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26 a 00 de Clltubro de 1992 

CllCllJSÕES REFERENI'ES J{) TEMA IDDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

O Grupo Y'Guaz{i const.í.tuido pelas ONG's ambientalistas dos cinco países da Bacia Pl.§: 
tina ( Cuenca del Plata) , reconhecendo que a navegação dos rios que banham estes pai 
ses é um meio historicamente Útil de comunicação, comércio e integração aos mesmos 
pa.Í.ses e ante as transformações que estão ocorrendo p:ir ca.sa da ação antrÓpica ( ati vi d.§: 
de humana) que pÕem em risco os diversos ecossistemas, e 

Considerando: 

- a riqueza e fragilidade dos ecossistemas envolvidos; 
- a necessidade de um plano de d~senvolvimento sustentado com consiiên<l:ia de unidade 

hidrográfica; 
- ausência da participação popular na tomada de decisÕes do projeto de hidrovia Par_§; 

ná/Paraguai; 
- o risco do aumento de contarrúnação hidrica na Bacia Platina e nas regioes costéi. 

ras (por exemplo o Uruguai) ; 
~ o risco do aumento de inundações atípicas; 
- o risco de agravamento do processo de desmatamento; 
- a ameaça dos ecossistemas do Pantanal; 
- a ameaça .a existência de comunidades indigenas e ribeirinhas na área de influên 

eia da hidrovia; 
- a execução de obras de infraestrutura prévia: para a implementação do projeto hiill"9. 

via Paraguai/Paraná (pavimentação de estradas até o rio Paraguai, ampliação da ~ 
de de energia elétrica, retificação do curso do rio e dragagem), infringindo a 1~ 
gislação ambiental do pais em que as executa (por exemplo Brasil) ; 

- que o simples anúncio de implantação do projeto hidrovia Paraguai/Paraná têm esti 
a expansão de moro.culturas 
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mula.do o lançamento·de programas de governo p .,.,. 
(por exemplo Brasil./"' ,Jlii,Hvia) • 
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- sua discordância com a fonna que se desenvolve a tomada de decisões do 
Hidrovia Paraguai/Paraná. 

Projeto 

;,. 
Effi-iconsequencia resolve 

1) Solicitar as autor.idades governamentais correspondentes a difusão da infonnação 
exí.stente. -com relação ao referido Projeto; 

2) Reivindicar necessidade imperiosa da participação dessas ONG's em todo processo 
de discussão, elaboração e presença em toda continuidade do Projeto; e 

3) Reivindicar a elaboração de estudos de avaliação do impacto ambiental prévios p~ 
ra execução desse Projeto; 

E assume o conprornisso de: 

- pranover nos respectivos pá.ises analises e debates das questões ambientais deste 
Projeto. 

Carrpo Grande, 29 de outubro de 1992 

ASSINAM: 

SODEPAN - Sociedade de Defesa do Pantanal (Brasil) 
Instituto Gaia do Brasil 
Fundação ECOTROOICA (Brasil) 

LIDEMA - Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia) 
PRODENA - Asood:aciÔn Boliviana pro Defensa de la Naturaleza (BolLvia) 
Af'A - Amigos de la PreservaciÓn Ambiental (Uruguai) 
CACPIA - Centro Ambiental de la Cuenca del Pl.ata (Uruguai) 
CIPFE - Centro de InvestigaciÓn y PrornociÓn Fraciscano y Ecológico (Uruguai) 
IIED - International Institute.for Environment and Developement para América Latina 

(Argentina) 

Se absteem FARN - FundaciÓn Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) e CONCIÊNCIA 

(Argentina), por razões institucionais proprias em não subscreverem o presente do 

emento apesar de haverem participft:::ootro l&J:~;:z 
~ LID'/J,.r;'. 
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