanharam em 
partes da viagem. 
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Ili. A PROPOSTA DO PROJETO HIDROVIA 
A. Histórico 

,.... 

A proposta do Projeto Hidrovia facilitaria a navegação, ao longo de todo o ano, 
no sistema fluvial Paraná/Paraguai - conforme denota o nome, uma "via 
hídrica" para o transporte de mercadorias. Embora transporte e navegação 
venham ocorrendo nesses rios, em diversos graus, há centenas de anos, o 
esforço atual visa promover grandes modificações nos rios a fim de permitir 
incrementas no tamanho das embarcações, na quantidade de tráfego, e no 
volume de exportações e importações. A bacia do Paraná/Paraguai abrange uma 
área de 1,75 milhões de quilômetros quadrados (uma área maior que os 
territórios da Inglaterra, França, Espanha e Itália conjuntamente), e contêm uma 
população de mais de 17 milhões de pessoas distribuídas entre Argentina, 
Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Os propósitos definidos para o Projeto Hidrovia são dois: aumentar o transporte 
fluvial atual através de melhorias nas instalações de canais, de navegação e 
portos existentes; e construir uma via fluvial navegável por todo o ano, desde as 
cabeceiras do Rio Paraguai próximas a Cáceres, no estado de Mato Grosso, Brasil, 
até o porto de Nueva Palmira, Uruguai, na desembocadura do Rio Paraná no 
Oceano Atlântico - uma distância de 3400 km (mais de 2100 milhas). Estes 
esforços estão sendo planejados em estágios de diferentes níveis de 
complexidade, custo, e grau de engenharia requeridos para modificar o sistema 
do rio. Atividades de melhoria são definidas com "Módulo A" e serão 
desenvolvidas a curto prazo. Grandes obras de engenharia serão consideradas no 
"Módulo B", o qual consiste de estudos de viabilidades técnica, econômica e de 
obras civis, assim como um estudo de impacto ambiental. Para fins do presente 
informe, o "Projeto Hidrovia" é definido como sendo constituído pelas grandes 
obras de engenharia do Módulo B. 

No estágio atual, o BID e o PNUD já aprovaram um plano de operações de 
financiamento, a fundo perdido, de Cooperação técnica para estudos de 
viabilidade. O custo total dos estudos está estimado em US$ 11 milhões, sendo 
que o BID contribuirá com US$ 7,5 milhões e o PNUD com cerca de US$ 485 
mil. A entidade executara é o Comitê Intergovernamental Hidrovia (CIH), 
estabelecido em 1989 pelos ministérios dos Transportes e dás Obras Públicas dos 
países da bacia do rioda Prata (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai). ,.... 

Os benefícios propostos pelo projeto são de promover o desenvolvimento re 
gional e as exportações através de transporte mais barato, incluindo produção 
agrícola, mineração e extração de madeira. O incremento da navegação e do 
transporte na hidrovia facilitaria também a expansão do comércio regional e 
internacional, e estimularia a integração econômica e política da região. Na 
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- 
verdade, a expansão da hidrovia Paraná/Paraguai é por muitos considerada ser a 
manifestação concreta do tratado de livre comércio Mercosul (para uma 
descrição do Mercosul, vide página 27). - 
Os custos previstos para a implementação de navegação permanente ao longo 
de todos os 3400 km do sistema Paraná/Paraguai são altos, e sua construção 
poderia resultar em significativos impactos ambientais e sócio-econômicos para 
a região. Os custos das grandes obras de engenharia, tais como canalização, 
dragagem, e expansão de instalações portuárias podem estar na casa dos bilhões 
de dólares. A melhor estimativa atual da taxa interna de retorno do projeto, 
assumindo-se não haver estímulo intencional via Mercosul, é de somente seis 
por cento - o que não constitui um investimento promissor para os escassos 
recursos financeiros de países sériamente endividados (Internave, 1992; Wet 
lands for the Americas, 1993). Ademais, os estudos econômicos realizados até 
agora não têm levado em conta muitos dos custos sociais e ambientais do 
projeto, os quais, quando incorporados, oportunamente, reduzirão ainda mais a 
já baixa taxa de retomo. Finalmente, no que diz respeito às discussões sobre o 
Projeto Hidrovia, parece haver pouca atenção quanto aos possíveis problemas 
associados às estratégias de desenvolvimento existentes, como a extração de 
ouro, a produção de soja, a criação de gado e o desenvolvimento industrial e 
urbano. Portanto, quando da revisão do Projeto Hidrovia, é importante que se 
entenda como ele será usado na definição de um caminho apropriado de 
desenvolvimento global, não somente para os rios, mas também, para as 
populações e para 'os meio ambientes contidos pela bacia formada por esses rios. 

- 
- 
- 

- 
B. Possíveis Cenários - 
De acordo com seu desenho atual, o Projeto Hidrovia é visto como um grande 
projeto contendo muitas frentes de coordenação, localizadas em diversos pontos 
do rio e em diferentes países. Todavia, devido a várias razões - o enorme custo, 
as diferenças políticas e frágeis alianças entre os cinco países envolvidos, as 
políticas o nível internacional no que concerne ao BID e ao PNUD, e a possível 
preocupação pública com os impactos sociais e ambientais em potencial- um 
grande projeto pode não ser viável. Pode ser o caso de que muitos projetos 
menores sejam implementados, ao longo do tempo, a fim de se atingir os 
mesmos resultados. Durante nossa visita à região, diversos cenários possíveis 
par~ o desenvolvimento da bacia do Paraná/Paraguai foram apresentados. 

- 

O Projeto Hidrovia, conforme definido no presente informe, constitui-se na 
idéia de se transformar o sistema Paraná/Paraguai navegável desde o Oceano 
Atlântico até Cáceres, no interior do Brasil. Tal cenário é, provavelmente, a 
opção mais onerosa, requerendo grandes obras de engenharia acima de 
Corumbá e por todo o Pantanal. Visando transformar o alto curso do rio 
navegável, será necessário empreender uma enorme remoção de barreiras 
rochosas, promover uma significativa dragagem para aprofundar o calado do 

- 
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canal, e realizar canalizações para reduzir as curvas do rio, tornando o tráfego 
mais veloz. Durante o seminário "Hidrovia e Biodiversidade", promovido pela 
Universidade Federal do Mato Grosso em outubro de 1993, especialistas 
concluíram que tais grandes obras de engenharia alterarão substancialmente a 
hidrologia do Pantanal, com o potencial de drenagem chegando a 40-50 % das 
terras inundáveis em quarenta anos - uma consequência irreversível. A 
drenagem do Pantanal também tem o potencial de aumentar as secas e 
enchentes no baixo curso da bacia. 

Um segundo cenário envolve o incremento da navegação com algumas grandes 
obras de engenharia, mas somente até Corumbá, no Brasil. Este cenário evita 
que se penetre por todo o Pantanal, e assim suprime alguns dos impactos 
ambientais. Contudo, a grande remoção do leito rochoso do rio na altura de 
Porto Murtinho ainda ocorreria, com o mesmo resultado de drenagem dos 
terrenos alagadiços, ao longo do tempo. Isso representaria também menor 
acesso à Bolívia, dividindo a aliança entre os países e reduzindo os benefícios 
previstos das exportações desse país. Por fim, ainda ocorreriam significativos 
impactos ambientais na área do Chaco, no Paraguai, e o deslocamento social 
seria importante devido tanto ao desenvolvimento direto como ao induzido na 
região. 

Uma terceira possibilidade é a de se encerrar as grandes obras de engenharia na 
altura de Porto Murtinho, abaixo do principal afloramento rochoso que 
constitui o "tampão" do Pantanal. Os impactos ambientais diretos no Pantanal 
seriam assim largamente reduzidos, porque não haveria a mesma extensão de 
grandes obras de engenharia, e a hidrologia do Pantanal seria mantida 
basicamente intacta ( deixando-se de lado outros impactos do desenvolvimento 
ocorrentes no Pantanal). Os custos seriam também bastante reduzidos, mas 
outros impactos sociais e ambientais persistiriam. 

,-- O BID assegura que pode não financiar o projeto através do Pantanal se 
problemas ambientais sérios forem antecipados. Esta estratégia pode somente 
retardar os impactos sociais e ambientais negativos de se desenvolver a hidrovia 
até Cáceres. O financiamento do BID até os limites do Pantanal tornaria mais 
fácil a outrem financiar o restante, posteriormente. Portanto, a estratégia de 
certos interesses ocultos pode ser de deliberadamente dividir o Projeto Hidrovia 
em porções menores, mantendo-se o entendimento tácito entre os parceiros e os 
países de que o objetivo final prossegue sendo o desenvolvimento da navegação 
ao longo de todo o curso do rio. 

,-- 

Além disso, em cada um desses cenários pode haver impactos indiretos 
importantes oriundos de qualquer tipo de desenvolvimento estabelecido. Por 
exemplo, a promoção da monocultura de soja, da maior extração de madeira, e 
o incremento na mineração, podem ter dramáticos efeitos sobre a qualidade do 
solo, das florestas e dos recursos hídricos, independentemente de onde o ponto 
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final do Projeto Hidrovia de fato se localize. Novamente, a maior e mais difícil 
questão é: como as populações regionais deveriam abordar a identificação do 
patamar de desenvolvimento mais apropriado para a bacia do rio da Prata como 
um todo? 

O Projeto Hidrovia provavelmente encorajará e acelerará as forças 
desenvolvimentistas ora em curso. Outros projetos de desenvolvimento já estão 
ocorrendo na região, tais como o Projeto Prodeagro do Banco Mundial (vide 
página 37), a extração de ouro, a criação de gado, a pesca por explosão, e a 
produção de soja. É importante que se tente entender os impactos do Projeto 
Hidrovia, os impactos indiretos do desenvolvimento induzido, e os impactos 
cumulativos do projeto e do desenvolvimento regional, tomados 
conjuntamente. 

Em qualquer dos cenários - um grande projeto, diversos menores coordenados, 
muitos pequenos projetos ad hoc, ou uma combinação que deixe pequenos 
pontos desconectados - os resultados finais seriam surpreendentemente 
similares, ou seja, o desenvolvimento intensivo da bacia e exploração de seus 
recursos naturais, com o rompimento dos ecossistemas do Pantanal, do Chaco, 
dos ambientes ríbeírínhos ao longo da bacia, e o deslocamento de comunidades 
indígenas e rurais da região. A necessidade da continuidade do desenvolvimento 
na região é, em geral, reconhecida, assim como a importância da navegação no 
quadro regional. De que forma balancear esses pontos e ao mesmo tempo 
garantir a melhoria da saúde, da educação e do bem-estar das populações da 
região - mantendo a integridade dos importantes recursos hidrológicos - 
permanece uma proeminente, embora não respondida, questão com respeito ao 
Projeto Hidrovia. 

- 

- 
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IV. ESTRUTURA INSTITUCIONAL 
DO PROJETO HIDROVIA 

Os cinco países constituintes da bacia do rio da Prata declararam a intenção de 
promover a navegação perene na hidrovia em 1987, durante um encontro dos 
ministros das Relações Exteriores, realizado na Bolívia. A primeira reunião 
visando o desenvolvimento da Hidrovia Paraná/Paraguai foi organizada em abril 
de 1988, no Brasil, quando o acordo foi ratificado. Os signatários também 
concordaram em levar a cabo um estudo visando à coleta de informações 
existentes e à identificação de cenários alternativos referentes à hidrovia. Para a 
realização deste estudo contratou-se a firma brasileira de consultoria Internave 
(vide página 25). 

Embora o Projeto Hidrovia não seja, no momento, um projeto "oficial", existem 
instituições e processos em curso objetivando examinar a viabilidade da 
hidrovia e o preparo de sua implementação. Esta seção levantará o papel destas 
instituições e os processos nos quais elas se encontram atualmente engajadas. 

A. Comitê Intergovernamental Hidrovia (CIH) 

Em setembro de 1989, foi firmado o Comitê Intergovernamental Hidrovia 
(CIH), a fim de identificar projetos específicos, determinar as prioridades de 
trabalho, e estudar o potencial de leis reguladoras entre as Nações participantes. 
Um secretariado permanente foi estabelecido em Buenos Aires, Argentina, como 
uma contribuição do governo daquele país. Ao CIH foi delegada a 
responsabilidade de decidir quais estudos seriam necessários para o 
desenvolvimento da hidrovia. 

Ao CIH foi incumbida também a tarefa de encontrar e coordenar outras agências 
internacionais que respondessem por aspectos específicos e/ou pelo 
financiamento de diversas partes do trabalho relacionado com o 
desenvolvimento da hidrovia. Dentre essas agências, tem-se: 

• Instituto para a Integração da América Latina (INTAL): encarrega-se da 
elaboração de propostas para operações legais e institucionais, e das leis 
reguladoras, tarifas, assuntos trabalhistas e tratados internacionais. 

• Associação Latino-Americana de Integração (ALADI): preparou um rascunho 
do Acordo Hidrovia de Transporte Fluvial. 

• Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA): 
financiou a elaboração dos termos de referência do mapeamento da hidrovia 
de Assunção, Paraguai, até a boca do rio da Prata. 
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• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): coordena a 
administração dos estudos e propostas para os demais projetos potenciais de 
desenvolvimento regional, e providenciou US$ 485 mil em apoio financeiro 
para a Unidade Coordenadora do CIH. - 

• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): financia, através de 
doações para Cooperação técnica, a preparação de estudos de viabilidade. É 
também intenção do BID envolver-se no projeto do ponto de vista da 
coordenação do suporte financeiro aos projetos relacionados com 
infraestrutura, transporte, energia, comércio e turismo. 

O CIH é auxiliado por uma Unidade Coordenadora que foi estabelecida por 
meio de acordo entre o CIH e o PNUD. As responsabilidades da unidade 
incluem a assessoria ao CIH, a respeito de serviços de consultoria e 
acompanhamento de controle de qualidade; o providendamento de apoio 
técnico ao CIH; e a coordenação do relacionamento entre os interesses das 
instituições internacionais e do setor privado. A Unidade Coordenadora é 
composta de um consultor técnico principal e de três especialistas: um 
economista que aconselha quanto a navegação interior e projetos de 
investimento; um técnico em navegação interior e transporte terrestre; e um 
especialista em engenharia de transporte de carga fluvial e terrestre. A Unidade 
Coordenadora é auxiliada por outros especialistas contratados para dar 
consultorias específicas sobre, por exemplo, impactos ambientais, 
desenvolvimento de bacias fluviais, e outros aspectos técnicos do projeto. Os 
fundos para a unidade originam-se primariamente do PNUD, com contribuições 
do FONPLATA e dos governos nacionais. 

- 

- 
- 

Cada país participante está colaborando com a coordenação do CIH com pessoal 
técnico e consultores. O Brasil e o Paraguai contribuem ainda com Centros de 
Trabalho regionais em Corumbá e em Assunção. 

Embora o secretariado permanente do CIH, a Unidade Coordenadora e os 
governos nacionais tenham a incumbência de diversos aspectos dos estudos de 
viabilidade e de atividades correlatas do Projeto Hidrovia, na verdade é o BID, 
como a principal fonte de financiamento à cooperação técnica, que detém a 
responsabilidade pela integridade desses estudos. O BII) tem o poder de 
aprovação final dos termos de referência dos estudos e sobre os consultores e 
peritos empregados para empreendê-los. O BID deve também aprovar os 
relatórios dos consultores, os estudos técnicos e o gerenciamento dos recursos 
financeiros. 

•• 

- 
B. Fundo da Bacia do Prata (FONPLATA) 

O FONPLATA foi firmado em 1976 através de um acordo entre os governos da 
Bolívia, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, visando financiar o - 20 Considerando a Hidrovia 



desenvolvimento da Bacia do Prata. Sua sede está localizada em Sucre, Bolívia. 
Contando com reservas de US$ 200 milhões, o fundo financia estudos de pré 
viabilidade e de viabilidade, desenhos de engenharia, e projetos em geral, 
sempre em arranjos de co-financiamento com o Banco Mundial e com o BID. O 
FONPLATA é supervisionado por um "Comitê Coordenador Intergovernamental 
para os Países da Bacia do Prata" (CCI). Sediado em Buenos Aires, o Comitê é 
composto dos embaixadores da Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai e de um 
funcionário de alto nível do governo argentino. 

O princípio primordial do FONPLATA é coordenar esforços conjuntos visando o 
desenvolvimento dos recursos naturais da região. Os projetos conduzidos 
conjuntamente pelos países membros são relacionados a: navegação; uso, 
regulamentação e distribuição de recursos aquáticos; proteção da vida selvagem; 
desenvolvimento de infraestrutura (estradas, canais, ferrovias, energia, 
telecomunicações e aviação); desenvolvimento industrial; e obras sanitárias, 
saúde e educação. 

C. Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID) 

Em 1991, o BID destinou recursos para cooperação técnica no valor de US$7,S 
milhões, a serem utilizados em estudos de viabilidade da construção do Projeto 
Hidrovia, incluindo estudos técnicos, financeiros, sócio-econômicos, legais, 
institucionais e ambientais. A Cooperação técnica auxiliou o fortalecimento 
institucional do Secretariado Permanente do CIH, e estabeleceu que a Unidade 
Coordenadora gerenciasse os estudos. 

Para as operações cobertas pelo acordo de Cooperação Técnica, o custo total está 
estimado em US$10.991.240,00. Os custos serão divididos entre o BID 
(US$7.SOO.OOO,OO), o PNUD (US$485.000,00), o FONPLATA (US$1.656.000,00), 
e os governos nacionais (US$1.350.000,00). 

i. Estudos de viabilidade 
r 

Existem dois componentes no estudo de viabilidade das modificações na 
hidrovia existente: 

Módulo A, previsto para levar cinco meses, foi idealizado com a finalidade de 
investigar a viabilidade de projetos de restauração da hídrovía existente, a curto 

,.... prazo. Incluídos no Módulo A encontram-se os seguintes estudos e atividades de 
coleta de informações: 

• dragagem de Santa Fé, Argentina, até Corumbá, Brasil, incluindo-se 
necessidade de extração de rochas e escavações; 
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• sinalização e desenvolvimento de outros instrumentos de auxílio à 
navegação, de Nueva Palmira a Corumbá; 

• acesso portuário em Nueva Palmira; 

• coleta de dados estatísticos sobre transportes, projeções econômicas, estado 
atual das frotas de transporte existentes, e avaliação das instalações 
portuárias disponíveis; 

' ....J 

• impactos ambientais da ampliação das obras existentes; - 
• investigação sobre o envolvimento do setor privado nos projetos e operações 

da hidrovia. · 

Três trechos específicos do rio serão enfocados: 

• Assunção a Santa Fé 
• Assunção a Corumbá (Brasil)/Puerto Quijarro (Bolívia) 
• Santa Fé a Corumbá/Puerto Quijarro 

O Módulo B envolve estudos de prazo mais longo para novas obras de 
engenharia de grande porte ao longo de toda a hidrovia, de Cáceres a Nueva 
Palmira, e sinalização de Corumbá até Cáceres. Incluídos no Módulo B 
encontram-se dois sub-componentes: um tenciona analisar a viabilidade das 
obras de engenharia, e o outro constitui um estudo de impacto ambiental das 
obras de engenharia, e o correspondente desenvolvimento induzido por elas ao 
longo de toda a hidrovia. 

- 

O primeiro componente do Módulo B visa investigar a viabilidade das obras de 
engenharia. Este estudo incluirá: 

• dragagem, alterações nos cursos dos rios, estabilização de canais, escavação e 
remoção de rochas, construção de obras de engenharia hidráulica e regulação 
dos recursos hídricos; 

• o estudo das características dos sistemas fluviais (hidrologia, sedimentação e 
morfologia), e criação de um banco de dados; 

• estudo comparativo de várias opções de hídrovías: 

• atualização de projeções econômicas, custos de engenharia e viabilidade 
financeira; 

• preparo de um plano para a implementação dos componentes do projeto, 
incluindo financiamento, projetos de engenharia, equipamento e pessoal 
requeridos. 
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,..... 

Os estudos também coletarão e atualizarão informações existentes, além de 
identificarem e conduzirem trabalhos de campo, necessários para a conclusão 
dos levantamentos. O estudo de engenharia está previsto para ser concluído 
doze meses após iniciado. 

ii. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

O segundo componente do Módulo B objetiva investigar os impactos 
ambientais globais na área de influência. Tecnicamente, o Hidrovia foi 
classificado pelo BID como um projeto de Classe III ambiental - um com 
"impacto moderado", requerendo um estudo de impacto ambiental (EIA) semi 
detalhado ("Classe IV" é definido como um projeto que possui significativos 
impactos potencialmente negativos, e demanda um estudo de impacto 
ambiental completo). 

O EIA do Projeto Hidrovia visa preencher critérios específicados pelo BID, 
descritos em seu Plano de Operações para Estudos Regionais sobre a Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia Paraná/Paraguai ANEXO V: 
Termos de Referência para a Realização da Avaliação de Impacto Ambiental do 
Desenvolvimento da Hidrovia Paraná/Paraguai (1° de Agosto de 1991). O EIA 
também deve ser conduzido de acordo com as leis dos países da Bacia do Prata. 

De acordo com os Termos de Referência, o EIA deve cobrir os impactos diretos 
oriundos das obras de engenharia e do aumento de tráfego aquático no canal de 
navegação, e os impactos indiretos originados do desenvolvimento industrial e 
agrícola, das obras de engenharia e dos incrementas populacionais. Com 
respeito ao detalhamento dos impactos indiretos, a área de influência fica para 
ser definida pela firma de consultoria contratada para elaborar o EIA. 

O EIA deve incluir um levantamento dos recursos humanos, biológicos e físicos 
disponíveis; uma análise da legislação ambiental existente e das capacidades 
institucionais; análise de outros projetos sob consideração ou implementação na 
área de influência; uma previsão das condições do projeto, tanto no caso dele 
ser implementado como não; e medidas visando mitigar os impactos ambientais 
e encorajar a proteção ambiental. 

Os Termos de Referência para o EIA detalham referências para metodologia, e o 
que deveria ser incluído num diagnóstico ambiental integrado - incluindo os 
"ambientes físico, biótico e humano". São igualmente ressaltados os pontos a 
serem considerados sob a rúbrica "Identificação e Análise dos Impactos 
Ambientais", entrando aí os impactos sobre as comunidades humanas e saúde 
pública. (Para uma cópia dos Termos de Referência completos, contactar o BID 
ou o Centro de Informações dos Bancos, BIC). 

O EIA deve estudar áreas ecologicamente sensíveis com "intensidade especial". 
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- 
Quatro dessas áreas são mencionadas nos Termos de Referência: (í) o Pantanal 
do Mato Grosso, (ii) a "área de influência do pólo de desenvolvimento industrial 
na área de Corumbá/Puerto Suárez", (iii) obras de navegação propostas para o 
canal Tamengo, visando conectar melhor o Rio Paraguai à Bolívia, e (ív) áreas 
onde a remoção de rochas ou outras mudanças no curso do rio sejam 
requeridas. 

Adicionalmente, o EIA avaliará os impactos sociais sobre as populações 
atingidas, incluindo os povos indígenas. (Para maiores informações a respeito 
das políticas do BID relacionadas com povos indígenas, contactar o BID ou o 
BIC). 

O EIA será coordenado pelo CIH com supervisão constante do BID; o BID estima 
que serão necessários aproximadamente dezoito meses para completá-lo. O EIA 
será conduzido também em coordenação com o Módulo A e com os estudos de 
viabilidade econômica e de engenharia do Módulo B. Atualmente, o PNUD e o 
BID estão buscando uma firma de consultoria adequada, ou um consórcio de 
firmas, para levar a cabo os estudos de viabilidade. Antecipa-se que ambos os 
estudos estarão sendo iniciados em setembro de 1994. 

Além do EIA, o BID e o PNUD têm considerado a contratação de um "auditor 
ambiental" independente, descrito como um avaliador posterior do relatório 
ambiental e do processo pelo qual ele terá sido conduzido. A despeito de já 
terem ocorrido conversações com o programa de terras inundáveis da União 
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e com o Wetlands for the 
Americas para dirigir a auditoria, nenhum contrato foi ainda firmado. - 

iii. Participação Pública 

As únicas citações escritas sobre a participação pública nos estudos de 
viabilidade são encontradas nos Termos de Referência para o EIA, Anexo V do 
Plano de Operações do BID. Essas referências são as seguintes: 

"Seria aconselhável para o conhecimento público do projeto e sua influência, 
que a comunidade seja ouvida antes que o projeto de implementação da obra 
seja levado a cabo e, também, naelaboração de sugestões e critérios gerados pela 
comunidade e pelos representantes institucionais responsáveis em adequar a 
obra à região". (ANEXO V, página 12) 

"O Relatório de Impacto Ambiental (Rima) deve ser tornado público. A 
informação técnica produzida deve, portanto, ser apresentada numa linguagem 
que o público possa compreender. Esse relatório deve ser ilustrado com mapas, 
tabelas, gráficos e outros recursos visuais de modo que as consequências 
ambientais do projeto e suas alternativas possam ser claramente entendidas, e 
suas vantagens e desvantagens comparadas". (ANEXO V, página 16) - 
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"Um componente de Educação Ambiental terá que ser idealizado como um 
meio de se ouvir a comunidade em todas as fases de sua execução e com as 
seguintes finalidades: proporcionar à comunidade um conhecimento mais 
profundo de seu próprio ambiente, para que ela possa formar uma consciência 
crítica como base para suas opiniões sobre os atos de intervenção no macro e no 
micro-ambiente; apresentar a proposta de projeto à comunidade de modo que 
esta possa discutir completamente os impactos ambientais que a obra possa 
originar; e tornar públicas a legislação e os instrumentos de participação da 
comunidade visando garantir que os membros da comunidade sejam capazes de 
exercitar a cidadania." (ANEXO V, Apêndice III, página 28) 

Melhorar e expandir o processo de participação pública no EIA, conforme 
definido aqui, pode se constituir num assunto importante para aqueles, na 
região, interessados em participar no processo de tomada de decisão do Projeto 
Hidrovía. Portanto, considerações adicionais a esse tópico serão formuladas na 
Seção VII.D. do presente informe. 

D. Estudo lnternave: Viabilidade Econômica 

Por hora, a única justificativa econômica disponível para se levar adiante o 
Projeto Hidrovia é o Estudo de Viabilidade Econômica de 1992, realizado pela 
firma brasileira Internave. Esse estudo faz projeções baseadas na implementação 
do Projeto Hídrovia no contexto de dois cenários de comércio regional: 
integração espontânea e integração intencional (por exemplo, integração do 
Mercosul). Em ambos os cenários, os custos são fundamentados em construção e 
manutenção, e no melhoramento dos portos, equipamentos de transporte e 
frotas de navegação. Os benefícios são baseados nas economias projetadas em 
custos de transporte. Custos sociais ou ambientais não são levados em 
consideração. · - 

,-- 

Os críticos têm desacreditado o estudo Internave devido às suas projeções 
otimistas de custos e benefícios, e por seus significativos erros em cálculos 
básicos. Além disso, as predições do estudo a respeito do crescimento econômico 
originado pela expansão da produção agrícola no Brasil, em Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Rondônia, têm sido questionadas. A Internave prevê cerca de 
150% de aumento na produção de soja e milho no Brasil, baseada em premissas 
muito otimistas sobre elevações na produtividade de ambas as culturas, que 
excedem de 25 a 100% as produtividades médias conseguidas no Brasil. O 
estudo Intemave estima que a produção de soja elevar-se-á de 1,8 a 2,2 milhões 
de toneladas por ano. O informe de 1993 da Wetlands for the Americas aponta 
que tais aumentos implicariam numa expansão do total de terras cultivadas · 
destinadas a soja e milho da ordem de 860 mil a um milhão de hectares. "A 
origem de tais terras aráveis adicionais não é discutida no estudo Internave, mas 
uma possibilidade óbvia é a pressão adicional sobre solos marginalmente 
adequados do Pantanal e da Bacia do Paraguai" (Hidrovia: Um Exame Ambiental 
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Inicial da Hidrovia Paraná/Paraguai, pág. 46). - 
O BID rejeitou formalmente o estudo Internave, e irá utilizar o estudo de 
viabilidade de engenharia do Módulo B para recalcular os custos e benefícios 
econômicos. Enquanto isso, mesmo carecendo de credibilidade, o estudo 
Internave ainda está sendo usado por autoridades da região, a fim de justificar o 
Projeto Hidrovia. 

E. Zona de Processamento e Exportação (ZPE) 

Um exemplo de como a integração regional e a Hidrovia já se encontram em 
progresso é a Zona de Processamento e Exportação (ZPE) localizada na cidade de 
Cáceres, no ponto extremo norte do Projeto Hidrovia. A ZPE foi estabelecida 
pela prefeitura de Cáceres em 1992 visando atrair investimento doméstico e 
externo em indústrias voltadas para o mercado externo. A divulgação da ZPE 
promove a área como favorável ao processamento de carnes, frutas, vegetais e 
grãos (soja e milho); indústria da madeira, curtumes, tecelagens e cerâmicas. 

- 
r - 

F. Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos 
(United States Army Corps of Engineers) - 

O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA é uma autarquia estadunidense e 
ramo do Exército responsável pela construção de projetos de grande escala nos 
Estados Unidos, como barragens, controle de enchentes e navegação. Dentre os 
projetos incluem-se diversas represas e canais na Bacia do rio Mississipi, projetos 
de irrigação, drenagem e controle de enchentes na região dos Everglades da 
Plôrída, e muitas represas hidrelétricas na Bacia do rio Colorado. O Corpo de 
Engenheiros do Exército também presta assistência técnica a governos 
estrangeiros e firmas privadas norte-americanas concorrendo em licitações 
internacionais, em condições de não-reembolsamento (isto é, os serviços 
técnicos não são pagos pelo Tesouro dos EUA). 

- 

- 
É possível que o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA seja contratado 
para trabalhos na Hidrovia. O BID e o PNUD solicitaram propostas de várias 
firmas internacionais de construção do Brasil, EUA e Europa, entre outras, e 
selecionará uma ou diversas firmas para fazer os estudos de viabilidade. Um 
processo de concorrência distinto encontra-se em curso para o estudo 
ambiental. A firma norte-americana submetendo proposta para o estudo de 
viabilidade incluiu serviços de assistência técnica do Corpo de Engenheiros do 
Exército dos EUA (na forma de subcontrato). Assim, se a firma estadunidense for 
selecionada pelo BID e pelo PDNU, o Corpo de Engenheiros norte-americano 
será envolvido no Projeto Hidrovia. Uma outra firma dos EUA submeteu 
proposta para o estudo ambiental, a qual não conta com o Corpo de 
Engenheiros, mas que poderá vir a ser modificada de modo a incluí-lo. 

- 
- 

- 
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V. CONSIDERAÇÕES POLÍTICAS, SOCIAIS E 
AMBIENTAIS PERTINENTES AO PROJETO 
HIDROVIA 

A. Panorama Político 
,- 

Apesar das propostas originais de modificações na hidrovia se contraporêm à 
recente iniciativa de mercado comum, o atual Projeto Hidrovia é em grande 
parte um derivado das negociações do Mercosul. A organização do transporte ao 
longo da hidrovia Paraguai-Paraná seria uma clara manifestação física do eixo 
que ligaria os países economicamente através do livre comércio, mas a que 
custos e a benefício dequem? Embora possa haver concordância generalizada 
entre os parceiros do Mercosul sobre os benefícios da integração, e os assuntos 
debatidos atualmente concentrem-se no ritmo em que tarifas zero de comércio 
sejam atingidas, o percurso político para a implementação de uma hidrovia 
largamente expandida é muito menos claro. 

i. Integração Econômica - Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) 

O contexto econômico da Hidrovia é o Mercado Comum do Cone Sul 
(Mercosul, ou Mercosur em espanhol), estabelecido por um tratado de março de 
1991. Os países-membros do Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
(a Bolívia não faz parte do tratado por ora). O Mercosul está previsto para entrar 
em vigor em dezembro de 1994, mas pode ser adiado. A área total de 
abrangência do Mercosul é de doze milhões de quilómetros quadrados, com 
uma população de quase duzentos milhões de pessoas e um setor produtivo de 
bens e serviços na ordem de US$630 bilhões anuais. 

Os objetivos do Mercosul são: alcançar o livre comércio de bens, serviços e 
fatores de produção entre os países signatários; estabelecer uma política de 
comércio comum entre os membros do Mercosul e os mercados externos e 
outros participantes do comércio; coo.rdenar políticas macroeconômicas e 
setoriais em comércio exterior, agricultura, indústria, política monetária, 
serviços, questões aduaneiras, transportes e comunicações; e harmonizar 
legislação relevante. Dentre os programas instituídos visando a consecução 
desses objetivos estão a liberalização do comércio e a eliminação de tarifas 
alfandegárias e de barreiras não-tarifárias ao comércio. 

A estrutura institucional do Mercosul inicia-se pelo Conselho do Mercado 
Comum, que é a entidade política responsável pelas diretrizes globais, e 
composto pelos ministros da Economia e das Relações Exteriores dos países 
participantes. O Grupo do Mercado Comum (GMC) é o órgão responsável pela 
execução do tratado. O GMC supervisiona as atividades de onze subgrupos 
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técnicos que se dedicam 'as implicações da integração em vários setores, 
incluindo política macroeconômica e comércio, transporte, indústria, 
agricultura, energia e políticas trabalhistas. São assistidos por um Secretariado 
Administrativo, sediado em Montevidéu, Uruguai. 

O Mercosul é auxiliado pelo BID, que já providenciou US$ 4 milhões ao GMC 
para assistência técnica, visando, em particular, a harmonização de políticas 
macroeconômicas e setoriais. 

Atualmente, déficits comerciais, alta inflação no Brasil (2200% durante 1993), 
desavenças políticas e preocupações dos sindicatos argentinos podem atrasar a 
efetivação do acordo. Negociações recentes redundaram em um impasse quanto 
as tarifas externas, ·já acertadas para cerca de 85% dos bens. Durante um 
encontro em janeiro de 1994, os presidentes dos países-membros concordaram 
em adiar por seis meses a decisão a respeito da implementação das tarifas 
externas comuns restantes. 

O Projeto Hidrovia é visto como a espinha dorsal desse acordo porque ele 
poderia proporcionar a infraestrutura de transportes necessária, um 
componente-chave para a integração regional e desenvolvimento econômico na 
Bacia do Prata. Acredita-se que o desenvolvimento econômico aceleraria a 
evolução de indústrias produtivas e extrativas no interior dos quatro países. O 
Projeto Hidrovia é considerado, por seus proponentes, uma opção de transporte 
mais barata que a rodoviária ou a ferroviária. 

ii. Brasil 

Embora o Brasil seja o maior parceiro do Mercosul, responsável por mais da 
metade do poderio econômico do pacto, ele não será necessariamente o maior 
beneficiário de uma hidrovia expandida. Muitas das vantagens do Projeto 
Hidrovia dependerão da habilidade do Brasil em aumentar seu volume de 
exportação de matérias-primas, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul para 
outras partes do mundo, e para os outros países do Mercosul. Para atingir esse 
objetivo o Brasil poderia, de um modo mais fácil, aproveitar-se de uma rede de 
transportes terrestres expandida e melhorada (rodovias e ferrovias) em direção 
aos portos existentes na costa leste do país. Além disso, portos na costa leste, no 
Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, que atualmente 
encarregam-se das exportações dessas regiões, beneficiar-se-íam de tal alternativa 
terrestre. Dado que esses quatro estados detêm poder político significativamente 
mais expressivo no Congresso brasileiro do que Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, diferenças regionais dentro do Brasil poderiam afetar a implementação da 
parcela brasileira do Projeto Hidrovia. 

Asssegurar que navios de porte oceânico atingissem Cáceres poderia, 
potencialmente, custar ao Brasil a perda do Pantanal, um de seus mais valiosos e 
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populares ecossistemas naturais. Tantas enormes modificações e obras 
estruturais seriam requeridas a fim de se construir um grande canal navegável 
através do Pantanal, que as terras alagáveis seriam provavelmente destruídas. 
Mais ainda, os custos de tais modificações podem ser extremamente elevados e 
ainda não foram incluídos nos estudos de viabilidade econômica empreendidos 
até o momento. Tais custos econômicos e ambientais podem provocar na 
população brasileira o pleito por um caminho de ação menos oneroso e 
daninho ao ambiente, com respeito a uma nova infraestrutura de transportes 
para a região. 

Por outro lado, o cartel brasileiro da construção civil de São Paulo, que tem, 
tradicionalmente, sido uma poderosa voz no Congresso, pode enxergar o 
Projeto Hidrovia como uma oportunidade de assegurar mais contratos 
governamentais lucrativos. O poder da indústria da construção pode, todavia, 
estar diminuindo, enquanto escândalo após escândalo a respeito de propinas, 
subornos e acordos secretos são conduzidos pelo Congresso e pela 
administração. Isto pode causar que autoridades governamentais e 
representantes eleitos procedam de um modo mais cauteloso antes de se 
curvarem à influência histórica desse cartel. 

Esses assuntos poderão logo vir a tona, quando o Tratado de Navegação regendo 
o uso comum da hidrovia pelos países começar a ser debatido pelo Congresso 
brasileiro. Acertado pelo CIH em junho de 1992, esse tratado tem ainda que ser 
ratificado pelos cinco países. Apesar do clima político no Paraguai, Argentina, 
Bolívia e Uruguai assegurar a virtual ratificação nesses países, a situação no Brasil 
é menos clara. 

De acordo com o Instituto Centro de Vida, uma ONG brasileira sediada em 
Cuíabá, o acordo de navegação não se coaduna com a lei ambiental brasileira. 
Por exemplo, não há definição de responsabilidade no tratado no caso de 
vazamentos ou outros acidentes ocorrerem ao longo da hidrovia. Já que os 
termos desse tratado especificam que ele tem que ser aprovado como está, sem 
emendas, poderá haver problemas em sua passagem pelo Congresso brasileiro. 

Um outro fator adicional à situação brasileira é o crescente interesse nos 
recursos naturais bolivianos. Um gasoduto já está sendo construído entre os dois 
países, e o Brasil está interessado em negociar futuras concessões. O interesse da 
Bolívia em melhorar seu acesso ao Atlântico também afetará, provavelmente, a 
posição do Brasil quanto ao Projeto Hidrovia, pelo menos até o Canal Tamengo, 
através do qual a Bolívia tem acesso à Hidrovia. 

iii. Argentina 

Adicionalmente a proposta de integração, acontecimentos na Argentina 
cumpriram um papel significativo no renascimento do Projeto Hidrovia em 
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1987. Sessenta e cinco por cento da indústria argentina e 75% de sua população 

. localizam-se ao longo dos rios da Prata e Paraná. A manutenção e a expansão do 
acesso navegável através dos rios é, portanto, muito mais crucial para a Argen 
tina do que para o Brasil. Enquanto as negociações do Mercosul se iniciavam, a 
Argentina se encontrava bem avançada na direção de planejar operações que 
melhorassem o acesso de navios de longo curso a seus portos na confluência dos 
rios Paraná e Paraguai. 

1 

"""' 

Com a sua parte da hidrovia expandida já em curso, a Argentina tem o mínimo 
a perder e o máximo a ganhar com o Projeto Hidrovia. Operando a parcela 
maior da indústria de transportes regional, a Argentina tende a ganhar 
proporcionalmente, conforme o acesso navegável ao Paraná/Paraguai melhora. 
Pressão adicional de grupos em favor do Projeto Hidrovia certamente 
desenvolver-se-á por parte dos portos argentinos a serem privatizados, 
especialmente os fluviais. Impactos ambientais em território argentino serão 
incrementados por maior poluição aquática, assoreamento e mudanças nos 
regimes de cheias. Embora tais impactos ambientais e custos econômicos em 
torno das operações de drenagem argentinas não sejam insignificantes, eles são 
muito menos custosos, no todo, do que os do Brasil ou Paraguai no caso deles se 
engajarem nos trabalhos de canalização necessários, visando acesso do oceano 
até Cáceres. É importante notar que o Secretariado do CIH é sediado em Buenos 
Aires, e é dirigido pelo chefe da autoridade portuária argentina. 

- 
- 
- 

iv. Uruguai 

Operando a principal instalação portuária da bacia na boca do rio da Prata, o 
Uruguai tem também almejado uma hidrovia expandida. Similarmente à Argen 
tina, o Uruguai veria benefícios significativos sem maiores custos econômicos. O 
atual presidente do BID, Enrique Iglesias, foi previamente ministro das Finanças 
do Uruguai e tem promovido fortemente este projeto, tanto dentro quanto fora 
do BID. Porém, a Argentina pode estar embarcando atualmente num projeto 
que venha a minar os benefícios uruguaios. Planos estão evoluindo para drenar 
um novo canal (Canal Mitre) ao longo do Rio Paraná, o qual permitiria aos 
navios alcançar o Atlântico inteiramente através de território argentino, 
sobrepassando o porto uruguaio de Nueva Palmira. Somando-se as perdas de 
receita, o Uruguai está preocupado que a drenagem e a operação de um novo 
canal poderia danificar a hidrologia do canal existente, requerendo drenagem 
adicional ou mesmo intervenções estruturais mais sérias para mantê-lo. Esta 
iniciativa poderia resultar em relações abaladas entre Uruguai e Argentina, 
enquanto as negociações relativas à expansão e operação da hidrovia 
continuam. 

- 

- 

- 
- 
- 
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v. Paraguai 

Como a Argentina, o Paraguai também espera receber benefícios significativos 
da expansão da hidrovia. Ao contrário da Argentina, os custos serão 
provavelmente muito mais altos. Os alagados do Chaco, na porção norte do 
país, constituem uma barreira relevante à expansão da navegação. Quase um 
'mini' Pantanal, trabalhos estruturais e investimento de capital vultosos serão 
necessários a fim de permitir o acesso de navios maiores a essa região. Uma vêz 
estabelecido, isso ajudaria a acelerar o desenvolvimento e a produção agrícola 
no Chaco, algo que o governo deseja muito promover. 

O presidente paraguaio, Juan Carlos Wasmosy, é sócio de uma das maiores 
companhias construtoras do país, CONEPMP A, e pode possuir interesses 
financeiros no Projeto Hidrovía. Um Comitê nacional sobre o Projeto Hidrovia 
foi estabelecido e uma nova lei sancionada para permitir que portos privados 
operem em qualquer parte dos rios paraguaios. O governo gostaria muito de 
seguir adiante. 

Embora o governo esteja debatendo legislação de estudos ambientais, já foi 
afastada a possibilidade de qualquer elemento de participação pública, 
restringindo ainda mais o nível de alavancagem pública capaz de influenciar o 
Projeto Hidrovia no Paraguai. 

vi. Bolívia 

Em função de ser, nq momento, membro do Pacto Andino (Acuerdo Subre 
gional Andino), um acordo comercial entre Bolívia, Colômbia, Equador, Ven 
ezuela e Peru, firmado em 1969, a Bolívia não pode ser parte do Mercosul. 
Todavia, a Bolívia deseja muito ser parte de uma hidrovia expandida. Tendo 
perdido seu acesso ao Pacífico para o Chile na Guerra do Pacífico de 1882, e 
falhado nas tentativas de ganhar uma saída para o mar através do Rio Paraguai 
até e durante a guerrado Chaco de 1935, a Bolívia espera, uma vêz mais, 
estabelecer um porto. Planos têm sido formulados visando construir instalações 
portuárias em Porto Busch, no Rio Paraguai, localizado próximo à fronteira 
Boliviana com o Paraguai, mas os estudos ainda não foram completados. 
Atualmente, a Bolívia opera instalações portuárias limitadas, primariamente 
para exportações de soja, através do canal Tamengo, via Brasil, situado pouco ao 
norte de Corumbá. No seu desenho atual, o canal não é profundo o suficiente 
para suportar navios completamente carregados durante a estação seca e, 
durante a época das cheias, a altura dos navios é restringida devido a uma ponte 
que transporta água por sobre o canal para Corumbá. 

Um acesso oriental melhorado permitiria a Bolívia engajar-se em expansão 
agrícola mais agressiva, assim como a extração mineral, incluindo ferro e 

r manganês, próxima à fronteira com o Brasil. A Bolívia também prevê aumento 
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da exploração de madeira e expansão das terras cultiváveis conforme a hidrovia 
seja incrementada. A especulação de terras já se iniciou, em função dos 
sojicultores brasileiros que procuram terras na Bolívia, esperando que os 
transportes da região melhorem, seja através de rodovias, ferrovias ou do Projeto 
Hidrovía. 

- 

vii. Questões Regionais - 
Embora diversos acordos e comissões bilaterais e multilaterais tenham sido 
firmados, ao longo dos anos, abordando o manejo de ecossistemas 
transnacionais e problemas ambientais dentro da bacia do rio da Prata, nenhum 
tem sido particularmente efetivo, dado o declínio na qualidade da água dos rios 
e a contínua degradação do Pantanal. O Ato de Assunção, sob a égide do 
Tratado de Brasília adotado pelos ministros das Nações da Bacia do Prata em 
1971, refere-se à "necessidade de controlar a poluição das águas e preservar, o 
tanto quanto possível, as qualidades naturais da água, como parte integral da 
política de conservação e utilização dos recursos hídricos da bacia". A Argentina 

- e o Paraguai criaram a Comissão Conjunta do Rio Paraná por tratado, em 1971, 
a qual possui uma unidade ambiental, e também lida com o controle de pesca e 
de qualidade da água na porção do rio dividida pelos dois países. Mais ainda, a 
Comissão Ambiental do Mercosul foi formada em 1992 a fim de "levar em 
consideração o desenvolvimento sustentável e reduzir a pressão sobre problemas 
já existentes, tais como contaminação fluvial, erosão e sedimentação, e a 
administração de ecossistemas comuns". Contudo, essas comissões e tratados 
não resultaram em esforços conjugados de proteção do meio ambiente regional. 

- 
Sem um tratado ou acordo formal pertinente à Cooperação internacional e 
gerenciamento do Pantanal, haverá pouca certeza de que as responsabilidades 
por futuros problemas serão realmente definidas entre os três países que 
compartilham o Pantanal. Por exemplo, o Instituto para a Integração Latino 
Americana (INT AL) foi autorizado a desenvolver procedimentos operacionais 
para o CIH e a preparar uma proposta de harmonização da legislação dos países 
participantes. Todavia, o INTAL não elaborou propostas práticas de Cooperação 
regional visando proteger ou manejar o ecossistema pantaneiro. Ademais, já que 
a Bolívia não é membro do Mercosul, a capacidade da Comissão Ambiental do 
Mercosul de abordar assuntos referentes ao Pantanal é incerta. 

- 
- 
- 

Sem contar com recomendações práticas relativas a mecanismos pelos quais os 
cinco países protegeriam e manejariam os recursos e ecossistemas da região, 
individual e coletivamente, o BID e outros possíveis financiadores do Projeto 
Hidrovia podem não se sentir capazes de assegurar que danos ambientais sérios 
não virão a ocorrer como resultado dos investimentos. Mais importante ainda, 
os cinco países devem ratificar o "Acordo de Transporte Fluvial", disciplinando 
seus respectivos usos da hidrovia. Conforme notado acima, essa ratificação 
ainda não parece certa, impedindo a implementação potencial de quaisquer 
projetos conjuntos. 
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viii. Financiamento Internacional 

A dotação do BID requer que a consulta pública ocorra durante a realização do 
estudo de impacto ambiental, parte do estudo de viabilidade do Projeto 
Hidrovia. Esse processo deve introduzir informações, idéias e alternativas, as 
quais podem afetar sensivelmente as conclusões tanto do estudo de viabilidade, 
quanto do estudo ambiental. Desta forma, é possível que o Projeto Hidrovia 
como é atualmente concebido pelo CIH, não seja necessariamente o 
recomendado no estudo completo. Assim, os resultados do próprio estudo 
podem influir consideravelmente na motivação de cada país para proceder com 
a expansão. 

Adicionalmente, recursos para financiar melhoramentos na hidrovia têm que vir 
do BID e/ou do Banco Mundial. As decisões dessas instituições são tomadas por 
um conselho internacional de diretores, muitos dos quais representam governos 
de fora da região, os quais podem não apoiar o(s) projeto(s) por razões políticas, 
ambientais e econômicas. 

8. Considerações Sociais e Ambientais 

i. Preocupações Ambientais Existentes 

Dentro da área de drenagem dos rios Paraguai e Paraná (1,75 milhões de km2), 
agricultura, mineração, extração de madeira, indústrias e grandes represas 
hidrelétricas têm causado impactos profundos na qualidade ambiental. No 
contexto do presente informe, seria impossível detalhar todas as preocupações 
ambientais existentes concernentes à região; porém, algumas das ameaças 
primárias aos ecossistemas fluviais são resumidas abaixo. 

A área de águas tributárias de quatro dos grandes sistemas fluviais da América do 
Sul (o Amazônico, o do São Francisco, o do Paraná e o do Paraguai) está 
localizada numa região conhecida como os "cerrados", na região centro-oeste do 
Brasil, e tomando grande parte do estado do Mato Grosso. Cobrindo cerca de 2 
milhões de km2, os cerrados são compostos de diversos ecossistemas peculiares, 
incluindo savanas, campos limpos, campos sujos, florestas altas, florestas secas e 
alagados. Ricos em biodiversidade, estima-se que mais de 150.000 espécies de 
plantas e animais são encontrados nos cerrados, muitos dos quais endêmicos. 

,-. 
' 

Nesses ecossistemas, cerca de 75% das savanas e florestas originais foram 
destruídas por projetos de desenvolvimento de grande porte, de pecuária e 
agricultura mecanizadas, especialmente soja. Isto tem causado a erosão do solo, 
sedimentação de rios, poluição por pesticidas e fertilizantes, redução de 
biodiversidade e desertificação. O desenvolvimento industrial tem contribuído 
para o desflorestamento e problemas de poluição. Uma das indústrias mais 
destrutivas do ambiente é a extração de ouro, que contamina os rios com 
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mercúrio e contribui para a sedimentação. Áreas sensíveis têm sido destruídas 
também por represas, as quais inundaram aproximadamente 10.000 km2 dos 
cerrados. 

O Rio Paraguai corre para o sul vindo dos cerrados, e para as mais extensas terras 
alagáveis do mundo, o Pantanal. Estimado entre 140.000 a 200.000 km2, o 
Pantanal assenta-se sobre uma depressão geológica nos estados brasileiros de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

- Em função de sua grande biodiversidade e papel na regulagem dos ciclos 
hidrológicos das águas do Rio Paraguai, o Pantanal tem sido reconhecido 
mundialmente como uma importante área de conservação. É destacado pela 
Constituição do Brasil como uma prioridade de conservação nacional. Dentro 
de seus limites estão o Parque Nacional do Pantanal (135.000 ha.), e duas 
pequenas reservas ecológicas (totalizando 83.000 ha.). Diversas organizações 
conservacionistas internacionais, como a Conservação Internacional (Conserva 
tion Intemational), a Conservação da Natureza (the Nature Conservancy) e o 
Fundo Mundial para a Vida Selvagem (W orld Wildlife Fund) estão 
correntemente engajados em, ou têm planos de levar adiante, estudos na área. 
Ademais, o plano nacional brasileiro de manejo de recursos naturais, financiado 
pelo Banco Mundial, inclui um componente de proteção do Pantanal. 

- 
Ainda assim, o Pantanal encontra-se longe de estar protegido. Adicionalmente a 
poluição oriunda da mineração e da agricultura, e a sedimentação e alterações 
hidrológicas causadas pelo desflorestamento no alto curso, o desenvolvimento 
dentro do Pantanal ameaça a integridade do ecossistema. Mais de uma dúzia de 
espécies selvagens são consideradas ameaçadas devido à caça e pesca excessivas 
ou ilegais. Cerca de 13,3 milhões de hectares de terras do Pantanal são, 
atualmente, propriedade de pecuaristas. O gado está causando sobrepastagem, 
mudanças na composição vegetal e invasão de plantas daninhas. 

- 
- 

No Paraguai, a região contígua ao Rio Paraguai sofreu desflorestamento rápido e 
generalizado durante a década passada, principalmente como resultado da 
expansão da soja e de plantações de pinus. Poluição de pesticidas e fertilizantes, 
assoreamento e perda de biodiversidade contribuíram para a deterioração da 
bacia. Cerca de 90% das florestas do Paraguai oriental desapareceram; a região 
ocidental do país (o Chaco) ainda detêm mais ou menos metade de suas 
florestas originais, mas o processo de desflorestamento (principalmente para 
desenvolvimento pecuário) tem se acelerado incisivamente na área, desde o fim 
dos anos oitenta. O Projeto Hidrovia provavelmente traria impactos não só à 
zona norte do Rio Paraguai (San Pedro, Alto Paraguai, o Gran Pantanal), mas 
também, aos terrenos inundáveis do baixo Pilcomayo (Chaco Sul) e aos 
complexos alagadiços de Ypoa e Neembucu (sudeste do Paraguai). 

- 
- 
- 
- 
- 
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Grandes represas hidrelétricas e outras obras de engenharia na Bacia do Prata 
têm causado, igualmente, vasto impacto em ecossistemas peculiares, vida 
selvagem, e ciclo hidrológico dos rios, e deslocado ou afetado, de alguma outra 
maneira, milhares de pessoas. Já existem dúzias de barragens na Bacia do Prata, 
incluindo a maior do mundo, Itaipu. Atualmente, está em construção a 
Barragem de Yaciretá no alto Rio Paraná, entre a Argentina e o Paraguai, e 
existem planos para muitas outras. 

ii. Impactos Ambientais Causados pela Hidrovia e pelo 
Desenvolvimento Induzido 

O Projeto Hidrovia terá efeitos ambientais diretos e indiretos. Impactos diretos 
são aqueles causados por dragagem, canalização, remoção de material rochoso, 
alterações de cursos de rios e construção e uso de obras de engenharia para 
navegação (eclusas, represas, portos, pontes etc.). Os impactos indiretos 
resultarão largamente do desenvolvimento induzido na região criado pela 
infraestrutura de transportes melhorada. 

Talvez o impacto direto mais significativo seja a ruptura da hidrologia da Bacia 
do Prata, e em particular do Pantanal que, no presente, controla as cheias rio 
abaixo. Acredita-se que certas formações rochosas em Porto Murtinho e 
Assunção funcionem como um tipo de válvula para as terras alagadas do alto 
Paraguai, e que sua remoção, visando fins de navegação, possa alterar 
significativamente o regime hidrológico. 

O Projeto Hidrovia fatalmente acelerará o desenvolvimento na Bacia do Prata, 
incluindo agricultura, extração de madeira, mineração e indústria. A população 
da região aumentará, com certeza, afetando os ambientes urbanos e rurais e as 
estruturas sociais. As populações indígenas, já sob pressão do recente 
desenvolvimento na região, sofrerão também o impacto das mudanças nos 
padrões de ocupação e uso da terra, e da imigração. Os impactos de tal 
desenvolvimento incluem aumento na poluição das águas causada por 
agroquírnicos, efluentes industriais sem tratamento, lixo sólido e esgoto 
doméstico; desflorestamento, desertificação e redução de biodiversidade devido 
à expansão da agricultura, da atividade madeireira e das plantações de pinus; e 
maior pressão sobre todos os recursos da região, originada pelos incrementas 
populacionais. 

iii. Impactos Sociais 

Em seu pronunciamento de abertura do encontro anual do BID em 1993, o 
Presidente Enrique Iglesias pronunciou-se sobre a necessidade de reformas 
sociais visando complementar as reformas econômicas sendo conduzidas na 
América Latina. A pobreza na região cresceu mais agudamente na década 
passada, e as reformas econômicas não têm abordado suas causas básicas. A 

lnternational Rivers Network 35 



- 
estabilidade requerida pela economia de mercado depende, em última análise, 
da erradicação ou violenta redução das iníqüidades sociais que continuam a 
assolar a região, em particular a perversa distribuição de renda e de terras. 

- 
- 

Conforme foi ressaltado acima, projetos de larga escala em infraestrutura nos 
estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm estimulado a 
substancial expansão da produção mecanizada de soja, extração de madeira, 
pecuária extensiva e mineração. Esse crescimento foi alcançado, entretanto, 
através do aumento na concentração da posse da terra, conflitos agrários, 
migração descapitalizada campo-cidade, e migração para a Amazônia - todas 
com graves consequências sociais e ambientais. 

- 
- 
- O Projeto Hidrovia pode exacerbar essas tendências. Pescadores artesanais, 

pecuaristas tradicionais, povos indígenas e outros que dependem do rio serão 
diretamente afetados pelas alterações ecológicas permanentes do projeto. 
Desenvolvimento industrial e agrícola expandido poderia criar novas pressões 
populacionais nas áreas rurais e urbanas da região, as quais se ressentem da falta 
de serviços básicos de água e saneamento. Maior concentração da propriedade 
agrária e especulação de terras poderiam contribuir para a deterioração 
econômica e social das comunidades pobres e marginais. 

- 
- 
- 

O impacto sobre as populações locais e seus modos de vida pode ser tremendo, 
embora ainda haja muito pouca informação disponível para avaliá-lo. Esta 
situação evidência a necessidade de se incorporar imediatamente as populações 
locais ao processo de planejamento e de tomada de decisão do Projeto Hidrovia. 

••• 

- Populações indígenas, como os Guató e Kadiwéu no Brasil, e os Guarani no 
Brasil, Argentina e Paraguai, já sofreram marginalização social e econômica e 
perda de vastas áreas de suas terras tradicionais em fases prévias da expansão da 
fronteira. Os vinte mil Guaranis vivendo no sul do Mato Grosso do Sul 

. poderiam ser os primeiros afetados pelo Projeto Hidrovia. Suas terras são 
garantidas pela Constituição brasileira, e ainda assim eles têm sofrido perdas 
enormes com a expansão do cultivo de soja e da pecuária na região. Um grupo, 
os Kaiowá, recebeu atenção da imprensa nacional e internacional devido à taxa 
de suicídios extremamente alta entre seus jovens - resultado, segundo 
autoridades governamentais brasileiras, da expulsão do grupo de grande parte de 
suas terras tradicionais pelos fazendeiros. 

- 
- 
- 
- 

A especulação agrária já se iniciou, agravando a instável posse da terra por parte 
destes índios, e somando-se aos muitos problemas que resultaram do 
estabelecimento, na região, de ocupantes não-indígenas durante as duas últimas 
décadas do século dezenove. O crescimento e ocupação da região que o Projeto 
Hidrovia propõe afetará, drasticamente, os usos, costumes e tradições da 
população indígena, perpetuando o desrespeito e a desconsideração que o povo 
Guarani tem sofrido ao longo da história brasileira. 

- 
- 
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C. Projetos de Desenvolvimento Correlatos Financiados pelos BDMs na Região 

Existem diversos empréstimos de BDMs diretamente relacionados à bacia do 
Paraná/Paraguai. Incluímos aqui um resumo de vários projetos importantes 
financiados pelo BDM: 

,-- 

• Brasil: Programa de Manejo de Recursos Naturais do Mato Grosso 
(PRODEAGRO): Este empréstimo de US$205 milhões do Banco Mundial, 
aprovado em 1992, foi idealizado para "implementar uma abordagem 
aperfeiçoada do manejo, conservação e desenvolvimento dos recursos 
naturais no estado de Mato Grosso." (Informe de Avaliação da Equipe do 
Banco Mundial (World Bank Staff Appraisal Report) No 10402-BR, 1º de 
junho de 1992). Os objetivos deste projeto visam reduzir o desflorestamento 
nas florestas tropicais remanescentes do estado, promover a conservação da 
biodiversidade, e proteger o ambiente e as comunidades indígenas. ó· 
empréstimo pretendia alcançar esses objetivos através do zoneamento 
agroecológico e regularização da posse da terra; mudanças políticas, 
regularizações e planos de investimento; manejo e proteção dos recursos 
naturais, e desenvolvimento agroflorestal. 

As ONGs deveriam estar "envolvidas ativamente na implementação do 
monitoramento" e "ter a oportunidade de rever e aprovar todos os planos de 
operação anuais do projeto, revisão e discussão de todos os informes 
trimestrais de supervisão" ... e, mais ainda, "participar em todas as decisões 
importantes relacionadas com o projeto." Além disso, as ONGs deveriam ser 
representadas num Comitê de Avaliação Independente, o qual monitoraria a 
performance ambiental e social do projeto, anualmente. O que realmente se 
passou foi que as ONGs de Mato Grosso foram deixadas de lado nos 
processos de implementação e monitoramento do programa. 

Ademais, é incerto se os objetivos do empréstimo estão sendo atingidos. Por 
exemplo, instituições encarregadas da implementação .não têm capacidade 
de executar suas atribuições - tanto em termos de treinamento e pessoal 
qualificado, como de recursos. O estado do Mato Grosso não possui uma 
legislação ambiental forte o suficiente que garanta um desenvolvimento 
racional, do ponto de vista ambiental. 

• Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA): US$117 milhões de ajuda ao 
programa de meio ambiente e de manejo de recursos naturais brasileiro, o 
qual inclui uma parcela para o Pantanal, chamado Programa de Conservação 
da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP). O PCBAP está sendo conduzido pelo 
departamento estadual do meio ambiente de Mato Grosso. Iniciado em 1992, 
o PCBAP busca identificar áreas carentes de pesquisas básicas, e identificar 
programas de desenvolvimento que sejam compatíveis com a conservação. 
Também pretende apoiar o treinamento de técnicos. 

lnternational Rivers Network 37 

- ·- 



O Prodeagro e o PCBAP. destinam-se a proteger a bacia do alto Paraguai e o 
Pantanal; contudo, os governos federal e estadual estão propondo a 
implementação de um plano de integração do mercado regional e_ a expandir 
vastamente uma hidrovia que poderia redundar em significativos danos a 
ambos os ecossistemas. 

• Bolívia: Projeto Agrícola das Terras Baixas Orientais: um empréstimo de 
US$35 milhões do Banco Mundial para a expansão da produção agrícola e da 
exportação de soja. 

• Bolívia: Exportação de Gás Natural: um projeto financiado pelo Banco 
Mundial/BID visando construir um gasoduto para bombear gás natural de 
Santa Cruz, Bolívia, através das Terras Baixas Orientais, até Porto Suarez, na 
fronteira com o Brasil. Segundo o acordo, a Bolívia deve construir uma usina 
elétrica e uma fábrica de polietileno (movida a gás natural), e o Brasil 
comprará a energia e construirá linhas de transmissão ligando a Bolívia ao 
sistema elétrico brasileiro. A rota mais direta do gasoduto passaria por 
dezesseis comunidades Guaranis. - 

• Argentina: Corredores de Transporte (US$200 milhões do BID): 
investimentos o nível federal e provincial visando recuperar e aperfeiçoar 
corredores de transporte com acesso a portos e terminais de transferência de 
carga. As áreas primárias de investimento seriam em projetos que facilitariam 
~ exportação de bens e a integração regional sob o Mercosul. 

(Para maiores informações sobre os projetos do Banco Mundial e do BID, 
contacte o BIC) 

••• 
i - 
- 
- 
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VI. ONGS VISITADAS NA BACIA DO PRATA 
COM INTERESSE NA HIDROVIA 

Existe um número crescente de organizações não-governamentais na região que 
estão preocupadas com os impactos potenciais de desenvolvimento da Bacia do 
Prata. Algumas dessas organizações, primariamente no Brasil, foram visitadas 
por nosso grupo; suas atividades e perspectivas, particularmente com respeito ao 
Projeto Hidrovia, foram aqui resumidas. Esses grupos não representam uma lista 
abrangente, ou compõe um desenho completo dos temas e atividades 
relacionados ao Projeto Hidrovia. Assim, incluímos no Apêndice I, uma lista 
preliminar de todas as organizações que, no momento, sabemos ter interesse no 
Projeto Hidrovia. Reconhecemos que esta lista seja preliminar, e que há muitas 
outras organizações que podem estar interessadas, as quais desconhecemos por 
ora. 

A. Associação Mato-Grossense de Ecologia 

Fundada em 1985, a Associação Mato-Grossense de Ecologia (AME) é a mais 
antiga organização ecológica voluntária do Mato Grosso. Suas atividades têm 
incluído a restrição à garimpagem de ouro e seus impactos no Pantanal e no Rio 
Cuiabá, o monitoramento de queimadas descontroladas relacionadas à pecuária, 
e esforços visando minimizar o impacto e a proliferação de represas hidrelétricas 
na região. No presente, a AME concentra-se na bacia do alto Paraguai, com 
ênfase no Pantanal. A AME está mais interessada em expor as pessoas 
diretamente afetadas por projetos de desenvolvimento, como o Prodeagro e a 
Hidrovia, informações e análise dos impactos potenciais, enquanto trabalha 
com tais indivíduos visando entender melhor e corrigir problemas existentes, 
oriundos de pressões diretas ou indiretas de desenvolvimento. Eles gostariam de 
obter recursos para desenvolver programas individuais de auxílio suplementar, 
satisfazendo necessidades específicas de habitantes do Pantanal, tais como: 
pequenos agricultores, estudantes, comunidades ribeirinhas, pescadores e 
boiadeiros. 

A AME promove estudos ecológicos, e gostaria de participar de pesquisas 
adicionais a fim de investigar melhor a ecologia e a hidrologia singular do 
Pantanal. Acredita-se que haja tão poucos dados básicos disponíveis sobre o 
Pantanal, que nenhum projeto específico de desenvolvimento ou de alternativas 
possa ser avaliado, até o momento em que este informe for completado. A AME 
gostaria de observar também um maior acompanhamento dos impactos do 
desenvolvimento nos rios da região, a fim de entender melhor impactos isolados 
e cumulativos na Bacia do Prata, como resultado dos padrões de 
desenvolvimento correntes. Com isso em mente, a AME acredita ser 
extremamente importante obter maior apoio e cooperação a partir de encontros 
e estudos relacionados a toda a bacia, e do estabelecimento de um grupo de 
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trabalho para tratar de tópicos sociais, ambientais e econômicos afetando a 
Bacia do Prata. 

Atualmente, a AME representa as ONGs brasileiras da região Centro Oeste junto 
ao Fundo Nacional para o Meio Ambiente. A AME participou da preparação da 
ECO 92, e representou o Fórum Brasileiro de ONGs na Conferência 
Internacional de ONGs nos seguintes eventos: Roots of the Future (Paris, 
dezembro de 1991); PREPCOM (Nova Iorque, maio de 1992), e no Banco 
Mundial, sobre manejo de recursos de água doce (maio de 1992). Durante a. 
ECO 92, no Rio, a AME participou da negociação dos Tratados das ONGs sobre 
Água e Pesca. 

- 

- Uma das fundadoras da AME, Dra. Carolina da Silva, é uma das maiores 
especialistas em hidrologia, biologia, ecologia e sociologia do Pantanal. Ela 
produziu diversos estudos sobre as bacias do Pantanal e do Cuiabá, bem como 
um apanhado geral sobre o Pantanal para a Fórum Global do Rio. - 
B. Ecologia e Ação 

A Ecologia e Ação (ECOA) foi fundada em 1988 por uma associação de biólogos 
do Mato Grosso do Sul. Trabalham com assuntos ambientais urbanos e rurais, a 
partir de uma perspectiva estratégica para desenvolvimento comunitário. Entre 
seus projetos, incluem-se: a transferência de depósitos de lixo expostos para 
locais apropriados, desenvolvimento de programas locais de educação ambiental 
entre as populações de sete municípios distintos, preservação de 180 hectares de 
importante ecossistema ribeirinho, estabelecimento de viveiros de plantas, 
pesquisa sobre formas de extrativismo tradicionais praticadas pelas populações 
do Mato Grosso do Sul, principalmente no Pantanal. A Ecoa se dedica 
principalmente na manutenção dos estilos de vida das populações tradicionais 
da região do Pantanal, e também na identificação de maneiras de incorporar a 
grande base de conhecimento tradicional em qualquer plano de manejo 
apropriado para a região. A Ecoa é a organização coordenadora do Fórum de 
NGOs do Mato Grosso do Sul. 

- 
- 
- 
- 

C. Ecotrópica 

Fundada em 1989, a Ecotrópica trabalha na implementação de um leque de 
programas abordando o Pantanal. Interessada também no Prodeagro e no 
Projeto Hidrovia, a Ecotrópica gostaria de ver um plano de manejo mais 
consistente para a região, antes que projetos adicionais sejam aprovados. 

- 
- 

• Em Cooperação com o Programa de Conservação da Natureza da América 
Latina, a Ecotrópica está tentando assegurar recursos visando o 
desenvolvimento de um plano geral de manejo da conservação da bacia do - 

- 
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Rio Cuiabá, o mais desenvolvido e importante tributário correndo para o 
Pantanal. 

• Em Cooperação com a Sodepan, a Ecotrópica esforça-se por garantir recursos 
via PNUD e Instituto Global do Meio Ambiente do Banco Mundial, com 
vistas a iniciar o envolvimento público no desenvolvimento de planos de 
conservação da parcela brasileira da Bacia do Prata. 

A Ecotrópica tem mantido comunicações com o Banco Mundial, BID e PNUD 
acerca da necessidade deles promoverem uma melhor participação pública no 

,- desenho e na implementação de projetos de desenvolvimento. A Ecotrópica foi 
também uma das poucas organizações latinoamericanas a comparecer ao 
encontro inaugural do· Diálogo Interamericano sobre Manejo Hídrico, realizado 
na Flórida em outubro de 1993. 

D. Fórum Brasileiro de ONGs 

Existe um Fórum nacional de 1300 ONGs que surgiu por ocasião do Fórum 
Global do Rio de Janeiro em 1992. Onze grupos nacionais estão envolvidos na 
coordenação do trabalho do Fórum. O Fórum estabeleceu dezesseis redes de 
comunicação de diversos graus de atividade em assuntos específicos, tais como 
florestas, direitos humanos e recursos hídricos. Adicionalmente, vários grupos 
de trabalho foram formados para discutir políticas, incluindo um a respeito de 
bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs). 

Um encontro nacional de ONGs foi realizado no início de 1993 a fim de discutir 
os BMDs e o papel do grupo de trabalho. Carecendo dos recursos necessários, 
esse grupo de trabalho, originalmente composto de 22 ONGs, está apenas 
começando. Em função do Projeto Hidrovia não ter ainda sido concebido 
completamente como um projeto, ainda não se constitui numa das prioridades 
dos encontros do grupo. Conforme as prioridades do grupo vão evoluindo, 
projetos em estágio de implementação tais como o Prodeagro, o programa 
ambiental nacional e outros receberão, provavelmente, toda a atenção que o 
grupo de trabalho seja capaz de prover. 

As pessoas presentemente envolvidas representam, em geral, ONGs com 
estrutura e capacidade para fazê-lo. Grupos voluntários e ONGs locais que 
acompanham os resultados de políticas e programas dos BDMs, concretamente 
ainda não se tomaram ativos no grupo de trabalho. 

E. Fórum de ONGs do Mato Grosso 
,- 

Estabelecido em 1992, 46 organizações incluindo sindicatos, grupos religiosos, e 
organizações ambientais e de justiça social formaram o Fórum de ONGs do 
Mato Grosso. Recentemente o Fórum foi capaz de assegurar fundos de curto 
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prazo para empregar pessoal de apoio administrativo, mas não se sabe se tais 
recursos estarão disponíveis no futuro. Os programas dos Bancos de 
Desenvolvimento Multilaterais têm sido um tema-chave abordado pelo Fórum. 
Inicialmente era só o Prodeagro e, mais recentemente, passou a incluir também 
o Projeto Hidrovia. Seria muito importante o Fórum receber o apoio da 
comunidade internacional de ONGs, nos esforços de influenciar os BDMs. Até o 
presente, tal apoio tem sido limitado e esporádico. As três organizações mais 
ativas em assuntos relacionados a BDMs dentro do Fórum são: a Associação 
Mato-Grossense de Ecologia, o Instituto Centro de Vida e a Ecotrópica. - 
F. Fórum de ONGs do Mato Grosso do Sul 

Fundado em 1991 por 6 organizações lideradas pela ECOA, o Foro de ONGs de 
Mato Grosso do Sul foi re-ínícíado e ampliado em 1993. Atualmente conta com 
24 organizações ambientalistas, de direitos humanos e religiosas. Seu objetivo - 
principal tem sido a participação em debates e melhorar o conhecimento do 
público em questões de desenvolvimento e meio ambiente. 

O Fórum possue vários grupos de trabalho, os quais incluem: PCBAP, que 
acompanha o desenvolvimento do plano de conservação para a Bacia do Rio 
Alto Paraguai; Bolívia/Brasil condutores de gás natural; legislação ambiental do 
estado; e o Projeto da Hidrovia. No ano passado, o Fórum organizou um 
seminário sobre meio ambiente e desenvolvimento, numa tentativa de 
influênciar a opinião de 9 agências governamentais, participantes no seminário, 
quanto as questões acima mencionadas. O Fórum tem gozado de crescente 
credibilidade junto à sociedade, e tem sido abordado pela mídia com frequência 
em relação ás questões importantes. 

- 
- 

G. Fundação Centro Brasileiro de Referência e Apoio Cultural - 
A Fundação Centro Brasileiro de Referência e Apoio Cultural -CEBRAC; criada 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1986, tem como objetivo dar apoio a 
organizações populares e realizar estudos e pesquizas buscando a melhoria da 
qualidade de vida da população brasiliera. Sua proposta é de funcionar como 
"think tank" de apoio aos movimentos populares. - 
O CEBRAC abriu, recentemente, uma seção em Brasília, D.F., com a finalidade 
de elaborar estudos e proposições em Politicas Publícas, com ênfase em questões 
sócio-econômicas e ambientais. Acreditamos que o conhecimiento técnico/ 
científico deve ser utilizado para dar instrumentos de ação política para a 
população, que deve ter a informação necessária para decidir seu futuro. Como 
parte desta visão, os integrantes da CEBRAC estão convencidos que o 
conhecimiento humano sempre tem um componente político, sendo 
importante verificar a distribuição de ganhos e perdas entre os diversos grupos 
sacias, resultantes de políticas adotadas ou propostas. 

- 
- 
- 
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Nesse contexto, o CEBRAC está finalizando, no momento a análise da 
viabilidade econômica do Projeto da Hidrovia proposto pela CIH. Esse trabalho 
vem sendo desenvolvido em conjunto com o ICV e WWF, desde setembro de 
1993, e deverá estar disponível no mês de Maio-94. As questões ambientais desse 
Projeto, e uma primeira abordagem em econômia ecológica, serão tratadas em 
maiores detalhes em documento posterior, a ser publicado ainda em 1994. 

H. Fundo Mundial para a Natureza 

WWF, Fundo Mundial para a Natureza (World Wildlife Fund/World Wide Fund 
for Nature) é o escritório brasileiro da organização internacional WWF. Antes de 
abrir um escritório no Brasil, o WWF-Intemacional ajudou ONGs no Brasil a 
trabalhar em terras alagadas e biodiversidade, entre outros assuntos. Com o 
estabelecimento de seu próprio escritório brasileiro, o WWF continua a ter forte 
interesse em proteger terras alagadas e na biodiversidade. O WWF-Brasil apóia 
pesquisas sobre espécies ameaçadas e em perigo de extinção, como os jacarés, e 
participa em levantamentos de população silvestre e no monitoramento do 
desflorestamento. Os esforços em proteger terras alagadas no Brasil são 
coordenados com outros escritórios do WWF na Europa e nos EUA. 

O interesse do WWF no Projeto Hidrovia advém das preocupações concernentes 
aos efeitos potenciais sobre os ecossistemas e recursos pantaneiros. O WWF 
patrocinou um encontro de especialistas de diferentes disciplinas e de pesquisas 
direcionadas aos aspectos sociais, ecológicos, econômicas e indígenas da 
Hidrovia. Além deste encontro, o WWF identificou vários temas econômicos 
que foram escolhidos para pesquisas adicionais. 

O WWF está próximo de completar sua análise econômica acerca dos 
transportes no sistema fluvial do Paraná/Paraguai. Esta análise fornecerá 
informações que melhorarão a capacidade de tomada de decisão de diversas 
autoridades no Brasil e na região, durante o processo de seleção de alternativas 
de transporte. O WWF está tomando o tempo necessário para levai a cabo uma 
análise rigorosa e completa, de modo a tomar o informe útil a uma vasta 
audiência. A divulgação do informe pode se constituir num mecanismo 
conveniente à organização de um encontro entre ONGs interessadas na 

,- discussão de seus achados. Tal encontro pode ter um papel importante em 
facilitar o estabelecimento de uma cadeia de informação e comunicação mais 
ativa e funcional entre ONGs interessadas na Bacia do Prata. 

1. Instituto Centro de Vida 

O Instituto Centro de Vida (ICV), formado em 1991, enfoca especialmente a 
educação e as reinvindicações públicas relacionadas a assuntos ecólogicos em 
Mato Grosso. Desenvolvimento é importante para a região, e o ICV apreciaria 
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assegurar-se de que as alternativas escolhidas reflitam análise sociais e 
ambientais prudentes, além de um plano econômico apropriado. 

O ICV é responsável pela coordenação das atividades do Fórum de ONGs mato 
grossenses relacionadas com o Projeto Hidrovia. O ICV gostaria de ver o Projeto 
Hidrovia, e as alternativas potenciais, discutidas mais diretamente e abertamente 
junto ao público brasileiro, e enxerga seu papel no providenciamento de 
informações necessárias para a realização de tal diálogo. O ICV salientou ser 
possível que o Projeto Hidrovía poderá não ser implementado, (se encontrar 
muita oposição) como um único grande projeto, como está presentemente 
concebido pelo CIH. Nesse caso, seria bem provável que ele evoluísse em muitos 
projetos parciais, e não necessariamente relacionados, ao longo de um extenso 
período de tempo. Cada projeto individual poderia ter impactos sociais, 
econômicos e ambientais negligenciáveis mas, na combinação final das partes, 
os impactos negativos poderiam suplantar de longe os benefícios. Importante 
mesmo não é a proposta específica do CIH, mas a participação e o 
acompanhamento público junto a todos os investimentos propostos na 
hidrovia, visando assegurar que cada um deles represente a escolha apropriada 
para o desenvolvimento regional nos anos vindouros. 

- 
- 
- 
- 

O ICV preparou e apresentou ao Congresso brasileiro uma crítica ao Tratado de 
Navegação do Projeto Hidrovia. Agora que a discussão com o Congresso se 
desenrolará, o ICV está preparando um depoimento formal, e trabalhando para 
organizar audiências públicas, em Mato Grosso e em Brasília, sobre o Tratado. 
Materiais de informação geral direcionados ao público de Mato Grosso estão 
também sendo confeccionados, em preparação à maior exposição cercando a 
discussão pública referente ao Tratado de Navegação. O ICV está trabalhando 
também na formação de um ativo centro de convergência de informações e 
divulgação sobre o Projeto Hidrovia, visando inicialmente servir as ONGs 
brasileiras e, uma vêz estabelecido, alcançar outras ONGs da região. 

- 
- 
- 
- 

O ICV está preocupado com o processo de participação pública salientado nos 
termos de referência do estudo de impacto ambiental. Comprometer-se com a 
organização de reuniões públicas e tomar a informação acessível, constitui um 
primeiro passo razoável na iniciação de um processo consultivo mas, por si 
próprios, esses dois pontos podem não ser suficientes para garantir consultas 
adequadas com autoridades do BID ou consultores do projeto. O ICV acredita 
que ainda não há capacidade suficiente, dentro das comunidades locais 
potencialmente afetadas pelo Projeto Hidrovia proposto, para revisar, analisar e 
avaliar informação pertinente ao estudo ambiental ou 'as alternativas do 
projeto. Se as informações e propostas não forem entendidas no todo, consultas 
relevantes não poderão ocorrer. 

- 
- 

- 
- 
- 
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J. Núcleo de Direitos Indígenas 

O Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), baseado em Brasília, é dirigido por um 
Comitê de quinze pessoas - líderes indígenas, antropólogos e advogados, a maior 
parte dos quais são membros de outras organizações que defendem direitos 
indígenas. A direção do NDI é formada por um Secretário Executivo, responsável 
pela coordenação política da organização, por três advogados e dois 
empregados. 

O NDI acompanha políticas públicas federais afetando os povos indígenas, 
propõe legislação e representa grupos indígenas perante as cortes brasileiras. O 
NDI trabalha com causas judiciais "modelo", relacionadas aos interesses de 
grupos indígenas específicos com os quais a organização atua diretamente ou 
através de organizações associadas. O NDI devota alta prioridade aos casos 
judiciais que estabeleçam precedentes importantes para outros povos indígenas. 
Seus advogados se especializam na defesa da terra e dos direitos culturais, assim 
como na proteção dos recursos ambientais existentes nas terras indígenas. 

O NDI somente se envolve em projetos de desenvolvimento que tenham 
impacto substancial em casos específicos monitorados pela organização. O NDI 
participou num encontro inicial arranjado pelo WWF para discutir o Projeto 
Hídrovía, e os impactos indiretos sobre os grupos Guarani-Kaíowá do Mato 
Grosso do Sul (com os quais a organização trabalha), salientando também que 
outros povos indígenas como os Kadiwáu e os Guató serão diretamente afetados. 
O NDI acredita que o envolvimento do governo brasileiro com o projeto deve-se 
a razões políticas que prevalecem sobre interesses econômicos. ~ 

K. Red de Ecología Social 

rr: 

A Red de Ecologia Social -REDES, é uma organização sem fins lucrativos fundada 
em 1988, a qual trabalha com questões de meio ambiente e biologia social. Seus 
principais interesses são: o estudo e a exposição de problemas ambientais a 
partir de um contéxto sócio-econômico e cultural; a crítica dos modelos de 
desenvolvimento predominantes e a promoção de alternativas apropriadas que 
visem o bem estar das populações levando em conta os princípios da ecologia 
social; campanhas específicas como a contaminação de rios e solos, deterioração 
de áreas úmidas, espécies ameaçadas, e lixo; criação de alianças de trabalho 
entre organizações e indivíduos, incluindo a participação de universidades e 
sindicatos; e a disseminação de informação sobre problemas sócio-ambientais. 

A REDES conta também com um sub-grupo que trabalha com a questão do 
Projeto Hidrovia. Tal grupo funciona dentro do Pacto de Acción Ambiental 
Latinoamericano e Caríbeno, ligado ao Environmental Action Centers Network 
e o Forum Uruguaio de ONGs, cujos quais todos estão em oposição ao Projeto 
Hidrovia. 
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- 
L. Sobrevivência 

O Sobrevivência foi oficialmente fundado em 1986, mas o grupo que criou a 
organização tem trabalhado junto com temas indígenas e ecólogicos no 
Paraguai desde 1979. A maior parte da ênfase é, hoje, na proteção dos habitats 
alagadiços e da população que depende deles. O Sobrevivência está tentando 
monitorar os planos governamentais pertinentes ao Projeto Hidrovia, já que este 
promete ter sérias repercussões sobre algumas das terras inundáveis do país. 
Embora muito pouca informação esteja disponível, os membros das 
comunidades afetadas estão se tornando alertas sobre o projeto. 

- 
- 

O Sobrevivência espera trabalhar com as comunidades afetadas, visando 
desenvolver informações sobre os impactos potenciais do Projeto Hidrovia, levar 
notícias para a mídia, e atuar com autoridades e institutos governamentais a fim 
de melhorar o conhecimento destes sobre terras alagáveis, encorajando a 
investigação e o apoio de alternativas. Atualmente, estão tentando garantir 
recursos para tal tarefa, em conjunção com um programa expandido de 
monitoria dos programas do Banco Mundial e do BID. 

- 
- 

O Sobrevivência trabalha com ONGs dos EUA, é membro da Amigos da Terra 
Internacional, e também está trabalhando com o Pacto de Ação Ecológica para a 
América Latina e o Caribe, o qual o Sobrevivência coordena durante 1994. Eles 
estão extremamente interessados em fazer parte de qualquer rede de contato 
que se possa formar relacionada ao Projeto Hidrovia. 

- 
- 

Em função da penetração junto ao governo ser difícil, o Sobrevivência espera 
que o processo consultivo do BID lhes proporcione a oportunidade de mobilizar 
a participação pública, e influenciar qualquer projeto proposto para o Projeto 
Hidrovia. Eles têm algumas reservas, contudo. A informação pertinente ao 
projeto proposto não tem, tipicamente, sido posta à disposição deles em tempo 
hábil que permita a população participar de modo relevante. As ONGs precisam 
ser capazes de conduzir alguns estudos e levantamentos próprios sobre impactos 
potenciais, mas os recursos nem sempre se acham disponíveis para tal tipo de 
empreitada. A despeito do interesse próprio deles no processo consultivo 
público do BID, os consultores designados a conduzir os estudos não estão, em 
geral, interessados na contribuição do povo e, portanto, pouco se esforçam para 
conseguí-la. 

- 
- 
- 
- 
- 

M. Sociedade de Defesa do Pantanal 

Fundada em 1985, a Sociedade de Defesa do Pantanal (SODEPAN) é composta 
de cerca de 120 membros que representam um milhão de hectares de terras 
possuídas no Pantanal. A SODEPAN é membro do Fórum de ONGs do Mato _ 
Grosso do Sul. Estão comprometidos com a preservação do balanço ecólogico do 
Pantanal, por meio da ética do usufruto tradicional da terra, levantamentos da - 
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vida selvagem, seminários sobre a ecologia regional, pesquisas e planos de ação 
para microbacias. 

A SODEPAN faz parte de uma coalizão formada durante um encontro de 13 
ONGs da região, promovido em Montevidéu em 1990 (Grupo Iguaçú). Após essa 
primeira reunião, uma segunda desenrolou-se em Campo Grande em 1992, 
durante a qual muitos dos membros concordaram em concentrar-se 
principalmente em assuntos relacionados ao Mercosul e ao Projeto Hidrovia. 
Dez das doze organizações firmaram uma resolução, confirmando a necessidade 
de maior participação pública no processo de tomada de decisões referentes às 
alterações dos rios da bacia do Rio do Prata. Conforme indicado acima, a 
SODEPAN está trabalhando com a Ecotrópica num plano de conservação 
proposto pelas ONGs, relativo à parcela brasileira da Bacia do Prata. A SODEPAN 
é membro da UICN. 

N. Wetlands for the Americas (Terras Alagadas das Américas) 

Fundada em 1992, continuando o trabalho iniciado no Western Hemisphere 
Shorebird Reserve Network (Rede de Communicações sobre as Reservas de Aves 
Aquáticas do Hemisfério Ocidental), a Wetlands for the Americas (WA), com 
escritórios em Buenos Aires e Massachusetts (EUA), é a única ONG dedicada 
exclusivamente àpreservação de terras alagadas no Hemisfério Ocidental. A WA 
vê seu papel no Projeto Hidrovia como técnico; reconhece os riscos do projeto, 
porém sente que deve evitar assumir uma posição reinvindicatória, de modo a 
manter sua credibilidade. A WA também acredita que mudanças positivas estão 
em curso dentro das organizações multilaterais, e que seus substanciais recursos 
devem ser utilizados no encorajamento da conservação ambiental e no 
desenvolvimento sustentável. A W A, assim, mantêm fluidos canais de 
comunicação com essas organizações. (Dr. Enrique Bucher, Assessor Sênior da 
W A e chefe da equipe do Projeto Hidrovia, foi convidado pelo PNUD a ajudar 
no processo de escolha e seleção da companhia responsável pelo EIA). 

A WA identificou a necessidade de agir simultaneamente em dois níveis: 
primeiro, fortalecendo organizações ambientais locais ao nível de comunidades 
de base, através do municiamento delas com o conhecimento técnico necessário 
para uma participação ativa no debate em curso; e segundo, analisando as 
consequências ambientais potenciais do Mercosul, dentro do enfoque de 
desenvolvimento sustentável numa escala regional. A W A atualmente busca 
fundos para organizar cinco encontros de treinamento dirigidos ás ONGs locais 
da Bacia do Prata, desenvolver um informe técnico sobre as consequências 
ambientais do Mercosul, estudar as possibilidades de um modelo de 
desenvolvimento sustentável na região. 

Por acreditar na importância da divulgação de informações e visando iniciar o 
diálogo sobre o Projeto Hidrovia proposto, a WA lançou um estudo em julho de 
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1993, intitulado "Hidrovía, an Initial Environmental Examination of the Para- !J 
guay-Paraná waterway" ("Hidrovia, um Exame Ambiental Inicial da Hidrovia 
Paraná/Paraguai") abordando, resumidamente, alguns aspectos do Projeto. A J 
divulgação e a publicidade em tomo do conteúdo desse estudo resultou em 
algum impacto no BID e em outras organizações associadas ao Projeto Hidrovia, 
de modo que seus efeitos ambientais, particularmente no Pantanal, são agora J 
reconhecidos mais amplamente. 
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VII. CONSIDERAÇÕES PARA DISCUSSÃO 
E COOPERAÇÃO 

O sucesso na introdução de uma abordagem inteligente para o manejo de 
recursos naturais na Bacia do Prata exigirá o esforço concentrado de muitas 
organizações. Encontramos com diversas ONGs durante nossa visita à região, 
algumas das quais preocupadas diretamente com o Projeto Hidrovia; outras 
estão envolvidas com assuntos sociais, ambientais e de desenvolvimento; um 
terceiro grupo lida com pesquisas a respeito de aspectos sociais, econômicos e 
ambientais da Bacia do Prata. Os níveis de atividade individuais variam bastante 
dependendo dos recursos disponíveis, projetos e programas na agenda atual 
delas. 

Durante nossas entrevistas, as ONGs expressaram o desejo de estabelecer laços 
mais fortes nos níveis local, regional, nacional e internacional com organizações 
interessadas nos aspectos social, econômico e ambiental, relativos ao 
desenvolvimento da Bacia do Prata. Algumas das idéias surgidas dessas 
discussões se encontram resumidas a seguir; todavia, elas de forma alguma 
esgotam todas as idéias criativas e inovadoras de atividades possíveis na região. 
Este resumo cobre atividades de Cooperação possíveis nas áreas de 
comunicação, pesquisa, redes de atuação, apoio internacional e consulta no 
processo do estudo de impacto ambiental. 

A. Comunicações 

O estabelecimento da comunicação é a disseminação de informações, a 
discussão de estratégias e a luta por objetivos comuns - representam passos 
iniciais importantes em direção. à construção de uma capacidade coletiva de 
abordagem dos problemas da região em seus aspectos técnicos, sociais e 
estratégicos. 

De acordo com nossas entrevistas, existe um consenso de que o fluxo de 
informações entre os grupos e países é limitado. Diferentes grupos estavam 
iniciando ou planejando atividades que poderiam beneficiar largamente todos 
os grupos envolvidos, mas das quais somente uns poucos estavam conscientes. 
Diversos grupos estavam se movendo em direção a atividades similares, 
desconhecendo os planos dos outros, levando à duplicação potencial de 
esforços. Por exemplo, há pelo menos quatro propostas de encontros ou 
reuniões relacionadas ao Projeto Hidrovia e ao Pantanal. Embora cada um dos 
encontros possa ter um foco levemente diferente, pode haver a oportunidade 
para a justaposição, cooperação e uso mais eficiente dos limitados recursos 
financeiros. 

Essa deficiência no interrelacionamento poderia causar a exclusão, não 

lnternational Rivers Network 49 

--~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



intencional, de populações ou organizações cruciais. Ademais, no caso de 
populações ou grupos importantes não serem consultados ou informados do 
processo em andamento, obstáculos poderiam ser levantados, ao invés de 
alianças serem construídas, comprometendo o bom funcionamento da rede 
recém-estabelecida. 

- 
- 
- No estágio atual, a cooperação entre as ONGs poderia ter efeitos positivos no 

sentido de fortalecer a comunicação, reduzir os recursos necessários para se 
atingir objetivos comuns, evitar a duplicação de esforços e, por fim, resultar em 
maior efetividade na elaboração de soluções para os problemas da comunidade. - 
Um grupo de trabalho inicial, composto por pessoas interessadas em se tornar 
ativas no desenvolvimento de estratégias relacionadas ao Projeto Hidrovia e 
questões de desenvolvimento na Bacia do Prata, poderia ser organizado. Este 
grupo poderia ser o núcleo de uma rede de organizações e indivíduos, 
funcionando nos níveis local, nacional, regional e internacional. 

- 
Um primeiro passo nesse sentido poderia ser a organização de uma reunião dos 
grupos e de alguns atores importantes, capazes de identificar as prioridades 
imediatas relacionadas ao Projeto Hidrovia, ao Pantanal, e a outros temas de 
desenvolvimento da Bacia do Prata. Este grupo inicial seria composto por ONGs, 
tanto locais quanto nacionais, de cada um dos cinco países afetados. Este grupo 
poderia também começar a discutir planos a serem desenvolvidos, e a identificar 
mecanismos para coordenar e assegurar que seus esforços separados sejam "valor 
adicionado", e não redundantes. 

- 
- 
- 
- Da mesma forma, informação e conhecimento existentes deveriam ser 

compartilhados, de modo que todos no grupo (e outros interessados no Projeto 
Hidrovia) possam ter o mesmo nível de compreensão, a partir da mesma base de 
dados. O Apêndice II contém uma lista de documentos coletados. Esta lista 
pode servir como ponto inicial para um conjunto comum de referências de 
entendimento do Projeto Hidrovia. Ademais, cada ONG possui sua própria 
coleção de referências sobre aspectos particulares do projeto, em função de seus 
interesses específicos e missão constitucional. 

- 
- 
- 

B. Pesquisa 

Existem muitas questões não respondidas sobre os ecossistemas da região, as 
necessidades e os estilos de vida das comunidades ribeirinhas e indígenas, os 
custos e benefícios do Projeto Hidrovia, e seus impactos potenciais. Além da 
pesquisa e análise sendo feita pelos grupos, conforme descrito previamente, 
outras lacunas importantes quanto à informação foram identificadas: 

- 
- 
- 
- 
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i. Estudos Basilares do Pantanal 

Uma área crucial de pesquisa é o desenvolvimento de uma melhor compreensão 
ecológica do Pantanal, em termos de sua hidrologia, biodiversidade, habitats 
etc. Um aspecto crítico é a hidrologia, no qual a Dra. Carolina da Silva, da 
Universidade Federal do Mato Grosso, assim como o Dr. Victor Ponce, da San 
Diego State University, têm feito algumas investigações preliminares. Existem 
alguns informes obsoletos elaborados por agências da ONU e da OCDE que · 
deveriam ser revisados. Alguma modelagem simples da área deveria também ser 
tentada. Contudo, a realização de um estudo científico rigoroso encontra-se 
provavelmente além dos recursos de qualquer ONG. É necessário identificar 
quem está realizando qual pesquisa na academia, nos centros de estudo e nas 
ONGs; e os projetos de pesquisa existentes associados ao Pantanal deveriam ser 
compilados (tais como os da Conservação Internacional da Natureza, do 
programa teuto-brasileiro SHIFf, dos esforços do Banco Mundial como parte do 
programa ambiental nacional etc.). 

A curto prazo, antes que pesquisas abrangentes possam ser completadas, a 
identificação das áreas críticas que carecem de pesquisas ( antes que decisões do 
projeto possam ser tomadas) devem ser levantadas junto ao BID e ao PNUD, 
como parte do estudo de viabilidade. O informe da W etlands for the Americas 
colocou algumas dessas questões. Entretanto, existem outras que precisariam 
ser apresentadas para o BID, PNUD, CIH, consultores etc. 

ii. Experiências com Outros Projetos de Navegação em Larga Escala 

Um outro setor importante de pesquisa adicional, envolve a comparação de 
experiências com projetos de navegação similares e ecossistemas alagadiços, 
como os da bacia do Rio Mississipi e dos Everglades da Flórida. Como qualquer 
estudo de viabilidade pode ser somente hipotético e de previsão, é importante 
ter-se exemplos concretos e documentação de impactos de projetos similares no 
"mundo real." Ao invés de basear os estudos de viabilidade somente em 
projeções, a experiência real deveria ser examinada. Algumas dessas 
comparações estão sendo exploradas, como as feitas pelo grupo de estudos 
iniciado pela Universidade da Flórida, e a troca de informações entre os 
governos da Louisiana (EUA), Argentina e Brasil. Todavia, as ONGs podem 
desejar contribuir com esses estudos através da preparação de comunicados 
curtos, claros e diretos sobre essas experiências em termos menos técnicos ou 
acadêmicos. 

iii. Alternativas para Transporte e Desenvolvimento Econômico 

A abordagem proposta no Projeto Hidrovia é a de mudar o rio para acomodar os 
barcos. Contudo, é preciso pensar na possibilidade de se "mudar os barcos para 
acomodar o rio". Tais opções alternativas de navegação devem ser exploradas. 
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Por exemplo, algumas ONGs identificaram firmas na Argentina e no Brasil que 
produzem navios com calado menor que aqueles usados na Europa e nos EUA. 
Existem também outras alternativas de transporte, incluindo rodovias existentes 
e planejadas, que deveriam ser mais investigadas. 

Além dessas alternativas de transporte, é necessário buscar caminhos 
alternativos para o desenvolvimento econômico da região. As alternativas 
poderiam incluir manejo florestal sustentável; uma série de produtos agrícolas 
que não dependam de tecnologias modernas tais como irrigação, fertilizantes e 
pestieídas e que seriam cultivados para consumo local e regional; manejo 
aperfeiçoado da pesca e da pecuária; turismo; e/ou outras indústrias não 
dependentes de recursos. Um aspecto importante de qualquer plano visando 
melhorar a qualidade de vida da população da região consiste em entender 
corretamente como as pessoas utilizam os recursos e quais são· os tipos de 
auxílio ou assistência que elas desejam. 

- 
- 

- 
iv. Produção de Soja e Mercados Globais - 

Os benefícios esperados do Projeto Hidrovia dependem em grande parte das 
exportações de mercadorias para o mercado internacional. Essas projeções são, 
então, bastante dependentes do contexto do comércio global. Por essa razão, é 
preciso um melhor entendimento do mercado mundial de soja, a fim de se 
avaliar se as premissas para demanda e preço projetados da soja são realísticos. 
Da mesma forma, um ciclo e processo de degradação ambiental global causado 
pela produção e comercialização da soja deveria ser melhor definido e descrito. 
Por exemplo, a soja cultivada no Brasil é exportada para a Holanda a fim de 
alimentar suínos, os quais, por sua vêz, contribuem para a poluição do Mar do 
Norte. 

- 
- 
- 
- C. Intercâmbio e Apoio Internacional 

O Projeto Hidrovia é, potencialmente, um enorme e oneroso empreendimento 
que irá, provavelmente, requerer financiamento internacional. Ademais, o 
projeto envolve cinco países da região, criando uma outra dimensão regional e 
internacional. Por essas razões, a cooperação internacional é importante, para a 
tomada de posições e o exercício de pressões unificadas e consistentes sobre os 
governos e instituições internacionais responsáveis pelo projeto. 

- 

- 
Ao mesmo tempo em que a cooperação internacional é crucial para influenciar 
este projeto, existem também dinâmicas políticas perigosas e difíceis. A atitude 
corrente entre os governos do Sul é de que o "ambientalismo" é um "complô" 
do Norte contra o desenvolvimento do Sul. Esta atitude poderia ser usada para 
desacreditar a Cooperação que as ONGs estão tentando construir. Assim, nesse 
relacionamento, ONGs do Sul devem tomar a liderança política, enquanto as 
ONGs do Norte devem providenciar apoio e assistência. A colaboração Norte-Sul 

- 
- 
- 
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e Sul-Sul, das ONGs, será importante de modo a dispersar a noção de que todas 
as ONGs do Norte são contra o "desenvolvimento econômico do SuI1'. Tais 
pontos sensíveis sugerem que todas as ONGs façam uma abordagem cautelosa 
da questão. 

A fim de se atingir quaisquer dos objetivos identificados acima, as ONGs da 
região poderiam beneficiar-se de diversos tipos de auxílio - técnico, financeiro e 
estratégico. Seria conveniente que as ONGs regionais desenvolvessem um plano 
de programas individuais e conjuntos, que descreva com maior precisão os tipos 
de apoio necessários e desejados. Durante nossas entrevistas, foram identificados 
diversos modos pelos quais as ONGs do Norte poderiam direcionar fundos, 
providenciar apoio através de informações, financiar encontros e viagens, e 
participar, de um modo geral, no fortalecimento das redes de ONGs. Entretanto, 
foi salientado repetidamente que deve ser proporcionado tempo as ONGs da 
região para que se organizem, antes que as ONGs de fora empenhem-se em 
quaisquer dessas atividades. 

Similar à necessidade de melhoria na comunicação, um primeiro passo para se 
identificar demandas e mecanismos adicionais de apoio poderia ser a condução 
de encontros preliminares, por um consórcio de grupos na região. Isso poderia 
levar a uma sessão de estratégias e ao estabelecimento de uma base para 
cooperação e comunicação. Durante tal sessão, as ONGs poderiam também 
discutir maneiras de evitar duplicação e modos de trabalhar eficientemente 
como um grupo, assim como fazer o melhor uso dos recursos disponíveis. 

D. Consultas Durante o Processo do Estudo de Impacto Ambiental 

O BID e o PNUD estão seguindo adiante com o processo dos estudos de 
viabilidade e de impacto ambiental. Em função dos atrasos no processo de 
licitação, o BID está apenas começando a contratar consultores para tais tarefas. 
O EIA não deve começar até a primavera de 1994. 

Por causa de tal atraso, há mais tempo para as ONGs desenvolverem suas idéias 
sobre como o EIA deva ser conduzido, como o público e as ONGs devam ser 
envolvidas, e que tipos de recursos e acordos as ONGs devem requisitar do BID, 
do PNUD e dos consultores, visando assegurar que tal participação seja 
relevante. Estas recomendações poderiam ser chamadas "Princípios de 
Participação", abordando assuntos como o acesso à informação, contabilização, 
participação popular e processos de tomada de decisão. 

As ONGs podem escolher não participar no processo do EIA do Projeto 
Hidrovia. Contudo, antes de fazer tal escolha, faz sentido explorar e explicar o 
que as ONGs requerem do BID, PNUD e consultores para que participem de uma 
maneira significativa. 
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Em adição ao processo do EIA, o BID e o PDNU estão planejando uma "auditoria 
ambiental independente". Esta auditoria revisaria o trabalho feito para o EIA 
pelos consultores, de modo a garantir a qualidade e a validade dos resultados. 
Tanto a UICN e quanto a Wetlands for the Americas exprimiram interesse em 
serem consideradas para desempenhar essa auditoria. A auditoria representa 
uma melhoria importante no processo de participação e de revisão, mas não 
deveria se constituir num substituto de outros princípios básicos citados acima, 
para um processo aceitável do EIA. Outrossim, o mesmo conjunto de princípios 
aplicados a todo o processo do EIA deveria ser aplicado também à auditoria 
independente, incluindo o acesso à informação, transparência, participação e 
contabilização. 
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VIII. ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

A. lnternational Rivers Network (Associação Internacional de Rios) 

A Internatíonal Rívers Network (IRN) foi fundada em 1986. Contando com 
escritórios em Berkeley, na Califórnia, e em Washington, capital dos Estados 
Unidos, a IRN promove opções plausíveis de manejo de rios por todo o mundo. 
A IRN acredita que a crise enfrentada por muitas das populações fluviais e 
ribeirinhas do mundo é melhor exemplificada pela proliferação contínua de 
projetos massivos de hidrelétricas, irrigação, suprimento de água, controle de 
enchentes, canalização e transportes. Seu foco principal é a promoção de 
alternativas às intervenções estruturais em larga escala em sistemas fluviais. A 
IRN também trabalha por reformas fundamentais em instituições financeiras 
internacionais, relativas ao acesso à informação, respeito aos direitos humanos, 
comprometimento com a participação pública e uma abordagem completa ao 
manejo de rios e bacias. 

Devido ao fato de que o Projeto Hidrovia proposto pode representar um dos 
mais significativos projetos de desenvolvimento de bacias do mundo, a IRN 
acredita que qualquer influência que as ONGs possam ter _ através de um 
processo democrático de tomada de decisões _ na avaliação de alternativas 
melhoraria, não somente as decisões relativas a esse projeto, mas também 
exerceria uma influência positiva sobre outros projetos de transporte fluvial 
propostos em outras regiões do mundo. A IRN tem acompanhado a evolução do 
Projeto Hidrovia desde 1991; em 1993 começou a preparar material preliminar 
relacionado ao projeto, e a estabelecer comunicações com ONGs da região, 
buscando vias apropriadas de assistência e cooperação. A IRN está interessada 
em incrementar o relacionamento com as ONGs da Bacia do Prata, de modo que 
elas tomem conhecimento e possam utilizar a rede de apoio disponível, através 
da comunidade internacional de ONGs engajadas em manejo de rios e bacias, 
assim como em assuntos de reformas de bancos multilaterais de 
desenvolvimento. 

r: 
1 

A IRN mantém linhas de comunicação abertas com ativistas locais e ONGs que 
lidam com rios por todo o mundo. Esta rede consiste, no momento, de mais de 
oitocentas organizações operando em 93 países. O suporte financeiro da IRN 
deriva de algumas fundações privadas sediadas nos EUA e na Europa, e de uma 
base de doadores e membros (em expansão). 
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B. Environmental Defense Fund (Fundo de Defesa Ambiental) - 
O Environmental Defense Fund (EDF), fundado em 1967, é uma ONG 
estadunidense com escritórios na cidade de Washington, e nos estados de Nova 
Iorque, Califórnia, Texas, Colorado e Carolina do Norte. A maior parte do 
trabalho do EDF envolve temas de proteção ambiental e desenvolvimento 
ambiental dentro dos Estados Unidos. O Programa Internacional do EDF enfoca 
os impactos ambientais e sociais da ajuda externa norte-americana através do 
Banco Mundial, agências da ONU, e organizações bilaterais. O EDF trabalha por 
reformar as políticas de empréstimo dessas instituições em parceria com ONGs 
de outros países doadores e recebedores. As atividades do EDF incluem 
pesquisas, campanhas e o trabalho de rede. O EDF tem trabalhado contra 
projetos como a barragem de Narmada na Índia, os projetos de construção de 
estradas na Amazônia, e os projetos de transmigração na Indonésia. 

- 

- 
- 

O EDF preocupa-se com o Projeto hídrovía proposto, por causa dos graves riscos 
de degradação ambiental que ele traz para o Pantanal, o Chaco e outras regiões 
da Bolívia e do Mato Grosso. Além de aumentar os deslocamentos sociais e 
provavelmente agravar a perversa estrutura de renda regional_ aumentando a 
pobreza e concentrando a renda nas mãos de poucos_ este projeto vai consumir 
quantidades enormes de capital, externo e interno, (aumentando o 
endividamento do país) para alcançar resultados sociais e ambientais 
questionáveis. O EDF tenciona colaborar com ONGs e outras partes interessadas 
na região, visando disseminar informações, influenciar as decisões do BID e do 
PNUD, assistir em pesquisas técnicas a respeito de aspectos sócio-econômicos e 
ambientais do projeto, prover informação sobre o rio Mississipi e os Everglades 
para comparação, e apoiar nossos parceiros por outros meios, conforme as 
necessidades. O EDF é apoiado por 250 mil membros nos EUA, por doadores 
individuais e fundações privadas. 

- 
- 
- 
- 
- 

C. Bank lnformation Center (Centro de Informações dos Bancos) - 
O Bank Information Center (BIC), sediado na cidade de Washington, EUA, foi 
fundado em 1987, seguindo a sugestão de ONGs ambientalistas da Europa e do 
Terceiro Mundo, visando providenciar informações sobre projetos financiados 
pelos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD), e monitorar atividades e 
políticas dos BMDs que tenham impacto negativo sobre o ambiente. O BIC 
também enfoca políticas dos BMDs referentes ao acesso dos cidadãos à 
informação e à participação pública. O BIC trabalha, primariamente, para 
atender as demandas de nossos parceiros do Sul, dispondo de um conselho 
consultivo com maioria de líderes ambientalistas do Sul, e uma vasta rede de 
ativistas. As áreas principais do programa do BIC incluem Comunicação e Rede, 
Programa de Monitoramento e Triagem de Estudos Ambientais, o Programa da 
América Latina e do Caribe e o Programa dos Povos Indígenas. 

- 
- 
- 
- 
- 
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O BIC monitorou o Projeto Hidrovia proposto durante o ano passado, 
primariamente, em relação ao papel do Banco Inter-Americano de 
Desenvolvimento. A principal função do BIC em apoio as atividades das ONGs 
acerca do Projeto Hidrovia tem sido, e continuará a ser, de providenciar 
informações as ONGs regionais sobre o desenvolvimento do estudo de impacto 
ambiental, as políticas do BID concernentes aos EIAs, meio ambiente, 
participação pública, povos indígenas, e outros planos e programas do BID. O 
Centro de Informações dos Bancos é uma organização sem fins lucrativos 
amparada por fundações privadas e organizações que trabalham no campo do 
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APÊNDICE 1 

LISTA PRELIMINAR DE CONTATOS 
DO PROJETO HIDROVIA 

A. ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS 

ARGENTINA 

CEDEA-Centro de Estudios Ambientales 
• Maria Onestini 
Casilla de Correo 1 1 6 
Sic.28 
(1428) Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel/fax: (541) 812-6490 

CMC-Centro para el Manejo de Costas 
• Aldo Brandani 
EI Salvador 4834 - 5L 
(1414) Buenos Aires, ARGENTINA 
Te[: (541) 831-6588 
Fax: (541) 776-1100 

WA-Wetlands for the Americas/ 
Humedales para las Americas 
• Pablo Canevari 
Monroe 2142 
(1428) Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel: (541) 781-9171 
Fax: (541) 781-6115 
e-mail: canevari@wamani.org.ar 

BOLIVIA 

Fundación Amigos de la Naturaleza 
• Justiniano Hermes 
Casilla de Correo 2241 
Santa Cruz, BOLIVIA 
Tel: (591) 333-3806 
Fax: (591) 334-1327 

LIDEMA-Liga de Defensa dei 
Medio Ambiente 
• Dr. luis Alberto Rodrigo 
Av. Ecuador #2131 
Casilla 11237 
La Paz, BO LJVIA 
Tel: (591) 232-4909 / 235-3352 
Fax: (591) 239-2321 

lnternational Rivers Network 

PRODENA-Asociación Boliviana Pro 
Defensa de la Naturaleza 
• Danitza Defilippis 
Av. 20 de Octubre #1 763 
Casilla 4422 
La Paz, BOLJVIA 

BRAZIL 

AME-Associação Mato-Grossense de Ecologia 
• Carolina Joana da Silva 
Caixa Postal 670 
78.000 Cuiabá - MT - BRAZIL 
Tel/Fax: (065)-361-2158 

CEBRAC-Fundação Centro Brasileiro de 
Referência e Apoio Cultural 
• Maurício Galinkin 
Presidente 
SCLN 11 2 Bloco B Loja 64 
Brasília - DF - BRAZIL 
Tel: (061) 340-1020 
Fax: (061) 340-1 318 

CI-Conservation lnternational 
• Reinaldo Lourival 
Rua José Antônio Pereira 
N. 2232/303 
Bairro São Francisco 
79.010-190'Campo Grande - MS- BRAZIL 
Tel/Fax: (067)-624-8888 

ECOA-Ecologia e Ação 
• Alcides Faria 
Rua das Petunias 219. 
Cidade Jardim 
79.040-650 Campo Grande, MS - BRAZIL 
Tel: (067) 741-2485 

Ecotropica 
• Adalberto Eberhard 
Rua 03, No. 391 
Bairro Boa Esperança 
Caixa Postal 3.008 
78.068-370 Cuiabá - MT - BRAZIL 
Tel: (065) 661-1619 
Fax: (065) 661-1615 
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Fórum de Mato Grosso 
• Carsius Azevedo 
Rua 32 # 86 
Bairro Boa Esperança 
78.068-360 Cuiabá - MT - Brasil 
Tel: (065) 627-1128 
Fax: (065) 627-3032 

Fórum de Mato Grosso do Sul 
• Alcides Faria 
Rua das Petunias 219 
Cidade Jardim 
79.040-650 Campo Grande - MS - BRAZIL 
Tel: (067) 741-2485 

!CV-Instituto Centro de Vida 
• Sérgio Guimarães 
Rua 32 # 86 
Bairro Boa Esperança 
78.068-360 Cuiabá - MT - Brasil 
Tel: (065) 627-1809 
Fax: (065) 627-3032 
e-mail: invida@ax.apc.org 

NDI-Núcleo de Direitos Indígenas 
• Márcio Santilli 
• Ana Valéria Araújo Leitão 
SHIS QI 11 - Bloco K - $/Loja 65 
71 .625-500 - Brasília - DF - BRAZIL 
Tel: (061) 248-2439/248-5412 
Fax: (061) 248-6420 

SHIFT 
Av. Fernando Corrêa s/n 
Sala 46 
70.060-900 Culabá - MT - BRAZIL 
Tel: (065) 315-8487 
Fax: (065) 361-1119 

SODEPAN-Pantanal Defense Society/ 
Sociedade de Defesa do Pantanal 
• Joaquim Rondon Rocha Azevedo 
Av. Américo Carlos da Costa, 320 
Parque de Exposições "Laucídio Coelho" 
79.080-1 70 Campo Grande - MS - BRAZIL 
Tel: (067) 7 42-1891 
Fax: (067) 742-3388 
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WWF Fundo Mundial para a Natureza 
• Eduardo Martins 
SHIS EQ QL 6/8 
Conjunto E, 2 Andar 
71.620-430 Brasília - BRAZIL 
Tel: (061) 248-2899 
Fax: (061) 248-7176 
e-mail: wwfbrafo@ax.apc.org 

- 
- 

PARAGUAY 

Sobrevivencia 
• Oscar Rivas - Director 
• Elias Diaz Pena 
25 de Mayo 1618 
Casilla de Correo 1 380 
Asunción, PARAGUAY 
Tel: (595 21) 24427 
Fax: (595 21) 550451 

URUGUAY 

- 
- 
- 

REDES / Amigos de la Tierra 
• Karin Nansen 
Avenida Millán 4113 
12900 Montevideo, URUGUAY 
Tel: 598-2-356-265 
Fax: 598-2-381-640 

- 
- 

Centro latino Americano de Ecologia Social 
CIPFE - Centro de lnvestigación y Promoción 
Franciscano y Ecologico 
• Eduardo Gudynas 
• Gabriela Pignatoro 
Casílla de Correo 13175 
11700 Montevideo, URUGUAY 
Te!: 598-2-907648 
Fax: 598-2-7931 32 

- 
- 

UNITED STATES 

BIC - Bank lnformation Center 
• Kay Treakle 
2025 1 St., N.W., Suite 522 
Washington, DC 20006 USA 
Tel: (202) 466-8191 
Fax: (202) 466-8189 
e-mail: bicusa@igc.apc.org 

- 
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• Paulo Prado 
1015 18th St., NW, Suite 810 
Washington, DC 20036 USA 
Tel: (202) 973-2223 
Fax: (202) 887-5188 

í 
i EDF - Environmental Defense Fund 

• Deborah Moore 
Rockridge Market Hall 
5655 College Ave., Suite 304 
Berkeley, CA 94618 USA 
Tel: (51 O) 658-8008 
Fax: (51 O) 658-0630 
e-mail: deb@edf .org 
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1 IRN - lnternational Rivers Network 

• Owen Lammers 
184 7 Berkeley Way 
Berkeley, CA 94703 USA 
Tel: (510) 848-1155 
Fax: (51 O) 848-1008 
e-mail: irn@igc.apc.org 

r 
1 

r 
1 The Nature Conservancy 

• Angela Tresinari 
1815 N. Lynn St. 
Arlington, VA 22209 USA 
Tel: (703) 841-7419 
Fax: (703) 841-488 
• Claudio Padua 
Tel: (703) 841-7420 
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SODEPAN - Sociedade de Defesa do Pantanal 
• Janice Wiles 
1430 Webster St. NW 
Washington o.e, 20011 USA 
Tel/Fax: (202) 829-0346 
e.mail: wiles@cbl.umd.edu. 

WA - Wetlands for the Americas 
• Gonzalo Castro 
-P.O. Box 1770 i Manomet, MA 02345 USA 

i Tel: (508) 224-6521 
Fax: (508) 224-9220 
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Grupo de Trabalho em Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento 

IEA - Instituto de Estudos 
Amazônicos e Ambientais 
• Katia Drager Maia 
• Luiz Carlos Ros Filho 
SCLN 21 O, Bloco C, Salas 211 - 216 - Ed. Center 
70.862-530 Brasília DF - BRAZlL 
Tel: (061) 347-9874 
Fax: (061) 347-5214 

INESC - Instituto de Estudo Sócio Econômicos 
• Iara Pietricovsky 
Supercenter Venâncio 2000 - 81. B 
No. 50 S/429/441 
70.333-900 Brasília DF - BRAZIL 
Tel: (061) 226-8093/8131 
Fax: (061) 226-8042 

Others 

• Jeff Wade 
230 Bruton Geer 
University of Florida College of Law 
Gainesville, FL 32611 USA 
Tel: (904) 392-2237 
Fax: (904) 392-1457 
e-mail: jwade@nervm.nerdc.ufl.edu 

• Victor Ponce 
Department of Civil Engineering 
College of Engineering 
San Diego State University 
San Diego, CA 92182-0189 USA 
Tel: (619) 594-6071 
Fax: (619) 594-6005 
e-mail: ponce@vmpvax.sdsu.edu 
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B. ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

BID - Banco lnteramericano de Desarrollo/ 
IDB - lnter-American Development Bank 
• Paul Dulin - Regional Environmental Consultant 
• lng. Normando R. Birolo - Sector Specialist 
Esmeralda 1 30 - Piso 20 
1 035 - Buenos Aires - ARGENTINA 
Te!: (541) 334-1756/9// 334-1761 /5 
Fax: (541) 334-6633/6 
• David B. Atkinson - Representative 
• Marco Antonio Mendes - Local Specialist 
Setor Comercial Sul, Quadra 3, No. 40 
Edificio Planalto - 2 Andar 
70.300-500 Brasília, DF BRAZIL 
Tel: (61) 321-7848 
Fax: (061) 321-3112 
• Carlos A. Casaccia - Local Agricultura! Specialist 
Edifio Aurora 1 - 2 piso 
Caballero 223 
Asunción, PARAGUAY 
Te!: (595-21) 92061-65 
• Marc-Jean Dourojeanni - Chief of Environmental 
Division 
1300 New York Avenue 
Washington, D.C. USA 20577 
Tel: (202) 623-1795 
Fax: (202) 623-1 786 
• Marko Ehrlich 
Tel: (202) 623-1834 
Fax: (202) 623-1315 

CIH - Comite lnterguvernmental de la Hidrovía 
• Jésus G. González 
Secretaria Ejecutiva dei C.I.H. 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables 
Av. Espafia 2221 - 4 piso 
1107 Buenos Aires - ARGENTINA 
Tel: (541) 361-5964/8597 
Fax: (541) 362-9046 
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PNUD - Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento/ 
UNDP - United Nations 
Development Programme 
• Emma Torres - Chief of the Regional 
Programme Division at the Bureau for Latin 
America and the Caribbean (Coordinator for 
Hidrovía Project) 
One United Nations Plaza (Room 2286) 
New York, NY 10017 
Tel: (212) 906-5408 
Fax: (212) 906-5892 
• Nick Remple - Global Environmental Facility 
Coordinator, Latin America Division 
One United Nations Plaza (Roam 2290) 
New York, NY 10017 
Tel: (212) 906-5426 
Fax: (212) 906-5892 
• Tereza Chavez da Terra - Program Official 
• Helen Nigret - Technical Specialist on Hidrovía 
Setor Commercial Norte, Cuadra 2, Lote B 
707.1 O Brasília DF - BRAZIL 
Tel: (061) 321-5758 
Fax: (061) 225-9339 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ZPE - Zona de Processamento de Exportação 
Eng. Adilson Reis 
AZPEC - Administradora da Zona de 
Processamento e Exportacão de Cáceres SA 
Rua Cel. Paria - 122 
78.200-000 Cáceres - MT • BRAZIL 
Tel: (065) 223-1518 
Fax: (065) 221-2683 
Escritório de Representação do Estado de Mato 
Grosso em São Paulo - SP 
Tel: (011 )280-2811 
Fax: (011 )280-2590 

- 
- 

- 
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