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RESUMO 

 
SANTOS Cínthia Leone Silva dos. O Sistema Aquífero Guarani e o Banco Mundial: 
neoliberalismo, soberania e hidropolítica. 262p. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) 
– Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental – Instituto de Energia e Ambiente 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  
 
 
 
As águas subterrâneas constituem a principal fonte de abastecimento da humanidade. 

Apesar disso, o conhecimento sobre esse recurso começou a ser produzido tardiamente. 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG), um dos mais importantes aquíferos do mundo, só 

teve o seu primeiro projeto científico internacional na primeira década do século XXI. 

Fizeram parte do esforço de pesquisa especialistas dos quatro países nos quais o aquífero 

ocorre – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – sob a coordenação de representantes do 

Banco Mundial (Banco Mundial). As circunstâncias em que a participação do Banco 

Mundial no projeto ocorre são pormenorizadas nesta tese. O objetivo é apontar em que 

medida a instituição exerceu hidropolítica no processo de execução do projeto. Da mesma 

forma é investigada a ideologia do banco em relação à água e suas implicações para a 

soberania dos países envolvidos. Para isso, este trabalho utiliza revisão da literatura e 

análise documentos. As evidências indicam que o PSAG faz parte de uma ação global do 

Banco Mundial para deter conhecimento sobre águas transfronteiriças e produzir sobre 

elas legislação e institucionalidade no âmbito internacional. Essa ação visa dar segurança 

jurídica para o uso dos recursos hídricos e harmonizar as visões nacionais sobre um 

mesmo curso d’água existente em mais de um país. Da mesma forma, o PSAG está 

alinhado a outros projetos de água nacionais realizados pelo banco em cada um dos quatro 

países do Guarani, todos com o objetivo de alterar arcabouço legal e institucional sobre 

recursos hídricos. Esses projetos apresentam grande penetração na escala nacional e têm 

a finalidade de criar ambiente favorável à participação do setor privado nos serviços de 

abastecimento dos países do Guarani.  

 

 
   
Palavras-Chave: Sistema Aquífero Guarani; Águas Subterrâneas; Águas 

Transfronteiriças; Banco Mundial; Hidropolítica.  
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ABSTRACT 

 
SANTOS Cínthia Leone Silva dos. The Guarani Aquifer System and the World Bank: 
neoliberalism, sovereignty and hydropolitics. 262p. Thesis (PhD in Environmental 
Science) - Graduate Program in Environmental Science - Institute of Energy and 
Environment, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
 

Groundwater is humanity's main source of supply. Despite this, knowledge about this 

resource started to be produced late. The Guarani Aquifer System (SAG, acronym in 

Portuguese), one of the most important aquifers in the world, only had its first 

international scientific project in the first decade of the 21st century. Specialists from the 

four countries in which the aquifer occurs - Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay - 

were part of the research effort, under the coordination of representatives of the World 

Bank (Banco Mundial). The circumstances in which the Banco Mundial's participation in 

the project occurs are detailed in this thesis. The objective is to point out to what extent 

the institution has exercised hydropolitics in the project execution process. In the same 

way, the bank's ideology in relation to water and its implications for the sovereignty of 

the countries involved are investigated. For this to be possible, this work uses literature 

review and document analysis. The evidence indicates that the PSAG is part of a global 

action by the Banco Mundial to gain knowledge about transboundary waters and produce 

legislation and institutionality on them at the international level. This action aims to 

provide legal certainty for the use of water resources and harmonize national views on 

the same watercourse existing in more than one country. Likewise, PSAG is aligned with 

other national water projects carried out by the bank in each of the four Guarani countries, 

all with the aim of changing the legal and institutional framework on water resources. 

These projects have great penetration on a national scale and are intended to create a 

favorable environment for the participation of the private sector in the supply services of 

the Guarani countries. 

 

 

Key words: Guarani Aquifer System; Groundwater; Transboundary Waters; World Bank; 

Hydropolitics.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. INTRODUÇÃO 
 
De toda a água doce existente na Terra, 68% estão nas calotas polares e geleiras, 

30% são subterrâneas e apenas 2% são superficiais. São exatamente os 30% subterrâneos 

que fornecem quase 90% de toda a água consumida no planeta (SHIKLOMANOV, 1993). 

Em outro levantamento, essa proporção pode ser ainda mais reveladora: 29 milhões de 

km3 estariam congelados nos polos e nas geleiras, 10 milhões de km3 no subssolo e 

apenas 127 mil km3 (menos de 1%) em rios, lagos e pantanais (REBOUÇAS, 2001). Vale 

ressaltar que, embora toda água situada abaixo da superfície seja de alguma forma 

subterrânea, o volume de água superficial apontado aqui inclui também o lençol freático.  

A importância das águas subterrâneas costuma surpreender. Esse fato é 

compreensível. É possível dizer que a maior parte do conhecimento científico sobre os 

recursos hídricos, de modo geral, começou a ser produzida no último século, o que é ainda 

mais verdade em relação às águas subterrâneas. A humanidade só veio a entender quanta 

água existe sob seus pés depois de já ter pisado na Lua.  

Foi em 1965, em um seminário realizado pela Unesco, em Washington DC, que a 

primeira iniciativa científica internacional para a água começou a ser criada. Ela foi 

concretizada uma década depois, em 1975, com o lançamento do Programa Hidrológico 

Internacional (IHP), ainda em atividade. Um dos primeiros resultados do IHP foi a 

geração do primeiro balanço hídrico do planeta, informando os dados que abrem esta tese, 

ou seja, afirmando que as águas superficiais tinham uma participação muito pequena na 

distribuição da água doce no mundo.  

No início, o IHP tinha como foco ciência básica, ou seja, a geração de dados de 

caracterização dos recursos hídricos. De 1975 a 1980, o programa dedicou esforços à 

criação de ferramentas metodológicas de computação de balanço hídrico, incluindo a 

água subterrânea. Foi nessa época que estudos pioneiros começaram a identificar com 

segurança situações de superexplotação de aquíferos, bem como o funcionamento das 

zonas de recarga. E desde o começo, a abordagem dessas pesquisas era interdisciplinar, 

com grande contribuição nessa fase da ciência nuclear, por meio de uma parceria com a 

Agência Internacional de Energia Atômica (AURELI, LAGOD, 2015).  

Os estudos sobre os impactos da ação humana sobre os aquíferos começam a ser 

desenvolvidos em grande volume apenas a partir de 1990, seja propriamente no âmbito 
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do IHP, seja por influência dos resultados das pesquisas anteriores do programa (IBID, 

2015). Nessa época, surgem os primeiros mapas de vulnerabilidade de águas 

subterrâneas, e os cientistas passam, então, a traçar paralelos entre os fluxos de águas 

superficiais e subterrâneas para entender, por exemplo, riscos de contaminação dos 

aquíferos. A partir daí, ganham força as pesquisas que combinam hidrogeologia com 

dados socioeconômicos, aparato institucional e legal, políticas públicas, governança da 

água e riscos socioambientais.  

Em 1996, o IHP cria uma resolução sobre os aquíferos fósseis do Norte da África, 

região do Saara. A ação inaugura uma iniciativa para promover estudos sobre como 

regular o uso sustentável de aquíferos fósseis, abundantes naquela região. Por não terem 

suas águas renovadas pelo processo de recarga (em geral, são reservas depositadas em 

eras geológicas primitivas), os aquíferos fósseis são minerados de maneira definitiva a 

cada explotação. O seminário Regional Aquifer Systems in Arid Zones – Managing Non-

Renewable Resources, promovido pelo projeto em 1999, em Tripoli, na Líbia, marca 

inclusive o uso do termo “mineração” para esse tipo de aquífero, um conceito emergente 

na época. O evento também originou um inventário de todos os aquíferos fósseis 

existentes, publicado em um livro-guia, editado por Stephen Foster e Daniel Loucks 

(2006). A obra foi realizada sob a coordenação da equipe de águas subterrâneas do Banco 

Mundial (GW-MATe its Groundwater Management Advisory Team).  

O IHP lança em 2000 a primeira iniciativa de pesquisa sobre aquíferos 

transfronteiriços, reconhecendo a ausência de um número adequado de pesquisas sobre o 

tema. Um dos principais interesses do projeto era entender o papel de regulações 

internacionais sobre esses recursos (AURELI, LAGOD, 2015). Da iniciativa, surge o 

primeiro inventário de aquíferos que ocorrem em mais de um país, publicado em 2009, 

por meio de uma parceria com o Instituto Federal de Geociências e Recursos Naturais da 

Alemanha – BGR (UNESCO, 2009). No documento há uma descrição do SAG, indicando 

a existência de um projeto coordenado pelo Banco Mundial que buscava, entre outros 

objetivos, “criar um marco legal, institucional e técnico comum entre os quatro países” 

(IBID, p. 174).  

Por esse trabalho, o IHP foi chamado a oferecer o suporte científico que embasou 

as discussões sobre aquíferos transfronteiriços na Comissão de Direito Internacional da 

ONU (UNESCO, 2015). O debate durou seis anos, envolveu a diplomacia de quase todos 

os países sob a coordenação do Japão e resultou na Lei de Aquíferos Transfronteiriços de 

2008 (Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers). Na ocasião, o IHP orientou 
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para o fortalecimento de redes regionais de hidrogeólogos como forma de aprofundar a 

cooperação regional em torno da água transfronteiriça subterrânea (STEPHAN, 2009). A 

relação direta entre a criação desse marco legal e o Sistema Aquífero Guarani (SAG) é 

significativa e será apresentada nesta tese de maneira oportuna.   

Desde o começo da década de 2010, os principais estudos do IHP sobre águas 

subterrâneas passam a tratar de gestão e governança, incluindo a prevenção de conflitos 

relacionados a aquíferos de mais de um país. Em 2015, quando o programa completou 50 

anos, foi publicado o primeiro mapa de aquíferos transfronteiriços, mostrando que há 

mais 600 aquíferos transfronteiriços no mundo (IGRAC, 2015).  

Este panorama do desenvolvimento da ciência sobre águas subterrâneas em nível 

mundial permite observar o relativo e incipiente conhecimento sobre a principal fonte de 

abastecimento de água dos seres humanos. Outro aspecto notável é que gradativamente 

há mais espaço para estudos que abordam aspectos econômicos e políticos, sobretudo 

quando os aquíferos se tornam tema de estudo das Relações Internacionais.  

O trabalho apresentado nesta tese se insere nessa interface interdisciplinar que 

permite analisar as águas subterrâneas a partir de seus aspectos políticos, com enfoque 

internacionalista. Esta pesquisa tem origem em um estudo anterior, em nível de mestrado, 

voltado à identificação da atuação brasileira para a obtenção do Acordo sobre o Sistema 

Aquífero Guarani. Tanto aquela como esta pesquisa estão inseridas nas Ciências 

Ambientais ao combinar conhecimentos disciplinares, como a hidrogeologia, a geografia 

e as relações internacionais. 

Naquele momento, aventava-se que o Brasil seria o ator mais proativo nas 

negociações, ou seja, buscaria garantias legais sobre o uso do sistema, inclusive por ser o 

maior usuário do reservatório (responde por mais de 90% da explotação [PSAG, 2009]) 

e por ser o país com maior produção científica sobre o SAG no mundo (SANTOS e 

RIBEIRO, 2016). Entretanto, aquela investigação indicou um cenário exatamente oposto: 

por ser o grande usuário do SAG, o Brasil foi o membro mais reticente da negociação, 

dificultando a obtenção do tratado (SANTOS, 2015).  

Além de descortinar o comportamento do Brasil, a investigação de mestrado 

permitiu acesso a documentos sobre o papel de um ator que até então a literatura sobre o 

tema não havia identificado como relevante: o Banco Mundial. Lomba (2007) indicou 

que, embora um projeto de grande porte sobre o SAG fosse uma iniciativa de suma 

importância, era preciso responder a perguntas como “quais seriam os interesses do Banco 

Mundial no projeto?” e “quais os reais objetivos da ação?” (IBID, p.85).  
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Ao aprofundar a pesquisa no doutorado, foi possível confrontar os dados obtidos 

com algumas concepções sobre o acordo do Guarani presentes na literatura. Ao mesmo 

tempo, foi necessário analisar a natureza das relações entre países e organismos 

internacionais como o Banco Mundial em temas ambientais, especificamente no tema da 

água. 

Os países do Aquífero Guarani – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – são 

excepcionalmente abundantes em água. A oferta farta não representa necessariamente 

acesso justo e equitativo aos recursos hídricos no interior dessas nações. Também não 

resultam em cooperação internacional facilitada em torno da água. Como o leitor desta 

tese irá notar, a relação desses países sempre foi marcada por cooperação e disputas em 

temas hídricos. De fato, o “mito da abundância” – como a comunidade epistêmica 

recorrentemente denomina a visão predominante sobre água nessas nações – parece mais 

desencorajar do que promover uma gestão eficiente dos recursos disponíveis.    

O geólogo cearense Aldo da Cunha Rebouças (1937 – 2011), que estava presente 

no seminário da Unesco de 1965, contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

da hidrogeologia na América do Sul, no Brasil e especificamente no contexto do Guarani. 

Rebouças ponderou ao longo de sua carreira as ideias de abundância hídrica brasileira, 

sempre reforçando que o uso eficiente da água era mais importante do que o 

dimensionamento de abundância ou escassez. Da mesma forma, insistiu para que na área 

de ocorrência do SAG houvesse investimentos não apenas na captação de água, mas no 

monitoramento integrado da precipitação, taxa de vazão e recarga dos fluxos 

subterrâneos, comportamento indispensável para uma gestão adequada do reservatório 

(REBOUÇAS, AMORE, 2002).   

A dinâmica hídrica, mesmo em um país abundante em água, é sempre complexa. 

Na maior parte do território brasileiro (e as taxas são semelhantes nos outros três países 

do Guarani), os rios são perenes, ou seja, suas águas fluem em seu leito em qualquer 

época do ano. Por outro lado, isso também significa que há uma importante contribuição 

dos fluxos subterrâneos para manter a água superficial permanentemente disponível, a 

chamada função mantenedora dos aquíferos (REBOUÇAS, 2001).     

Esses fatos somados são um desafio para uma visão tipicamente colonial sobre a 

água – aquela que vê no recurso hídrico – bem como em qualquer recurso natural – um 

recurso econômico simplesmente. Nessa perspectiva, a função da água é utilitarista e 

produtivista, ou seja, está subordinada somente à sua capacidade de gerar lucro. E essa 

abordagem passa a tentar subtrair da água sua retumbância, sua capacidade de repercussão 
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sobre toda a vida na Terra. Ou nas palavras de Jamie Linton (2010, p.3), “a água no século 

XXI passa a ser o uso de fazemos dela”.  

Há um perigo nessa estratégia. Até a virada do século, a demanda total de água no 

planeta cresceu seis vezes mais do que o aumento da população mundial, segundo dados 

das Nações Unidas (2000; RIBEIRO, 2008). Essa demanda se eleva devido à busca por 

uma produtividade cada vez maior de alimentos e de produtos industriais (UNESCO, 

2015). Nos anos 1990, passa a haver uma percepção geral de que há uma crise de água 

no mundo (GLEICK, 1993). Como resposta, o uso cada vez mais eficiente da água 

disponível passa a ser mandatório no início do século XXI. 

Em outras palavras, a maneira como a sociedade Ocidental passa a se relacionar 

com os recursos hídricos muda, mas a análise sobre essa nova visão é costumeiramente 

reduzida à questão da eficiência (Linton 2006). Ao analisar relatórios do Conselho 

Mundial de Água1, Conca (2006, p.4) denomina aquele conjunto de doutrinas como o 

“Novo Regime Global da Água” – a crença de que se pode resolver todos problemas 

socioambientais relacionados à água por meio de uma gestão eficiente do ponto de vista 

econômico e tecnológico.  

Na visão de Linton (2006), o que está em crise não é a água, mas essa visão sobre 

ela. Isso porque fica cada vez mais evidente que a água não pode ser um bem dotado de 

valor econômico, um direito humano, uma posse do Estado, um bem público e o fluido 

vital de um rio, tudo isso simultaneamente. Ao constatar essa crise, Javier Gil (1997) e 

Pedro Arrojo Agudo (2009) conclamam as sociedades a adotarem o que chama de “nova 

cultura da água”, por meio da distinção clara entre água vital e água para atividades 

produtivas e de luxo e pela negação da visão neoliberal sobre a gestão dos recursos 

hídricos.  

Nesta tese, será indicado como essa visão de água, que embora esteja em crise é 

onipresente na doutrina do Banco Mundial, se relaciona com as ações de um projeto para 

a gestão sustentável do SAG. Também será demonstrado como os países do Guarani, cuja 

a atuação internacional é marcada pela salvaguarda de suas soberanias, se relacionam com 

o Banco Mundial, uma instituição internacional que atua para impor sua ideologia sobre 

os países. Será indicado ainda como o PSAG se relaciona com outras ações do Banco 

Mundial para água nos países do Guarani e também com outros projetos da mesma 

                                                           
1 O World Water Council (WWC) ou Conselho Mundial da Água é uma organização internacional criada 
em 1996 de plataforma multissetorial e que busca posicionar a água no topo das agendas políticas.  
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instituição sobre águas transfronteiriças pelo mundo no período anterior ou concumitante 

ao desenvolvimento do PSAG. 

A seguir, ainda neste capítulo, serão apresentadas a organização da tese, a 

metodologia empregada na pesquisa, além de objetivos, hipótese e justificativa que 

nortearam o presente estudo.  

 

1.1. ORGANIZAÇÃO DA TESE 
 

Esta tese está dividida em seis (6) capítulos. O primeiro deles, capítulo presente, 

apresenta a metodologia da pesquisa, e os demais apresentam as análises pertinentes para 

a resolução do problema de pesquisa apresentado. 

No capítulo “2” o leitor poderá conhecer os conceitos básicos que sustentam a 

análise da atuação do Banco Mundial em relação aos países do SAG. Entre eles está o 

Neoliberalismo, descrito no capítulo quanto à sua etimologia, bem como semelhanças e 

divergências conceituais, pressupostos e principais defensores. Outro conceito 

empregado é o da Soberania, apresentado aqui a partir de uma corrente clássica. São 

indicados os principais autores a que a tese recorre para o uso do termo e sua evolução 

histórica dentro das ciências sociais. Ainda no segundo capítulo será explanado o conceito 

de hidropolítica e de que forma o entendimento mais contemporâneo do termo pode ser 

aplicado a atores não estatais.  

As origens da relação entre o Banco Mundial e a América Latina são apresentadas 

no capítulo “3”, remontando às primeiras negociações para a criação da instituição na 

conferência de Bretton Woods, na década de 1940. São indicados atores políticos, 

intelectuais e fatos históricos relevantes para o processo de consolidação do Banco 

Mundial e o papel desempenhado pela AL em diferentes etapas dessa trajetória. Também 

nesse capítulo é apontado como a questão ambiental passa a fazer parte de atuação sua 

atuação e que papel as experiências latino-americanas tiveram nesse setor.  

O quarto capítulo é dedicado a análise dos projetos de água do Banco Mundial que 

guardam alguma semelhança com o PSAG, sejam eles de águas transfronteiriças, água 

subterrânea na América Latina ou projetos de recursos hídricos em cada um dos países 

do SAG. A partir desta análise, são traçados paralelos entre os objetivos do projeto de 

guarani e os demais, além de particularidades em cada uma dessas ações que 

exemplificam a hidropolítica praticada pelo banco.  
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Os detalhes do PSAG, a hidrogeologia do Guarani, sua distribuição geográfica e 

aspectos sociais e econômicos de seus usos são apresentados no quinto e penúltimo 

capítulo. Nesta seção da tese também é afirmada a hidropolítica do Banco Mundial em 

relação ao SAG e em relação aos países do Guarani no contexto de outras fontes de 

recursos hídricos.  

A conclusão é acompanhada de um infográfico que destaca os principais eventos 

envolvendo o Sistema Aquífero Guarani na esfera internacional.      

 

1.2.1.  O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

De que forma o Banco Mundial atuou nas ações do Projeto do Sistema Aquífero 

Guarani e, por consequência, o Acordo sobre o SAG, primeiro e único marco legal dessa 

reserva hídrica? 

 

1.2.2. HIPÓTESE 
 
O Banco Mundial exerceu hidropolítica no Projeto do Sistema Aquífero Guarani 

com o objetivo de interferir na capacidade dos países de legislar sobre água, inclusive em 

temas que vão além do SAG.    

 

1.2.3. OBJETIVOS 

 1.2.3.1. Objetivo geral 

 Indicar como e em que medida o Banco Mundial exerceu hidropolítica 

durante o PSAG. 

  1.2.3.2. Objetivos específicos 

 Apresentar a ideologia do Banco Mundial para a água por meio da 

análise dos projetos financiados pela instituição no tema; 

 Detalhar de que maneira a política para água do Banco traz implicações 

para a soberania dos países. 
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1.2.4. JUSTIFICATIVA  

 

 O acordo firmado em 2010 foi um marco para o Sistema Aquífero Guarani e para 

seus países, cujo teor apresenta uma preocupação com a soberania daquele território 

subterrâneo, como apontam RIBEIRO e VILLAR (2011). A preocupação dos quatro 

países em definir suas soberanias sobre o SAG era um alerta, sobretudo, para outros atores 

do plano internacional e não necessariamente para os países entre si (SINDICO, 2011; 

SANTOS, 2015). O documento contém muitos elementos ligados à soberania, cujas 

possíveis ameaças estariam no mundo exterior aos quatro países e não entre eles. 

Essa preocupação fica demonstrada não apenas no conjunto de documentos 

reunidos por Santos (2015), mas em atitudes, como a grande demora por parte do Brasil 

em ratificar o tratado, ato realizado pelo congresso somente em 2017, e também por parte 

do Paraguai, que fez a ratificação em 2018.  

Entender a influência de um organismo internacional sobre uma questão ambiental 

e econômica desses quatro países é uma contribuição importante para o conhecimento 

existente sobre integração regional da América do Sul. A região sempre apresentou 

eventos conflituosos no tocante ao uso da água. Dá exemplo disso as sucessivas crises 

entre Brasil e Paraguai pela definição do preço da energia produzida pela hidrelétrica 

binacional de Itaipu. Da mesma forma, os conflitos entre Argentina e Uruguai decorrentes 

de atividades com potencial de contaminação do Rio Uruguai, na fronteira entre os dois 

países.  

É importante, contudo, ponderar que as histórias de conflitos por água entre os 

quatro países que compartilham o SAG caminham em paralelo com histórias de 

cooperação. Ao mesmo tempo em que Argentina e Uruguai travavam disputa sobre 

instalação de fábrica de papel do Rio Uruguai, mantinham boas relações no tocante ao 

Projeto do SAG, por exemplo. O caso das papeleiras foi levado ao tribunal de Haia, ainda 

que houvesse instância regional para abordagem de conflitos dessa ordem, e acabou por 

tornar-se um episódio que contaminou diferentes esferas políticas e econômicas dos dois 

países (NOSCHANG, 2012). Isso mostra que a política em torno da água na região têm 

características contraditórias, com potencial de conflito ou de cooperação.  

Os conflitos pela água na América do Sul não se circunscrevem apenas aos países 

que compartilham as águas do SAG. Um dos episódios mais marcantes foi a Guerra da 
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Água da Bolívia, em 2000, quando o país privatizou seu abastecimento público de água 

em benefício da empresa Águas del Tunari, um consórcio de multinacionais do mercado 

de águas. A elevação abrupta dos preços após a privatização e a proibição de recolhimento 

de água da chuva geraram protestos violentos em Cochabamba e na capital do país, La 

Paz. Produtores de coca, que tiveram suas atividades impactadas pelo novo mercado de 

águas que se formava na Bolívia, adensaram os protestos. Esse movimento culminou na 

formação de novos líderes populares, entre eles o então congressista Evo Morales (1959), 

que seria eleito presidente da república em 2005 (PFRIMER, 2009). Ressalte-se que 

naquele período o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional estimulavam a 

privatização dos serviços à água no país por meio de projeto e financiamentos. 

Esse episódio ilustra que é um erro deixar de lado o papel de organismos não 

estatais, como o Banco Mundial, em negociações internacionais ou conflitos sobre água 

vinculados a companhias privadas. O Banco Mundial financia empresas que querem 

explorar recursos hídricos e, além disso, influencia a produção científica e a criação de 

marcos regulatórios e outros instrumentos de gestão nos países. Seus interesses não 

coincidem, muitas vezes, com os interesses da maior parte da população desses países. 

Da mesma forma, essa atuação não pode ser livre de interesses.  

Saber como essa influência se dá no que diz respeito PSAG ajudará a compor o 

panorama sobre a política da referida instituição internacional no tocante a questões 

hídricas na América do Sul. Além disso, permitirá subsidiar estratégia adequada por parte 

dos países submetidos a essas políticas. 

A necessidade de entender a política de água do Banco Mundial para os países 

emergentes e de baixa renda se dá, também, pela ameaça à soberania dos países. É 

importante enfatizar que não se trata aqui de uma desqualificação da instituição por meio 

de qualquer maniqueísmo, nem mesmo de uma reprovação de seus modelos de gestão 

para recursos hídricos. O objetivo aqui, como afirmado, é demonstrar a influência 

acadêmica e política dessa instituição enquanto organização promotora de uma visão 

específica sobre água e como essa influência impacta sobre a exclusividade legisladora 

inerente à soberania dos países. 
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1.2.5. METODOLOGIA 

 

O trabalho será um estudo de caso com análises qualitativas baseadas em 

documentos, legislação sobre o tema e literatura de diferentes disciplinas que dialogam 

com o problema da pesquisa. 

Inicialmente, esse projeto de doutorado previa a realização de entrevistas com 

autoridades, diplomatas e pesquisadores que participaram do PSAG e dos demais projetos 

relevantes. Também previa trabalhos de campo na Argentina e no Uruguai e entrevistas 

nesses países. Entretanto, não foi possível estabelecer contato com as diplomacias desses 

países. Ao contrário do Brasil, que tem uma lei de acesso à informação que formaliza o 

direito dos cidadãos ao acesso a documentos de governo, os referidos países vizinhos não 

mantêm uma política de divulgação de dados dessa natureza. Também, diferentemente da 

diplomacia brasileira, que mantém um setor de atendimento a pesquisadores interessados 

em documentos da pasta de Relações Exteriores, os dois países não têm um canal oficial 

de comunicação entre a diplomacia e a sociedade civil e o meio acadêmico.  

 Foi solicitada uma entrevista com o economista Carlos Velez, gerente de projetos 

de modernização de infraestruturas de água nos quatro países, mas o mesmo faleceu em 

2016, ano de início desta pesquisa. A autora do concept paper do PSAG, Karin Kemper, 

responsável pela coordenação de projetos de água no Brasil entre as décadas de 1990 e 

2000, foi contatada para dar entrevista, mas o convite foi recusado, como pode ser 

conferido em email juntado aos anexos desta tese.  

Apesar dessas impossibilidades, foi possível explorar as hipóteses apresentadas 

pela tese por meio de outras evidências. Entre elas, um conjunto de documentos obtidos 

junto à Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Outra fonte para a pesquisa foram os relatórios de projetos sobre água do Banco Mundial, 

disponíveis no site da instituição. Finalmente, a produção intelectual sobre os temas 

pertinentes para esta tese compõe um importante conjunto de evidências para a 

investigação da hipótese apresentada.  

Abaixo, um detalhamento desse material:  
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i. análise de documentos2  

 Ata Circunstanciada da reunião sobre o PSAG em Foz do Iguaçu, 31/01 e 

01/02 de 2000; 

 Carta de 2003, dirigida aos membros do “Conselho Superior do ‘Projeto 

Guarani’” e assinada por entidades científicas, solicitando regras mais 

flexíveis para contratação de serviços no projeto em benefício das 

Universidades;  

 Email de Karin Kemper enviado em 07/02/2002 a representantes e técnicos 

dos quatro países e da Organização dos Estados Americanos; 

 Memorando de parceria entre o Bank-Netherlands e o PSAG, datado de 

janeiro de 2002; 

 Telegramas do MRE; 

 Planos de ação dos projetos-piloto do PSAG em Ribeirão Preto, e na divisa 

das cidades de Santana do Livramento (RS, Brasil) e Rivera (Uruguai); 

 Relação de “Perguntas Frequentes” sobre o PSAG com as respectivas 

respostas, elaborado pelo próprio projeto e publicado em sua página durante 

sua vigência; 

 

ii. Relatórios de projetos do Banco Mundial3: 

 PSAG, relatórios e resultados publicados; 

 Projetos de água transfronteiriça em todo o mundo; 

 Projetos de água subterrânea na América do Sul; 

 Projetos diversos sobre água realizados em Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai; 

 

iii. Revisão da literatura 

A revisão da literatura abarca trabalhos que tratam de temas como: projetos 

ambientais do Banco Mundial; o Projeto Aquífero Guarani; Política de recursos hídricos 

do Banco Mundial para a América Latina; Usos múltiplos da água na América Latina; 

                                                           
2 Os documentos desse item estão em anexo. 
3 Esse material está disponível no site do WB e é empregado nesta tese com a devida referência.   
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Política de Recursos Hídricos nos quatro países. Esses trabalhos podem ser divididos nos 

seguintes temas: 

 Conceitos fundamentais para a análise da tese – neoliberalismo, soberania e 

hidropolítica; 

 As relações entre Banco Mundial e os países da América do Sul, em especial 

os quatro países do SAG; 

 A política de financiamento do Banco Mundial para projetos de recursos 

hídricos;  

 Águas subterrâneas e águas transfronteiriças;  

 O Sistema Aquífero Guarani, sua caracterização e dinâmica hídrica, bem como 

seus contextos jurídico e político;  
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CAPÍTULO 2 

NEOLIBERALISMO, SOBERANIA E HIDROPOLÍTICA 

 

O marco teórico utilizado nesse trabalho recupera a produção acadêmica sobre 

três conceitos: Soberania, Neoliberalismo e Hidropolítica. Sabendo que há diferentes 

entendimentos possíveis para cada um desses termos, este capítulo irá esclarecer ao leitor 

qual é o entendimento desta tese ao abordá-los. 

Esses conceitos foram escolhidos por estarem diretamente relacionados à hipótese 

e aos objetivos. Se o Banco Mundial exerceu hidropolítica durante a execução do Projeto 

do Sistema Aquífero Guarani, faz-se obrigatório apontar antes de que “hidropolítica” se 

trata. E se essa hidropolítica é exercida pelo banco por meio da interferência na 

capacidade legisladora dos países em matéria de água, é fundamental apontar que esse 

ato afronta a soberania dessas nações. Assim, fica esta tese também obrigada a descrever 

ao leitor como o conceito de “soberania” foi estabelecido nas Humanidades e por que a 

exclusividade do soberano de legislar sobre um dado território é o seu elemento mais 

nuclear.  

Por fim, se o objetivo é apontar a hidropolítica do Banco Mundial e suas 

implicações para a soberania dos países do SAG em relação aos seus recursos hídricos, 

resta ainda indicar “como”, com qual ferramenta o Banco Mundial a pratica. O 

neoliberalismo é amplamente apontado na literatura como a ideologia praticada pela 

instituição em suas mais diferentes áreas de atuação. Reconhecido como a base que 

sustenta as ideias e operações do banco, o conceito carece, contudo, de uma definição 

objetiva – diferentes trabalhos apresentam diferentes visões do que se pode entender por 

neoliberal. Desta forma, também é mandatório que esta tese determine o que se entende 

aqui por neoliberalismo. Este será o primeiro dos conceitos a ser abordados.  

 

2.1. NEOLIBERALISMO 

 

O termo neoliberalismo é cercado de controvérsias e esta tese não as ignora ao 

empregá-lo. A primeira polêmica em torno do termo tem relação com sua origem: não há 

quem tenha escrito sobre neoliberalismo sob uma ótica positiva ou mesmo neutra, como 
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apontam Thorsen e Lie (2007). Quem escreve sobre o tema, o faz imediatamente a partir 

de um ponto de vista crítico.  

Não há, entre os muitos intelectuais dedicados à teoria econômica, ninguém que 

aponte a si mesmo como o fundador do neoliberalismo. Também não existe alguém que 

seja reconhecido por outros como o criador do conceito, seja de forma direta ou indireta. 

Nunca foi escrito um manifesto neoliberal. Da mesma forma, não há uma instituição 

dedicada à produção de conhecimento que seja apontada como a “escola do pensamento 

neoliberal”.  

A palavra traz consigo um termo com muito mais tradição na sociologia: o 

liberalismo, que, em contraste, desfruta de uma gama variada de origens, paternidades e 

concepções. Isso faz com que esse vocábulo também tenha um uso controverso, sobretudo 

pela constante e inadequada associação ao liberalismo econômico. Entender corretamente 

o que é neoliberalismo implica, portanto, oferecer ao leitor desta tese uma distinção clara 

daquilo que se entende por liberal, para então alcançar o neoliberal. 

No século XIX, o liberalismo foi a ideologia indutora de parlamentos do tipo 

cáucus, inicialmente nos EUA (onde ainda existem, nos estados e Iowa e Nevada), na 

Espanha, na Suécia, pulverizando-se posteriormente pela Europa. Essas estruturas eram 

uma versão embrionária da representação democrática parlamentar mais difundida nos 

dias atuais. Nessa época, ao usarem a alcunha de “liberais”, esses partidos e conselhos 

políticos buscavam distância dos regimes autoritários e proximidade com o sistema 

democrático que emergia no Reino Unido. 

Por isso liberalismo é comumente entendido como uma doutrina que se coloca em 

favor de mudanças constitucionais e/ou de outras formas de lei ou mesmo de alteração no 

arranjo administrativo. Essas mudanças em um país ou região seriam feitas para ampliar 

a democracia e as liberdades individuais, com base na igual liberdade de todos os seres 

humanos.  

Já o liberalismo econômico pode ser entendido, em linhas gerais, como a crença 

de que Estados devem se abster de intervir na economia, permitindo assim uma 

participação maior dos indivíduos no mercado, que deve ser livre e autorregulado. Os 

dois entendimentos têm origem nos autores fundadores do liberalismo “clássico”.  

Qualquer pessoa que tenta fazer uma breve explicação sobre o que se pode 

entender ou se quer dizer com “liberalismo” se depara com uma profusão de 
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qualificações, muitas delas contraditórias. Por isso tornou-se comum o uso dos adjetivos 

“clássico” e “moderno”, numa tentativa de diferenciação.  

Esse uso atingiu a condição de senso comum, nas palavras de Ryan (2007, p. 360, 

361), perdendo sua precisão. Segundo o autor, nessa divisão, Clássico indicaria uma 

associação a autores “fundadores”, sobretudo John Locke (1632 – 1704), Adam Smith, 

(1723 – 1790) Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) e Friedrich von Hayek (1899 – 1992). 

Mas o próprio autor admite, logo na abertura de seu artigo, que entre esses autores, 

reconhecidamente liberais, há muito mais diferenças de pensamento do que 

concordâncias, sobretudo em temas centrais, como a legitimidade do estado de bem-estar 

social ou as virtudes da democracia.  

A corrente de pensamento comumente denominada “clássica” estaria na base 

conceitual dos pensadores e dos atores políticos que mais comumente se autodenominam 

“liberais” na atualidade. Ela também é a base do chamado liberalismo econômico, que 

por si só seria uma terceira vertente (RYAN, 2007; THORSEN e LIE, 2007). Em geral, 

essa corrente apoia sua defesa de um estado mínimo na prosperidade que pode ser gerada 

quando os governos não interferem na economia -- um dos mais conhecidos argumentos 

smithianos em A Riqueza das Nações. Essa tese ganhou muita força com os colapsos 

econômicos de governos autoritários que tinham forte intervenção na economia, 

notadamente as repúblicas soviéticas e as ditaduras latino-americanas. 

 Os liberais “modernos” se unem aos clássicos na aceitação de que a força 

coercitiva do Estado deve existir, mas deve estar nas leis e não na repressão física. Esse 

grupo também entende o Estado como o único agente capaz de aditar normas à prática 

social que permitam a criação de contratos e outros arranjos de cooperação. Outro ponto 

em comum e muito conhecido é a crença na capacidade criativa da ordem social que gera 

a inovação e o crescimento – o famigerado empreendedorismo. Mas os liberais modernos 

têm uma tendência à crença de uma atuação mais ativa do Estado na economia. 

Essa diferenciação ocorre, sobretudo, na segunda metade do século XX, quando 

essas duas correntes se dividiram para organizar o poder no mundo ocidental. O principal 

aspecto de dissenso é o entendimento de como se dá a relação entre um Estado mínimo e 

a ordem cultural e moral da humanidade. Não há nos autores clássicos uma preocupação 

com o progresso civilizatório, nem com a evolução moral dos seres humanos. Tocqueville 

não via, por exemplo, contradição em defender a liberdade individual e a necessidade de 
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uma forte ordem religiosa. Para o pensador francês, o ser humano não seria capaz de 

manifestar autodisciplina e autocontrole na ausência da religião (DE TOCQUEVILLE, 

1964).  

Em geral, os defensores do liberalismo clássico veem nos liberais modernos uma 

ameaça à doutrina do liberalismo. Essa intimidação seria feita, segundo defendem, pela 

crença no progresso moral da humanidade, traduzidas em políticas de bem-estar social. 

Ao defender que as pessoas não podem ter sua liberdade limitada pela pobreza, condições 

de trabalho degradantes ou dificuldades de acesso a serviços de saúde, por exemplo, esses 

pensadores e políticos estariam de alguma forma ferindo os princípios da liberdade de 

contrato e dos direitos à propriedade privada (RYAN, 2007).  

Os modernos veem os clássicos como defensores de uma liberdade de espoliar o 

conjunto da sociedade – e por sua vez o Estado – na busca por vantagens para grupos e 

empresas. Afirmam que esses autores e políticos distorcem o conhecimento produzido 

pelos autores “clássicos” de acordo com a conveniência de suas argumentações. Amartya 

Sen reforça em muitos textos essa crítica, dizendo que muitos pesquisadores e políticos 

profissionais que se dizem admiradores de Smith parecem nunca ter lido suas obras. Eles 

desfigurariam algumas de suas citações, rebaixando-as à categoria de chavões, 

transformando o pensador escocês em uma espécie de “guru” da economia de mercado 

(SEN, 2010, p.52).  

Ao apontar as evidências dessas distorções, Sen (2010) afirma que alguns 

conceitos populares entre os liberais a rigor nunca fizeram parte da obra de Smith. Ele 

destaca que certos estudiosos esquecem que a obra smithiana afirma a impossibilidade de 

pensar a pobreza sem relacioná-la com a desigualdade. Diz também que, ao contrário do 

que pregaria essa corrente de liberais clássicos, Smith nunca postulou que o mercado seria 

um mecanismo que age livremente num desempenho de excelência. Ao contrário do que 

defendem esses liberais, o lucro, lido como sinônimo de interesse próprio, não seria a 

motivação única pela qual agem os homens na obra smithiana (na verdade o autor dá 

grande atenção à prudência em The theory of moral sentiments) (IBID). Embora os 

autores da chamada “teoria de escolha racional” afirmem uma associação de suas ideias 

com o pensador do século XVIII, Sen denuncia que eles descaracterizam de maneira 

simplista o conceito smithiano de “racionalidade” ao igualá-lo a uma busca inteligente e 

amoral da satisfação do interesse próprio.  
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Essas contradições não significam que os autores clássicos não tenham 

importância destacada no pensamento político atual. O fato é reconhecido por Sen, que 

defende, por exemplo, que o conceito do expectador imparcial de Smith pode ser útil para 

o entendimento do conceito de justiça como algo que vai além dos interesses e 

preocupações de grupos locais, sobretudo para discussões sobre pena capital e punição a 

infratores jovens (IBID). Mas as contradições identificadas pelos estudiosos entre os 

liberais ditos “clássicos” e os autores realmente clássicos do liberalismo fez surgir a atual 

profusão de denominações nessa corrente de pensamento. Por isso Ryan defende que os 

analistas deveriam buscar entender “liberalismos” e não “liberalismo”, dado que, segundo 

ele, “os termos políticos são em essência contestáveis” (RYAN, 2007, p. 360).  

Os liberais modernos também são apontados como transgressores daquilo que 

seria o liberalismo “puro” dos autores clássicos. Mas nesse caso, eles se apoiariam em 

uma literatura de linhagem também liberal para executar esse tipo de “transgressão”. Eles 

estariam associados a teóricos do século XIX, como o francês Benjamin Constant (1767 

– 1830), que analisou o retrocesso social francês que culminou com a ditadura de 

Napoleão Bonaparte (1769 –1821) em seu discurso de 1819 intitulado Sobre a Liberdade 

dos Antigos Comparada com a dos Modernos. Em sua fala, ele afirma que os homens 

modernos não podem mais desfrutar da liberdade dos antigos (participação constante e 

ativa no poder coletivo), assim como os antigos não podem desfrutar da liberdade dos 

modernos (liberdades individuais).  

A participação que, na antiguidade, cada um tinha na soberania nacional não 
era, como em nossos dias, uma suposição abstrata. A vontade de cada um tinha 
uma influência real; o exercício dessa vontade era um prazer forte e repetido. 
Em consequência, os antigos estavam dispostos a fazer muitos sacrifícios pela 
conservação de seus direitos políticos e de sua parte na administração do 
Estado. Cada um, sentindo com orgulho o que valia seu voto, experimentava 
uma enorme compensação na consciência de sua importância social. Essa 
compensação já não existe para nós. Perdido na multidão, o indivíduo quase 
nunca percebe a influência que exerce. Sua vontade não marca o conjunto; 
nada prova, a seus olhos, sua cooperação. O exercício dos direitos políticos 
somente nos proporciona pequena parte das satisfações que os antigos nele 
encontravam e, ao mesmo tempo, os progressos da civilização, a tendência 
comercial da época, a comunicação entre os povos multiplicaram e variaram 
ao infinito as formas de felicidade particular (CONSTANT, 1819, p. 7). 

Influenciador igualmente importante dessa corrente é John Stuart Mill (1806 – 

1873), parlamentar britânico que ajudou a criar o utilitarismo, uma corrente que teve 

grande impacto na formulação do conceito de bem-estar social promovido pelo Estado. 

Essa vertente também teve influência de autores mais contemporâneos, como John 

Dewey (1859 –1952), membro da Escola de Chicago e, posteriormente, de Frankfurt 
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(Universidade de Columbia, NY). Nessas instituições defendeu teses importantes para a 

criação do liberalismo social.  

Outro exemplo de pensador com grande impacto sobre os “modernos” é William 

Beveridge (1879 – 1963), autor do Relatório sobre Seguro Social e Serviços Afins 4 , de 

1942, no Reino Unido. O documento deu origem ao mecanismo existente em muitos 

países sob o nome de seguro-doença e ao estado de bem-estar social britânico 

(BEVERIDGE, 2000). Outra referência recorrente é John Rawls (1921 – 2002), professor 

da Universidade de Harvard que fez contribuições para a penetração do liberalismo social 

no campo da justiça. Por essas ideias, liberais modernos são associados mais à esquerda 

do espectro político5.  

“Geralmente, o liberalismo moderno poderia ser considerado politicamente à 
esquerda do liberalismo clássico, por causa de sua disposição de empregar o 
Estado como um instrumento para redistribuir riqueza e poder - a fim de criar 
uma sociedade considerada mais decente ou eqüitativa”, (Thorsen e Lie, 2007, 
p. 05 [tradução da autora6]). 

Para Ryan (2007), a argumentação dos “modernos” leva a uma crença 

generalizada de que é possível distribuir os benefícios do capitalismo a todos, garantindo 

autor realização e felicidade pessoal. Segundo o autor, como essas promessas não podem 

ser cumpridas, os cidadãos passam a exibir diferentes níveis de hostilidade ao sistema 

econômico, político e social. “Some writers suppose that the worldwide popularity of 

conservative governments during the 1980s is explained by this consideration” (IBID p. 

365).  

O mesmo fenômeno é descrito pela Enciclopédia Britânica, no tópico 

“Contemporary Liberalism”, dentro da definição do vocábulo “Liberalism”. O texto diz: 

“Enquanto os liberais modernos lutavam para enfrentar o desafio de estagnar os padrões 

de vida nas economias industriais maduras, outros viam uma oportunidade para um 

renascimento do liberalismo clássico” [tradução da autora] 7(Encyclopædia Britannica 

online, 20198).   

                                                           
4 Report on Social Insurance and Allied Services 
5 São exemplos desse esforço o próprio relatório de Beveridge (BEVERIDGE, 2000) e o livro de RAWLS 
(1993).  
6 Original: “Modern liberalism could generally be thought of as being situated politically to the left of 
classical liberalism, because of its willingness to employ the state as an instrument to redistribute wealth 
and power – in order to create a society deemed to be more decent or equitable” 
7 Original: As modern liberals struggled to meet the challenge of stagnating living standards in mature 
industrial economies, others saw an opportunity for a revival of classical liberalism. 
8 A atual disposição online da publicação não conta com paginação. 
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Em meio à profusão de liberalismos e seus limites para dar respostas aos 

problemas da sociedade, surge ainda o libertarianismo, uma corrente de pensamento que 

busca minimizar a legitimidade das instituições que tenham qualquer poder coercitivo 

sobre os indivíduos, maximizando assim a liberdade individual de escolha. Essa ideologia 

é lida muitas vezes como uma versão radical do liberalismo clássico e está colocada como 

uma instância adicional na divisão entre clássico e moderno.  

Entre os autores apontados como importantes para essa vertente está o economista 

e historiador Murray Rothbard (1926 –1995), que denominava seu pensamento como 

anarcocapitalista. Embora tenha nascido nos EUA, suas ideias estão mais ligadas à 

chamada Escola Austríaca, que tem como fundador o teórico Ludwig von Mises (1881 – 

1973). Este defendia que não há possibilidade de um sistema democrático existir fora de 

uma economia de livre-mercado, que a intervenção do estado na economia leva ao 

colapso e que uma via socialista é necessariamente antidemocrática (VON MISES, 2010).  

Outro exemplo dessa mesma corrente é Robert Nozick (1938 – 2002), que defende 

no livro Anarquia, Estado e Utopia a descriminalização de crimes sem vítimas, como o 

comércio de drogas, prostituição e comportamentos sexuais não convencionais 

(BLOMGREN, 2007; NOZICK, 2011).  

Thorsen e Lie (2007) tipificam o libertarianismo como uma defesa sem qualquer 

remorso da liberdade a qualquer preço, principalmente as liberdades econômica e 

comercial, mesmo que isso corresponda a um enfraquecimento de outros valores 

tradicionais do liberalismo, como a democracia e a justiça. Ainda segundo os autores, 

essa inclinação afastaria os libertarianos dos autores clássicos, como Smith e Tocqueville, 

embora muitos deles afirmem defender o pensamento desses escritores. Essa vertente 

também se caracteriza por acusar as correntes liberais mais dominantes de não serem 

diferentes do totalitarismo socialista.  

Diante das divergências profundas de visão de economia, política e sociedade dos 

muitos tipos de liberalismos, pesquisadores têm encontrado cada vez mais dificuldade em 

definir o que une essas ideologias sob o guarda-chuva liberal. Como solução para esse 

problema epistemológico, John Gray defende a ênfase analítica naquilo que ele acredita 

que liberais de todos os quadrantes têm em comum: individualismo; igualitarismo, 

universalismo e meliorismo. O individualismo seria a afirmação de primazia moral de 

uma pessoa contra qualquer coletividade social; igualitarismo aparece no sentido de 
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conferir a todo ser humano o mesmo valor moral, independentemente da ordem legal ou 

política; o universalismo é descrito aqui como a unidade moral de toda a humanidade, o 

que permitiria generalizar os pressupostos do liberalismo independentemente de aspectos 

culturais ou históricos; e finalmente o meliorismo, que é a afirmação de que todas as 

instituições humanas caminham invariavelmente para a correção e aperfeiçoamento. 

Segundo Gray, “It is this conception of man and society which gives liberalism a definite 

identity which transcends its vast internal variety and complexity” (GRAY, 1995, p xii).  

Ryan também faz uma tentativa de simplificação do pensamento liberal no sentido 

de melhor compreendê-lo apontando três aspectos pelos quais o liberalismo teria 

“antipatia” e três “receitas” liberais. Segundo o autor, todas as vertentes liberais teriam 

antipatia ao absolutismo, à teocracia e ao capitalismo irrestrito – e este último item exclui 

drasticamente o libertarianismo anarcocapitalista do rol dos pensamentos realmente 

liberais. Atento a esse fato, o autor coloca “apropriadamente” o libertarianismo fora do 

pensamento liberal (RYAN, 2007, p. 365 e 366). E entre as prescrições do liberalismo, o 

autor aponta a ênfase na liberdade dos indivíduos para tomar decisões de grande 

repercussão para a existência; a necessidade de que a sociedade seja regulada pela lei e 

pela democracia; e que o Estado liberal é, por definição, aquele em que o poder é exercido 

com limitações constitucionais e com separação de poderes.  

O termo “neoliberalismo” parece sugerir equivocadamente que o liberalismo foi 

um conceito prestigiado em uma determinada época da história, mas que de alguma 

maneira perdeu sua importância relativa, para voltar nos tempos mais recentes com uma 

nova (neo) roupagem. Como demonstrados nessa breve recuperação da história dos 

principais conceitos liberais, as ideias centrais do liberalismo não entraram em 

desprestígio e ainda representam uma herança comum entre políticos profissionais, 

teóricos e cientistas, lideranças sociais e movimentos políticos em todo o mundo 

(THORSEN e LIE, 2007).  

Como poucos pensadores se autodenominam neoliberais, o termo foi cunhado de 

maneira exógena, ou seja, foi criado por aqueles que o observam e não por seus atores. 

Trabalhos como o de Saad-Filho e Johnson (2005, p.21) afirmam que é impossível definir 

neoliberalismo de maneira puramente teórica, ao passo que a humanidade, argumentam, 

“vive na Era do Neoliberalismo”.  
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Analistas como Clarke (2005) veem no DNA neoliberal uma parte das ideias de 

Smith no que se refere à relação homem-sociedade. Mas para o pesquisador, o 

neoliberalismo é um paradigma completamente novo para a criação de políticas públicas 

e é a ideologia que comanda os anos mais recentes do desenvolvimento capitalista.  

Thorsen e Lie (2007) defendem que não se pode afirmar categoricamente se 

estamos ou não em uma era comandada pelo neoliberalismo. Os autores defendem que o 

neoliberalismo não é, como a palavra poderia sugerir, uma tentativa de fazer renascer o 

liberalismo, mas um descendente radical do liberalismo propriamente dito. Os autores 

fazem um paralelo entre neoliberalismo e neoconservadorismo – ambos são conceitos 

com grande presença no mundo atual, mas o segundo é uma nova gama de ideias que não 

guarda relação com as ideias que fundamentam o pensamento conservador e nem tem 

compromisso com ele. O neoliberalismo, da mesma forma, usa apenas parte dos 

pressupostos do liberalismo, desvirtuando aquilo que não é necessário ao seu 

desenvolvimento. 

Anna Maria Blomgren faz uma análise histórica do neoliberalismo num esforço 

de entendimento de seus reais autores e preceitos. Ela dedica bastante atenção ao 

estadunidense Milton Friedman (1912 –2006). Além dele, aponta os seguintes filósofos 

como os neoliberais mais proeminentes: James Buchanan (1791—1868), Ayn Rand 

(1905—1982), Murray Rothbard (1926), David Gauthier (1932), Jan Narveson (1936), 

David Friedman (1945), sendo este filho de Milton (BLOMGREN, 1997). Em sua 

categorização ela afirma que seria possível incluir ainda o historiador sueco Johan 

Norberg (1973) e o internacionalista e jornalista do The New York Times Thomas 

Friedman (1953; sem parentesco com Milton), que inclusive são os dois raros casos de 

escritores que se autodenominaram neoliberais. 

O parâmetro usado por Blomgren para definir neoliberalismo é a presença de uma 

filosofia que dá prioridade à liberdade do indivíduo e ao direito de propriedade privada, 

reestabelecendo novos fundamentos éticos relacionados com o anarcocapitalismo. Trata-

se de um profundo laissez-feire, o que incluiria a completa anulação de qualquer governo 

político, colocando em seu lugar um conceito de governo-guardião, cujas funções podem 

apenas precariamente estar relacionadas ao modelo de governo advogado pelo liberalismo 

clássico. Esse conceito guarda relação com aquilo que foi teorizado por Boaventura de 

Souza Santos a respeito da substituição do Estado-providência por uma ineficaz 
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providência mercantil, ou seja, a satisfação das necessidades básicas da sociedade pela 

via de mercado (SANTOS, 1995, p.v.).   

Admitindo que os autores analisados por ela apresentam divergências de 

pensamento, ela destaca Milton Friedman como um típico representante neoliberal por 

sua defesa da desregulamentação da economia, privatização irrestrita e corte radical de 

impostos, reflexões presentes sobretudo na obra Capitalism and Freedom, de 1962. Ela 

entende ainda que a ética do neoliberalismo está mais claramente apresentada pelo mesmo 

autor na obra Free to Chose, de 1980.  

Friedman defende que o “pacote neoliberal” é o único que permitiria a verdadeira 

liberdade do indivíduo. Em sua utopia, a bondade e a virtude moral residiriam na 

habilidade do indivíduo de acessar mercados relevantes e exercer as funções de ator 

competente nesses mercados. O ser humano disposto a aceitar os riscos advindos da 

participação no livre mercado teria a obrigação moral de se adaptar às rápidas mudanças 

associadas a essa participação, algo que pode ser entendido como “the most skilled one’s 

supremacy” (FRIEDMAN, 1980, p. 292).  

Analisando o texto de Friedman, encontramos uma argumentação bastante 

objetiva e até bem pouco filosófica sobre os principais aspectos que regulam o indivíduo 

e a sociedade. Ao fazer uma anedota sobre a disposição humana de gastar o próprio 

dinheiro com cautela e de esbanjar o de outrem, o autor afirma que a não observação 

dessa natureza é “o principal defeito de todos os programas de welfare”, com destaque 

negativo para a seguridade social (IBID, p.116, 117).  

Segundo seu pensamento, qualquer medida do Estado para aliviar a pobreza seria 

um incentivo para que o indivíduo desista de ajudar a si mesmo. Para ele, a ideia de que 

o capitalismo de livre mercado (que o autor chama de sistema de igualdade de 

oportunidades) é o promotor das desigualdades econômicas por permitir que os mais ricos 

explorem os mais pobres seria “um mito construído durante o século XX” (IBID, p.147). 

O escritor usa o fracasso econômico da Alemanha Oriental e do mundo soviético para 

apresentar seu modelo de capitalismo desregrado como o único modelo que funciona, 

numa falsa equivalência.  

São numerosos os trechos em que o pobre é convertido em culpado pela própria 

pobreza. No fragmento abaixo, o pobre também é culpado pela má formulação de 

políticas públicas que, embora tenham sido pensadas para mitigar a pobreza, passam a 
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atender à classe média e até aos mais ricos. As razões, segundo Friedman, seria a falta de 

capacidade dos próprios pobres de atuar no que ele chama de “mercado político”:  

[...]por que tantos programas tendem a beneficiar grupos de renda média e alta 
e não os pobres a quem supostamente se destinam? Os pobres tendem a carecer 
não apenas das habilidades valorizadas no mercado, mas também das 
habilidades necessárias para ter sucesso na disputa política por fundos. De fato, 
é provável que sua desvantagem no mercado político seja maior que na 
econômica. Uma vez que reformadores bem-intencionados ajudem a aprovar 
uma medida de bem-estar e prosseguempara a próxima reforma, os pobres são 
deixados por sua própria conta e sempre serão dominados pelos grupos que já 
demonstraram maior capacidade de tirar vantagem das oportunidades 
disponíveis [tradução da autora9] (FRIEDMAN, 1980, p.118).  

Mas em nenhum momento do texto – ou de qualquer outro trabalho – Friedman 

chama seu sistema de neoliberal. 

Segundo Gane (2015), as ideias do neoliberalismo foram estabelecidas durante o 

Walter Lippmann Colloquium, realizado em Paris, em 1938. No encontro estavam 

pressentes Mises, Hayek e os alemães Alexander Rüstow (1885—1963) and Wilhelm 

Röpke (1899—1966), que se tornariam figuras centrais na formulação do que eles 

chamavam de ordoliberalismo (o liberalismo social criado na Universidade de Freiburg, 

na Alemanha), que apresentava, até então, uma concepção considerada mais moderada, 

rejeitando o laissez-faire. Ou seja, embora o termo possa ter de fato origem nesse evento 

e embora estivessem presentes no encontro figuras de influência do que viria a se tornar 

o neoliberalismo da maneira como é percebido hoje, as propostas giravam em torno de 

uma revisão muito menos radical do liberalismo.  

Ainda investigando as origens do neoliberalismo, é bastante recorrente na 

literatura sobre o tema a referência ao ditador chileno Augusto Pinochet (1915—2006) 

como um dos precursores da criação do Estado neoliberal. O fato é citado nos trabalhos 

de Klubock (2004), Winn (2004; 2010), Cavieres (2011) e Somma (2012). Budds (2013) 

argumenta, inclusive, que a água teve um papel central na formação do programa 

neoliberal chileno por ter fomentado a ambição de grupos de poder no país e de suas 

                                                           
9Original: why so many programs tend to benefit middle and upper-income groups rather than the poor for 
whom they are supposedly intended? The poor tend to lack not only the skills valued in the market, but also 
the skills required to be successful in the political scramble for funds. Indeed, their disadvantage in the 
political market is likely to be greater than in the economic. Once well-meaning reformers who may have 
helped to get a welfare measure enacted have gone on to their next reform, the poor are left to fend for 
themselves and they will almost always he overpowered by the groups that have already demonstrated a 
greater capacity to take advantage of available opportunities 
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alianças com o capital internacional. Ela afirma ainda que as reformas nas leis de água 

foram fundamentais para a consolidação do poder ditatorial.  

Em suas investigações sobre a proliferação do uso acadêmico do termo 

“neoliberalismo”, Boas e Gans-Morse (2009), apontam a experiência da ditadura chilena 

como a mudança de chave daquilo que, até então e segundo eles, era visto como uma 

positiva ressignificação dos conceitos do ordoliberalismo. 

Somente depois que o termo migrou para a América Latina, e os intelectuais 
chilenos que começaram a usá-lo para se referir a reformas econômicas 
radicais sob a ditadura de Pinochet, o neoliberalismo adquiriu conotações 
normativas negativas e deixou de ser usado pelos defensores do mercado 
[tradução da autora]10 (IBID, p. 138).  

Nem todos os estudiosos fizeram uma associação negativa do neoliberalismo com 

os anos Pinochet. Milton Friedman chamou a experiência de “milagre chileno”, algo que 

a literatura mais recente em história, ciências sociais e economia vêm rechaçando com 

veemência, como exemplificam os trabalhos de Aguiar e Herod (2006); Budds (2013) e 

novamente Winn (2010).  

Boas e Gans-Morse (2009) chamam a atenção dos acadêmicos para o fato de que 

o significado do termo neoliberal é raramente discutido, mas amplamente empregado a 

partir dos anos 1990. Segundo os autores, a ausência de fundamentação do uso do termo 

é um destaque na América Latina.  

Em uma revisão de 148 artigos sobre neoliberalismo publicados nos principais 
periódicos comparativos de política, desenvolvimento e estudos latino-
americanos entre 1990 e 2004, não encontramos um único artigo focado na 
definição e uso do neoliberalismo, nem conhecemos algum publicado em outro 
lugar [tradução da autora11] (IBID, p. 140).  

Após endereçar uma dura crítica ao uso não fundamentado do termo por parte de 

estudos empíricos e depois de oferecer ao leitor algumas explicações sobre as causas 

desse fenômeno (notadamente a percepção geral de que o neoliberalismo como fenômeno 

econômico, social e político só pode florescer na presença de regimes autoritários), os 

autores recomendam algumas opções de uso para o termo. 

                                                           
10 Original: Only once the term had migrated to Latin America, and Chilean intellectuals starting using it 
to refer to radical economic reforms under the Pinochet dictatorship, did neoliberalism acquire negative 
normative connotations and cease to be used by market proponents 
11 Original: In a review of 148 articles on neoliberalism published in the top comparative politics, 
development, and Latin American studies journals between 1990 and 2004, we did not find a single article 
focused on the definition and usage of neoliberalism, nor are we aware of one published elsewhere 
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A primeira delas seria para se referir ao “novo” liberalismo alemão da década de 

1930 ou ordoliberalismo, o que não têm aplicação para este trabalho. Também seria 

possível usar o termo para se referir a um estágio mais recente de desenvolvimento do 

capitalismo com características diferentes de modelos prévios ou para tipificar uma 

economia de mercado específicamente mais relacionada ao chamado Consenso de 

Washington, com aplicação nas economias centrais.  

Há ainda outra aplicação válida do termo que é a forma como será empregada na 

presente tese12.  

Umsegundo usopotencial do termo neoliberalismo seria para destacar como a 
expansão do livre mercado mundo em desenvolvimento separou esses novos 
sistemas de mercado dos sistemas dos países industrializados avançados. De 
fato, algumas das conotações radicais do neoliberalismo derivam da percepção 
de que as reformas econômicas no mundo em desenvolvimento durante as 
últimas três décadas representam uma aplicação ainda mais fundamentalista 
das receitas liberais do que nos bastiões clássicos do laissez-faire, como os 
Estados Unidos e o Reino Unido. A privatização das pensões, começando no 
Chile e se espalhando pela América Latina e pelas regiões pós-comunistas é 
uma medida que os liberais nos países industrializados buscam ativamente, 
mas até agora não conseguiram implementar [tradução da autora]13 (Boas e 
Gans-Morse, 2009, in: conclusion). 

Segundo os autores, para acadêmicos que desejam distinguir o tradicional 

liberalismo das economias centrais das reformas radicais praticadas em economias 

emergentes, o termo neoliberalismo se prova bastante útil. Desta forma, neoliberalismo é 

entendido nesta tese como um sistema de mudanças na política de um país emergente ou 

de baixa renda para atender aos interesses das economias centrais. E essa mudança estaria 

apoiada no enfraquecimento do Estado, reduzindo sua legitimidade (SANTOS, 2005).  

O neoliberalismo, dentro desse conceito, toma emprestado preceitos do 

liberalismo clássico (protagonismo das liberdades individuais, da propriedade privada e 

do livre mercado) combinados com teorizações do anarcocaptalismo (ausência ou 

enfraquecimento do Estado ou de regulações estatais que limitem o livre mercado). 

                                                           
12 Importante salientar que a escolha feita por esta tese não exclui outras definições de neoliberalismo 
existentes ou vindouras, como muito generosamente alertaram os estimados  acadêmicos José Gilberto de 
Souza e João Márcio Mendes Pereira durante a banca de defesa desta tese.  
13 Original: A second potential application of the term neoliberalism would be to underscore how the 
expansion of free markets in the developing world has set these newer market systems apart from those of 
the advanced industrialized countries. Indeed, some of neoliberalism’s radical connotations derive from 
the perception that economic reforms in the developing world during the past three decades represent an 
even more fundamentalist application of liberal recipes than in classic bastions of laissez-faire such as the 
United States and the United Kingdom. The privatization of pensions, beginning in Chile and spreading 
throughout Latin America and the postcommunist region, is a policy that liberals in the advanced industrial 
countries actively promote but have thus far failed to implement 



40 
 

Assim, esta tese tem por base aquilo que Blomgren (1997), Thorsen e Lie (2007), Clarke 

(2005) e Boas e Gans-Morse (2009) encontraram em suas análises na busca por uma 

definição não genérica do termo.  

Nessa perspectiva, neoliberalismo representa uma defesa da minarquia (night-

watchman state) – teoria política que regride as funções do Estado apenas à promoção da 

segurança, da justiça e do poder de polícia, além da criação de legislação necessária para 

assegurar somente o cumprimento destas funções (DE SOUZA BATISTA, 2009). O 

fenômeno tem, portanto, grande repercussão para os recursos naturais de um país, para os 

direitos humanos, como, por exemplo, o direito à água, e para as empresas públicas em 

geral, incluindo sistemas de abastecimento.  

Comumente os atores do neoliberalismo defendem aplicações de políticas 

altamente impopulares e impossíveis de serem implementadas em regimes democráticos 

saudáveis e em economias desenvolvidas. Como apontam outros autores, o 

neoliberalismo se beneficia de um Estado fraco, de democracias disfuncionais e de 

regimes autoritários, muitas vezes produzindo esses cenários. Desse modo, os termos 

“fundamentalismo de mercado” e “autoritarismo de livre mercado” são pertinentes. 

O neoliberalismo é, por exemplo, silencioso quanto à questão de se deve haver 
ou não democracia e livre troca de idéias políticas. [...] políticas inspiradas no 
neoliberalismo poderiam ser implementadas sob os auspícios dos autocratas, 
bem como nas democracias liberais. De fato, os neoliberais meramente 
afirmam que, na verdade, o máximo possível deve ser deixado ao mercado ou 
outros processos dos quais os indivíduos escolhem livremente participar e, 
consequentemente, que o mínimo possível deve ser submetido a processos 
genuinamente políticos [tradução da autora]14 (Thorsen e Lie, 2007, p.15). 

Por fim, esta tese entende que o neoliberalismo alcançou êxito político e 

ideológico em um nível com o qual seus principais influenciadores jamais sonharam, 

configurando-se como o pensamento hegemônico do final do século XX e até a presente 

década do século XXI (ANDERSON, 1995).  Segundo Harvey (2008), essa consolidação 

se deu devido ao uso de argumentos convincentes e aparentemente justos, como a 

dignidade humana e a liberdade individual, mobilizando os sentimentos e instintos 

humanos em um mundo pós-guerra, pós-nazi-fascismo e sob os auspícios da Guerra Fria. 

                                                           
14 Original: Neoliberalism is for instance silent on the issue of whether or not there ought to be democracy 
and free exchanges of political ideas. [...] policies inspired by neoliberalism could be implemented under 
the auspices of autocrats as well as within liberal democracies. In fact, neoliberals merely claim, in effect, 
that as much as possible ought to be left to the market or other processes which individuals freely choose 
to take part in, and consequently that as little as possible ought to be subjected to genuinely political 
processes 
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Formulado sob uma roupagem anti-establishment, sua penetração é tamanha que 

ele se confunde com as características do capitalismo em si mesmo. Isso foi possível 

devido à disseminação da crença de que não há alternativas ao seu receituário e que todos 

devem fazer uma adaptação às suas normas (ANDERSON, 1995). Esse tom está presente 

nos trabalhos intelectuais realizados pelo Banco Mundial sobre água, como será 

apresentado nesta tese.  

2.2. SOBERANIA 

 

O conceito de ”soberania” adotado nesta tese pode ser entendido como um dos 

elementos que compõem o Estado moderno. Soberania é o ponto de convergência dos 

grandes conflitos de jurisdição. Essa conceituação está apoiada em autores clássicos do 

realismo político. Três desses autores têm importância central na definição do termo para 

os objetivos deste trabalho: o jurista francês Jean Bodin (1530 — 1596), primeiro teórico 

a desenvolver o conceito de soberania em sua obra de 1576 Les Six Livres de la 

République15; o alemão Hans Morgenthau (1904 — 1980), que afirma que a autoridade 

soberana é a única que legisla e aplica a lei (MORGENTHAU, 2003); e Raymond Aron 

(1905 – 1983), contemporâneo de Morgenthau, e que vê em todo e qualquer arranjo de 

soberania compartilhada uma contradição, como a de um círculo quebrado que, ao não se 

fechar, deixa de ser um círculo.   

O livro de Bodin apresentava um método compatível com os interesses dos reis 

franceses no sentido de preservar a independência deles em relação ao Papa e ao 

Imperador. Publicada apenas quatro anos após o Massacre da Noite de São Bartolomeu16, 

a obra tinha também o papel de apresentar um modelo que pudesse apaziguar o ambiente 

de insurreição religiosa que dominava o país devido, sobretudo, aos embates travados 

entre católicos e protestantes.  

Bodin determinava que o soberano era o único que podia editar leis, colocando-o, 

inclusive, acima das leis enquanto legislador. O soberano não tinha, portanto, a 

necessidade de aprovação dos súditos, estes, sim, obrigados a cumprir os comandos do 

                                                           
15 República aqui se refere à “coisa pública” e não a uma forma de governo oposta à monarquia. O título 
do livro em inglês é Six books of the Commonwealth.  
16 Chacina realizada por católicos contra protestantes por ordem dos reis, que eram católicos. Ocorreu em 
Paris, nos dias 23 e 24 de agosto de 1572, custando de 5 mil a 30 mil vidas.  



42 
 

rei. O monarca de Bodin poderia exercer sua soberania sem interrupção e sem sujeição à 

ordem de outrem. Ao soberano competia dar leis a todos, independentemente do 

consentimento de ninguém. Todos os demais poderes decorriam da sua faculdade de 

propor leis aos súditos e de revogá-las (BODIN, 2009). 

O soberano de Bodin, contudo, continuava subordinado ao direito natural, a Deus 

e às leis fundamentais dos reinos. Ele não estava autorizado a descumprir as leis por mero 

capricho e nem poderia exercer o arbítrio – a finalidade da lei era a justiça. Dessa forma, 

Bodin dialogava com o Monarca descrito em O Príncipe (publicado em 1516 e 

amplamente difundido até se tornar proibido, em 1557), mas não acatou a falta de limites 

religiosos e morais do soberano de Maquiavel (BODIN, 2011).   

Quando a obra de Bodin tornou a discussão sobre soberania um tema obrigatório 

para as ciências políticas, o referido autor inaugurava esse conceito afirmando que a 

soberania é necessariamente ilimitada e absoluta. Era o nascimento do conceito de 

“soberania una”, porque não pode haver mais de um soberano sobre o mesmo território. 

Assim, a soberania passaria a estar indissoluvelmente ligada ao detentor da jurisdição 

exclusiva sobre um determinado território (KRITSCH, 2004). Entretanto, a soberania não 

foi criada a partir de uma visão clara daquilo que se tornaria desde o início do período 

moderno até os dias atuais.   

“Os reis, os papas e imperadores, com certeza, não tinham desenhada na mente, 
com todos os traços, a imagem do mundo que estavam construindo. Mas 
tinham, certamente, uma visão organizada de suas ambições e dos objetos em 
disputa. Quando Filipe, o Belo, rei da França, se opôs ao papa Bonifácio VIII 
por uma questão tributária, o que se discutia era, claramente, o seu direito de 
cobrar impostos num dado território, com base numa lei de seu reino, com uso 
de sua força e com exclusão de qualquer outra autoridade” (KRITSCH, 2000, 
p. 46). 

[...] 

Terminava assim um longo processo que envolvera os principais atores do 
medievo europeu ocidental e resultaria na junção de duas noções – uma de 
natureza política e outra de caráter jurídico –, que se desenvolviam 
paralelamente, a do Estado territorial moderno e a de soberania, numa entidade 
única, que teria a sua expressão mais bem acabada naquela gravura que ilustra 
a mais conhecida obra de Thomas Hobbes: a do Leviatã moderno (IBID, p. 
492).  

Em Morgenthau, temos um exemplo de como esse conceito se conserva no tempo 

e passa a operar nas ciências sociais contemporâneas. Ao descrever a natureza geral da 

soberania, o autor evoca alguns de seus sinônimos: a “independência”, no sentido de que 

não existe autoridade acima de um país soberano; a “igualdade”, implicada no fato de 

que, se cada nação é soberana sobre dado território, nenhuma pode estar subordinada à 
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qualquer outra, e também de que, no direito internacional, o voto de cada Estado é igual, 

independente de tamanho do território, da população ou do poderio militar e econômico; 

e a “unanimidade”, que é o princípio pelo qual cada nação decide por si mesma se quer 

ou não se submeter a uma regra internacional, ou seja, cada membro de um dado sistema 

internacional concordou em estar nesse sistema (MORGENTHAU, 2003, p. 573 – 574). 

O autor aponta também o que não seria soberania – e nesse trecho aparecem 

algumas contradições que ajudam a entender a complexidade do conceito. Embora seja 

independente, um país soberano não está livre de restrições. E a aceitação em limitar sua 

atuação legal não afeta a soberania. Sem isso seria impossível a criação de tratados 

internacionais de qualquer natureza. Ele também afirma que a igualdade existente na 

soberania não é uma igualdade de direitos e obrigações. O derrotado em uma guerra pode, 

por exemplo, aceitar condições mais desvantajosas que as demais partes de um acordo de 

paz. E também a independência advinda da soberania não significa uma real 

independência econômica e política. Isto é, “a desigualdade e as relações de dependência 

existentes entre as nações não têm relevância para a condição legal chamada soberania” 

(MORGENTHAU, 2003, p. 575 – 578). 

Para o autor, a soberania pode estar realmente ameaçada em duas situações: a) 

quando a impenetrabilidade do território de um país é desrespeitada; b) quando uma nação 

transfere a outra as atribuições de criar leis e de fazer cumpri-las (MORGENTHAU, 2003, 

p. 578). E ao refletir sobre essa segunda possibilidade, o autor apresenta alguns dos 

problemas da defesa do conceito de soberania em meio a uma complexa e crescente 

interdependência entre as nações, acompanhada de uma assimetria de poder entre os 

Estados. Fazem parte desse cenário uma importância cada vez maior de atores não estatais 

internacionais, mudanças significativas no papel do Estado e a ausência de uma ordem 

jurídica mundial17.  

Esse é o argumento de Aron no tocante à soberania em meio a um sistema 

internacional. Ele questiona se a fórmula da autoridade absoluta e indivisível é verdadeira 

quando aplicada aos atores presentes no cenário internacional. E respondendo, diz que há 

uma dificuldade de conciliar a soberania como poder absoluto e perpétuo nacional na 

ordem internacional (ARON, 2002, p. 166).   

                                                           
17 Um debate aprofundado sobre o tema pode ser encontrado no texto de Shiguenoli Miyamoto O Ideário 
da Paz em um Mundo Conflituoso (MIYAMOTO, 2004). 
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Aron, dá como exemplo a influência de países ricos sobre aqueles pobres ou de 

renda média ao oferecer assistência financeira em troca da adesão a tratados e outros 

compromissos de cooperação internacional. E esse movimento é feito inclusive para 

assegurar a soberania do país assistido, já que é difícil para qualquer nação manter a 

soberania sobre um território ou população sem o investimento necessário na elevação do 

nível de vida (ARON, 2002).  

Diferentes pesquisadores buscam entender a relação entre soberania e meio 

ambiente em meio à ordem ambiental internacional, uma instância composta de 

componentes supranacionais e de tratados e outros instrumentos de cooperação 

multilateral (RIBEIRO, 2001). Os países se colocam nessas arenas sob o compromisso 

de adotar uma lei não nacional, mas o fazem de maneira autodeterminada. Fazem também 

a tradução dessas leis concebidas no exterior para a legislação nacional por meio de 

ratificações dos acordos. Como o fazem por livre vontade, esse ato de submeter-se a uma 

legislação de outra esfera não é por si uma agressão à soberania (ARON, 2002).  

Mas há um conflito entre a necessidade de cooperar e a defesa dos interesses 

nacionais em certas matérias, como Morgenthau observa. Segundo o autor, no cenário 

político internacional opera uma força que contraria o sentimento geral do nacionalismo 

porque parte do mainstream político e intelectual entende que certos problemas da 

modernidade transcendem os interesses e a capacidade de qualquer nação de resolvê-los 

de maneira independente. Ele cita como exemplos o controle da energia nuclear, o 

suprimento de alimentos e de matérias-primas e a proteção e a restauração do meio 

ambiente natural (MORGENTHAU, 2003). 

Embora essa percepção seja predominante entre os analistas, o cenário continua 

sendo o de predominância do realismo político, como já antevia Ribeiro (2001). O 

fortalecimento da ordem ambiental internacional em virtude do aumento dos tratados e 

organismos ligados ao tema gera, em reflexo, uma oposição por parte de alguns países. 

Estes passam a ignorar as posições assumidas em acordos que eventualmente se mostrem 

contrários aos seus interesses nacionais (IBID). Ou, empregando as palavras Paulo 

Laraburu Nascimento:  

Um resultado vitorioso de uma negociação ambiental depende do grau de 
cooperação que os atores envolvidos estejam dispostos a fornecer — ou, 
usando um linguajar realista: se os Estados irão ou não flexibilizar suas 
soberanias em prol do bem comum global (NASCIMENTO, 2011, p. 27). 
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O fato de as soluções para problemas ambientais se confrontarem em diversos 

casos com os limites da soberania clássica tem potencial para geração de guerras de 

fundos ambiental ou, como denominou Grasa (1994, p. 27), “conflitos verdes”. O autor 

aponta que a dificuldade de cooperação internacional em matéria de meio ambiente reside 

justamente no objetivo “irrenunciável” dos Estados em preservar suas soberanias frente 

a outros países e organizações internacionais. Somam-se a isso mais duas causas: uma 

intensificação da disputa “Norte-Sul” entre os países desenvolvidos e as nações pobres 

ou de renda média; e a falta de incentivos para a negociação (GRASA, 1994, p. 38).  

Morgenthau afirma que esse descompasso faz parte da essência do direito 

internacional moderno: a presunção de que o direito internacional impõe restrições legais 

às nações individuais e a presunção de que essas mesmas nações são soberanas.  

Na verdade, a soberania é incompatível somente com um sistema de direito 
internacional forte e eficiente, porque centralizado. Ela não é inconciliável de 
modo algum com uma ordem legal internacional descentralizada, e, portanto, 
fraca e ineficaz (MORGENTHAU, 2003, p. 568). 

A soberania não pode, contudo, ser entendida como um “mal necessário” ou 

incontornável nas negociações ambientais internacionais. Ribeiro (2012) explica que o 

advento do conceito de soberania permitiu dotar o poder político de um caráter 

geográfico. E é essa condição que propicia, nos tempos atuais, definir as relações entre 

os países e, dessa forma, conceber um sistema internacional.  

Viola (2002) observa ainda um outro aspecto do embate soberania versus 

necessidade de cooperar: nas negociações ambientais internacionais, o equilíbrio de 

forças no mundo foi redesenhado. Se antes as nações mais poderosas poderiam decidir 

sozinhas sobre determinados áreas, a partir de 1980 e, sobretudo no tema ambiental, isso 

é menos verdade a cada dia. Ribeiro também ressalta que a ordem ambiental internacional 

permitiu que países economicamente mais fracos e com menor poder militar pudessem 

ter mais voz e poder de articulação na defesa de seus interesses (RIBEIRO, 2010).  

Não pode ser verdadeira a alegação, ouvida com certa frequência, de que um 

determinado tratado imporia a uma nação obrigações de tal modo onerosas que poderiam 

destruir sua soberania. Uma nação pode aceitar qualquer quantidade de restrições legais 

e, apesar disso, permanecer soberana, “desde que essas limitações legais não atinjam a 

sua qualidade de suprema autoridade legisladora e aplicadora da lei” (MORGENTHAU, 

2003, p. 575).  
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Também não há contradição formal entre a afirmativa de que não pode haver graus 

de soberania e a proposta de que os estados a limitem por meio de tratados, porque as 

nações se impõem tais limitações de modo autodeterminado e nunca o fazem de modo 

definitivo. “Eles [os estados] nunca se obrigam definitivamente, mantendo sempre, de 

modo implícito, a reserva rebus sic stantilms ["se as circunstâncias não se alterarem"] 

(ARON, 2002, p.713). Mais do que afetar a soberania em si, as negociações ambientais 

internacionais enfrentam dificuldades porque seus temas se confrontam com interesses e 

prioridades nacionais (O’NEILL 2009).  

Essa foi a situação encontrada por Santos (2015) ao analisar as negociações para 

o Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani. Numa visão baseada tanto em Aron como 

em Morgenthau, a soberania sobre o SAG deve observar as fronteiras nacionais, ainda 

que o sistema aquífero ocorra simultaneamente em quatro países. Isso porque, para ambos 

os autores, não existe autoridade soberana compartilhada, nem pode haver graus de 

soberania. Isto é, o ato de assumir uma titularidade partilhada sobre parte da superfície 

terrestre e/ou sua equivalente subterrânea seria em si mesmo problemático porque a 

soberania é indivisível (ARON, 2002; MORGENTHAU, 2003).  

“[...] dentro de uma coletividade politicamente organizada não pode haver dois 
soberanos, como não pode haver dois generais comandando um exército. 
Mesmo nos regimes democráticos, há um só poder soberano, a despeito das 
aparências” (ARON, 2002, p. 887).  

Santos (2015) descreve como essa premissa foi importante para Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai na definição de uma nomenclatura para aquíferos que ocorrem em 

mais de um país na Comissão de Direito Internacional da ONU (CDI). A lei dos aquíferos 

transfronteiriços foi promulgada em 2008, mas foi negociada entre 2004 e 2005, e as 

diplomacias desses países trabalharam intensamente para que aquíferos com essa 

característica, a exemplo do SAG, não recebessem o nome de “aquífero internacional” ou 

“aquífero compartilhado”, defendendo “aquífero transfronteiriço”. Esse entendimento 

foi, portanto, fruto de uma diplomacia ambiental essencialmente calcada no soberanismo 

-- partindo de um conceito de soberania clássica realista.  

GLEICK (1994) antevia a importância da água para o século XXI. Ao realizar 

uma projeção de consumo de água para 2025 (que não incluía os países ricos, maiores 

consumidores de água), ele conclui que da mesma forma que seria um recurso econômico 

fundamental, seria uma destacada fonte geradora de disputas políticas e conflitos.  
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Enquanto os países parecem se preocupar demasiadamente com a salvaguarda da 

soberania em negociações ambientais, as relações econômicas na globalização 

apresentam com frequência situações em que a autoridade para legislar sobre temas 

ambientais está sub-repticiamente sob ataque. Embora a maior parte dos Estados-

nacionais resista a negociar formalmente sua autodeterminação em tratados, ainda que 

em frações relativamente pequenas, esses mesmos países podem permitir, sem 

resistência, a ingerência de outros interesses nacionais na sua capacidade de criar leis – a 

parte mais fundamental de sua soberania.  

Não raramente, essas ingerências partem de atores supranacionais. Há muita 

controvérsia, por exemplo, sobre a condição da União Europeia em relação à soberania 

dos países que fazem parte do bloco. Essas controvérsias têm inspirado, de um lado, 

movimentos políticos de fundo nacional-populista, e de outro uma defesa (ou uma 

previsão) do fim do conceito de Estado.  

O enfraquecimento do Estado é uma bandeira do neoliberalismo18, como descrito 

no item anterior deste capítulo, mas também é defendido por setores anticapitalistas. 

Nessa corrente, argumenta-se que a figura do Estado (o “estado burguês”) é um 

mecanismo de manutenção da divisão de classe e de preservação das elites, bem como do 

próprio sistema capitalista. Defensor dessa visão, Bartelson (2001, p. 122) afirma ainda 

que a ideologia do Estado (o estatismo) foi de tal forma poderosa que gerou “progressiva 

incapacidade das ciências humanas de pensar para além dele”. O conceito de soberania 

advindo do estatismo, como formulado por Bodin, foi uma estratégia política para 

justificar o absolutismo, e todas as suas contradições em relação ao sistema internacional 

advém de sua artificialidade (BARTELSON, 1993).  

Discordando dessa visão, o célebre estudioso da soberania e da formação do 

estado moderno, Quentin Skinner, afirma que, na verdade, o conceito de Estado-nação 

sempre foi alvo de vigorosa contestação, que no contexto atual, a atuação dos estados está 

mais fortalecida do que nunca e que isso se deve precisamente ao fortalecimento do 

sistema internacional. “As a persona ficta, the state is able to incur obligations that no 

                                                           
18 Vale esclarecer que ao neoliberalismo não interessa a inexistencia total de um Estado ou mesmo o fim 
do conceito de soberania. Este modelo depende da existencia de um Estado fraco (de vigilancia) que 
legitime a adoção de políticas voltadas aos grupos de interesse do neoliberalismo. Dessa forma, é 
inconveniente para esse modelo apenas a manutençãode um Estado atuante, capaz de distribuir suas ações 
aos variados grupos de interesse de uma nação.  
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government and no single generation of citizens could ever hope to discharge” 

(SKINNER, 2009, p.364).  

Esclarecendo as concepções acerca da soberania e como ela é pertinente no mundo 

atual para entender a mediação entre os Estados e destes com organismos internacionais, 

este trabalho usa um conceito que tem, portanto, ligação íntima com sua origem. Ele 

remete à Europa do final do período medieval e início do período moderno e aos seus 

conflitos de jurisdição entre papas e monarcas. A esse conceito, calcado na exclusividade 

de legislar, soma-se os esforços de pensadores do século XX. Morgenthau e Aron 

permitem discutir esse termo à luz de uma sociedade em que a ordem internacional tem 

cada vez mais influência sobre o espírito da criação das leis. A esse entendimento de 

soberania, deu-se a alcunha de clássica ou realista, por sua ligação intrínseca com o 

realismo político. 

Assim, este trabalho posiciona o conceito clássico de soberania no campo da 

ciência ambiental. Nele há uma crescente militância pela noção de diplomacia ambiental 

– uma interface entre as questões ambientais, sobretudo no caso das emergências 

climáticas, e as teorias das relações internacionais. Isso decorre do fato de os problemas 

ambientais terem se tornado gradativamente mais transfronteiriços e transnacionais. 

Assim, este trabalho busca observar como a arena internacional e os organismos que a 

compõem – neste caso, especificamente as relações diplomáticas entre os países do SAG 

e o Banco Mundial – geram repercussões sobre a exclusividade de legislar, elemento 

fundamental da soberania clássica. 

 

2.3. HIDROPOLÍTICA 

 

O sociólogo alemão Karl Wittfogel (1896 —1988) foi o primeiro teórico a 

empregar o termo hidropolítica em seu livro, Oriental Despotism, de 1957. Nele, o 

escritor analisa o que ele chama de civilizações hidráulicas, impérios autocráticos que 

tinham o controle da água como elemento central de organização do governo, como o 

antigo Egito, a Mesopotâmia, Índia e China da antiguidade, os Incas do Peru e os Astecas 

do México. Assim, o autor explora a chamada “hipótese hidráulica”, na qual afirma, em 

linhas gerais, que o domínio da água constitui um elemento essencial do poder.  
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De todas as tarefas impostas pelo ambiente natural, foi a tarefa imposta por 
uma situação precária da água que estimulou o homem a desenvolver métodos 
hidráulicos de controle social. [tradução da autora]19 (WITTFOGEL, 1967, p. 
13).  

Em 1979, John Waterbury publica Hydropolitics of the Nile Valley, que ainda hoje 

é uma referência para os estudos sobre as relações interestatais no Norte da África. Essas 

relações seriam mediadas pela disputa por água em um continente onde rios, lagos e mares 

são tão extensos e importantes economicamente que se tornam “elementos centrais na 

configuração dos Estados nacionais” (WATERBURY, 1979, p.25).  

Ken Conca evoca o termo “hidropolítica” ao descrever como a escassez hídrica 

pode levar a conflitos por recursos hídricos compartilhados.  

Dois terços dos principais rios do mundo cruzam fronteiras ou formam 
fronteiras entre países, e praticamente todas as nações não insulares do mundo 
compartilham pelo menos um rio importante com um ou mais vizinhos. Isso 
pode criar relações hidropolíticas complexas e difíceis. O uso compartilhado 
por dois ou três países pode criar grandes assimetrias no equilíbrio de poder 
entre os estados a montante que controlam as cabeceiras e os estados a jusante 
na planície de inundação ou delta. Nos casos em que um grande número de 
países compartilha um rio, como os 6 países espalhados ao longo do Mekong, 
os 10 pelos quais o Danúbio passa ou os 12 na bacia do Nilo, os complexos 
desafios da ação coletiva podem inibir a cooperação e aumentar tensões 
[tradução da autora]20 (CONCA, 2012, p.1). 

Cascão e Zeitoung (2010, p.29) criticam o fato de que a hidropolítica tem sido um 

termo excessivamente associado às chamadas “guerras da água”, quando é verificado o 

potencial de conflito armado nos chamados “complexos hidropolíticos de segurança”. 

Para os autores, essa abordagem empobrece o debate sobre disputa por água e ignora as 

dimensões de cooperação e de influência presentes na hidropolítica. 

Assim, a hidropolítica tem se consolidado mais recentemente como um termo 

empregado para analisar as relações multissetoriais de cooperação ou conflito pelo uso 

                                                           
19 Original: Of all tasks imposed by the natural environment, it was the task imposed by a precarious 
water situation that stimulated man to develop hydraulic methods of social control. 
20 Original: Two-thirds of the world’s major rivers either cross borders or form borders between countries, 
and virtually all of the world’s non-island nations share at least one important river with one or more 
neighbors. This can create complex and difficult hydropolitical relations. Shared use by two or three 
countries can create stark asymmetries in the balance of power between upstream states that control the 
headwaters and downstream states in the floodplain or delta. In cases in which large numbers of countries 
share a river, such as the 6 countries arrayed along the Mekong, the 10 through which the Danube passes, 
or the 12 sitting in the Nile watershed, the complex challenges of collective action may inhibit cooperation 
and heighten tensions 
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dos recursos hídricos. Essa área de estudo tem tradicionalmente reservado um papel 

central nessas relações ao Estado, ou seja, tem no Estado o principal ator da hidropolítica.  

Entretanto, como destaca Queiroz (2011), essa abordagem negligencia outras 

formas de interação política que se desenvolvem em torno da água, especialmente aquelas 

que envolvem a agência de atores não estatais. Além dos atores não-estatais, a 

comunidade epistêmica começa a contemplar a hidropolítica em níveis subnacionais, 

como disputadas entre estados ou províncias, regiões de um mesmo país ou cidades que 

dividem a mesma bacia hidrográfica, por exemplo (GRANJA e WARNER, 2006).  

Turton (2002) também critica esse conceito de hidropolítica mais estato-cêntrico, 

muito prevalente entre os acadêmicos no final da década de 1990. Esse conceito defende, 

segundo ele, que a hidropolítica se aplica à análise de conflito e/ou de cooperação pela 

água em uma bacia hidrográfica transfronteiriça, tendo os Estados como atores principais. 

Essa conceituação ignora não apenas as relações com atores não estatais, como o Banco 

Mundial, por exemplo, como também os conflitos entre entes de um mesmo Estado, como 

províncias e cidades. Além disso, define a água superficial como única fonte de 

negociações internacionais ligadas a recursos hídricos, ignorando as águas subterrâneas 

que ocorrem em mais de um país.  

Hidropolítica seria, então, uma lente analítica para investigar as relações entre os 

Estados ou entre regiões de um mesmo país ou entre Estados e atores não estatais em 

relação a um corpo de água. Essa interação pode se dar em um contexto internacional, 

mas também em nível nacional, nos casos em que se pode aplicar algum poder sobre a 

água semelhante à soberania dos Estados, como a jurisdição ou dominialidade. Ou, na 

definição de Turton “hydropolitics is the authoritative allocation of values in society with 

respect to water” (TURTUN, 2002, p.16). 

Definida a possibilidade de variação de escala em que a hidropolítica é observada 

e também defendendo que o conceito se aplica a atores de diferentes naturezas, estatais e 

não estatais, também é importante demonstar a amplitude de seu escopo de ocorrência. 

Para Ribeiro (2015), a simples distinção entre conflito e cooperação não é suficiente para 

captar a hidropolítica. Segundo o autor, uma grande teia de possibilidades pode estar 

ocorrendo simultaneamente em uma bacia transfronteiriça compartilhada por vários 

países, por exemplo. Ou seja, a disputa pela água no mundo contemporâneo não se dá 
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apenas no eixo “conflito-coperação”, mas também nos diferentes estágios de influência e 

interesses existentes entre esses dois polos.  

Além disso, o eixo “conflito-cooperação” é uma visão dicotômica carregada de 

juízo de valor, incorrendo no que Cascão e Zeitoung apontam como uma polarização 

incorreta como ferramenta de pesquisa. “Not all conflict is necessarily negative, and some 

forms of ‘cooperation’ can be based on coercion, or temporary submissiveness” 

(CASCÂO & ZEITOUNG, 2010, p. 29). Os autores recomendam que analistas observem 

as relações dos atores em torno da água como “interações”, simplesmente. 

Analistas que examinam um conflito internacional não violento sobre questões 
hídricas também podem querer olhar mais profundamente do que as 
declarações de funcionários de todos os lados como evidência de 'cooperação'. 
A compreensão de conflitos e cooperação coexistentes também facilita o 
trabalho dos dois grupos envolvidos no desenho e execução de estratégias de 
negociação no nível multilateral.21 (IBID, p. 29).  

A ideia de que toda a cooperação é positiva também é rebatida pela análise de 

Sant’Anna (2009) acerca das bacias transfronteiriças na Amazônia. Segundo a 

pesquisadora, o modelo de cooperação estabelecido na região não inclui, por exemplo, 

mecanismos de participação do cidadão, o que se contrapõe ao conceito de governança. 

Além disso, a cooperação neste caso é maléfico ao meio ambiente, já que os acordos 

obtidos na região são para o maior aproveitamento do potencial hidrelétrico, que acarreta 

em alto risco de problemas socioambientais.  

Mantendo ainda o foco na análise do eixo “conflito-cooperação”, atores com 

histórico de animosidade entre si tendem a intensificar conflitos seus por água. Ao mesmo 

tempo, quando uma cooperação é estabelecida, ela tende a perdurar, independentemente 

de os termos do acordo beneficiar mais uma parte do que a outra (QUEIROZ, 2011). Isso 

significa que os atores valorizam destacadamente os entendimentos em torno de disputas 

por recursos hídricos. Ao mesmo tempo, disputas em outros temas podem contaminar as 

relações em torno da água.  

Ribeiro e Sant’Anna (2014) afirmam que a revisão da literatura sobre o tema da 

hidropolítica revela que há diferentes concepções sobre o uso do conceito e diferentes 

acepções sobre a predominância de conflito ou cooperação em interações hidropolíticas.  

                                                           
21 Original: Analysts examining a nonviolent international conflict over water issues may similarly wish to 
look deeper than the statements from officials of all sides as evidence of ‘cooperation’. Understanding 
coexisting conflict and cooperation also facilitates the work of those from both groups involved in the 
design and execution of negotiation strategies at the multilateral level. 
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Portanto, existe um complexo hidropolítico quando há cooperação entre 
estados ribeirinhos, decorrente de grande interdependência no uso de recursos 
hídricos compartilhados. Quando essas relações se tornam competitivas e 
hostis, levam à securitização do assunto e surge um complexo de segurança 
hidrológica.22 (IBID, p. 586)  

A região em que ocorre o SAG é complexa do ponto de vista da hidropolítica. Há 

um histórico de conflito e outro de cooperação entre os países. Em alguns casos, o conflito 

e a cooperação são parte do histórico de uma mesma relação, como é o caso de Itaipu, na 

divisa entre Brasil e Paraguai (FOLCH, 2019; ELHANCE, 1999).  

No “Complexo Hidropolítico do Prata”, como conceituou Queiroz (2011, p.339), 

o comportamento é predominantemente moldado pela cooperação, com a 

institucionalização normativa (por meio de tratados, por exemplo), que resultou em um 

jogo de soma positiva na região. Ainda que haja eventuais desentendimentos, são 

resolvidos por mecanismos de negociação na esfera política. A região se caracteriza 

também por ter deixado de ser um Complexo Hidropolítico de Segurança23, ou seja, a 

interdependência política desses países em torno da água deixa de ser securitizada.  Logo, 

há uma percepção dos benefícios da cooperação na atuação dos agentes e das estruturas 

dos países da Bacia do Prata, que inclui os quatro países do SAG, além da Bolívia.  

No caso específico de Itaipu, inserido naquela bacia, é possível ver as afinidades 

entre cooperação e conflito para estabelecer um entendimento sobre águas que ocorrem 

em mais de um país. O tratado da usina hidrelétrica binacional de Itaipu (Tratado para o 

Aproveitamento Hidrelétrico dos Recursos Hídricos do rio Paraná do Salto Grande de 

Sete Quedas ou Salto de Guaíra) foi assinado em 1973, mas sua construção decorre de 

um longo processo de cooperação para estudos sobre o potencial hidrelétrico do rio 

Paraná (RIBEIRO, 2017). Esse processo também é resultado da percepção brasileira de 

potencial conflito em relação a outro ator da bacia: a Argentina, entendida como inimiga 

externa da ditadura militar brasileira (1964-1985).  

Ainda sobre as interações bilaterais em Itaipu, Ribeiro identifica uma clara 

assimetria de poder enviesada para o lado brasileiro. Claramente o potencial de uso de 

energia do Paraguai é muito menor que o do Brasil, por isso, desde o começa das 

                                                           
22 Original: Therefore, a hydropolitical complex exists when there is cooperation between riparian states 
coming from major interdependence in the use of shared water resources. When these relations become 
competitive and hostile, they lead to the securitization of the matter and a hydrological security complex 
emerges 
23 Um entendimento aprofundado deste conceito está presente no trabalho de Ribeiro e Sant’Anna (2014, 
p. 585, 586). 
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negociações, havia a intenção do governo brasileiro de usufruir do excedente de energia 

gerado e não usado pelo país vizinho. Mas o Paraguai sempre resistiu. Em 2008, o país 

demandou a revisão dos termos do Tratado, sobretudo por conta do preço da tarifa paga 

pelo Brasil. Entretanto, novas tensões podem surgir no curto prazo envolvendo o uso de 

água transfronteiriça na Bacia do Prata dada a radical mudança política que conduz ambos 

os países. Mesmo com essa revisão, houve outras crises sobre esse mesmo tema, e mais 

recentemente, quando uma ação do governo de Jair Bolsonaro (1955) sobre a diplomacia 

paraguaia foi entendida como uma traição e levou ao pedido de impeachment (sem 

acolhida do legislativo paraguaio) do presidente Mário Abdo Benitez (1971). O tema é 

bastante sensível, já que o peso do Brasil na economia paraguaia é significativo.  

Esses episódios despertam a atenção para novos focos de conflitos entre os 
países. O Paraguai pode reivindicar outro reajuste da tarifa nos próximos anos, 
apesar das restrições comerciais e contratuais. Aliás, em 2012 surgiu nova 
ameaça por parte do governo paraguaio de não cumprir a exigência contratual 
e deixar de vender o excedente de energia ao Brasil. Tal incidente, dessa vez 
sem maiores repercussões que apenas declarações sobre o assunto de 
lideranças políticas dos dois países, confirma a importância de se buscar 
compreender quais são os interesses paraguaios e brasileiros nessa questão, já 
que eles podem ser, eventualmente, dissonantes e resultar em novas tensões na 
Bacia do Prata (RIBEIRO, 2017, p. 1). 

Diante disso, a situação entre Brasil e Paraguai em relação ao uso da água 

transfronteiriça está longe de ser uma cooperação sem conflitos.  

Ainda na Bacia do Prata, ao analisar o caso específico da chamada “guerra das 

papeleiras”, quando Argentina e Uruguai entraram em conflito diplomático pela 

contaminação provocada por fábricas de papel nas margens uruguaias do rio Uruguai, 

Queiroz (2012) afirma que a região tem características peculiares que tornam a estratégica 

a gestão compartilhada de recursos hídricos. Assim, a tendência de harmonização 

legislativa no tema da água seria fonte de resolução e prevenção de conflitos (FLORES, 

2008). É nesse sentido que Swatuk e Vale (2000), indicam abordagens multilaterais como 

as mais eficientes para o tratamento das questões referentes à água transfronteiriça. 

Sintetizando os aspectos descritos neste item, este trabalho toma de empréstimo 

as orientações de Allan e Mirumachi (2010) sobre como os estudos sobre águas 

transfronteiriças podem se beneficiar do uso do conceito de hidropolítica: as relações 

sobre águas transfronteiriças ocorrem em um contexto de conflito e coperação -- conflito 

e cooperação coexistem; os conflitos sobre águas transfronteiriças são normais e podem 

ser classificados quanto à politização e à violência (não-politizados, politizados, 

securitizados e violentos); conflitos violentos por água podem ocorrem em níveis 
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subnacionais, mas não há conflitos violentos por água em escala internacional desde o 

final dos anos 196024; com a politização das interações sobre águas transfronteiriças,  

Ministério de Relações Exteriores de todo o mundo têm cada vez mais tomado 

responsabilidade sobre o tema. Nesses casos, a prioridade desses entes de governo é quase 

exclusivamente com a soberania; em casos de securitização de disputas por água, o tema 

passa para os setores de segurança do Estado (shadow cabinet), estando praticamente 

“censurado” do debate público; e por fim, que os analistas devem se atentar ´para o 

potencial de conflito futuro do comércio internacional de “água virtual”, economicamente 

invisível, politicamente mudo e socialmente desestabilizador.  

Desta forma, esta tese define o termo hidropolítica como o conjunto de ações de 

identificação e resolução de demandas resultantes da percepção de que a água e seus 

múltiplos usos são um importante componente para a estabilidade política de um dado 

espaço. Os atores envolvidos nessas interações podem ser Estados ribeirinhos, regiões, 

comunidades ripícolas, entes privados, organizações sociais, organizações internacionais 

ou outros agrupamentos que tenham nesse recurso um elemento estratégico, inclusive em 

termos de segurança. 

2.4. CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

Neste capítulo foi apresentada ao leitor a base teórica sobre a qual a relação do 

Banco Mundial e o Sistema Aquífero Guarani será analisada: Neoliberalismo, Soberania 

e Hidropolítica. Para isso foi feito uma recapitulação da evolução desses conceitos desde 

suas primeiras concepções até os dias atuais e q variedade de entendimentos e abordagens 

observada na literatura do tema para cada um desses termos. 

Por Neoliberalismo, esta tese entende o modelo político e econômico 

caracterizado pela minarquia, que toma de empréstimo postulados do liberalismo 

                                                           
24 Os autores defendem que a aumento do comércio internacional de produtos agrícolas intensivos no uso 
de água é a razão principal para a eliminação de conflitos armados por recursos hídricos. Nessa hipótese, 
na divisão internacional da produção, foi delegado a países mais dotados de capacidade hidráulica a 
produção intensiva em água, o que leva a uma disputa potencialmente menor pelo recurso. Esta tese 
discorda tanto da inexistência de conflitos violentos por água, como da razão da diminuição desses 
conflitos. De fato, a disposição em guerrear por água diminuiu, assim como diminuiu de modo geral a 
disposição em guerrear. O fortalecimento do multilateralismo é hipótese mais plausível para explicar o 
fenômeno. Em relação à inexistência de guerras contemporâneas por água, os trabalhos Benvenisti e 
Gvirtzman (1993); e Rodrigues Junior (2010) sobre a centralidade da água no conflito Israel e Palestina 
mostram que esse entendimento é, ao menos, controverso. 
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clássico, como o protagonismo das liberdades individuais, da propriedade privada e do 

livre mercado, e preceitos do anarcocaptalismo (fim do Estado e de regulações limitantes 

para o mercado). Este modelo também indica a subordinação de uma nação pobre aos 

interesses das dos países ricos.  

Soberania é tratada aqui como aquela postulada pelo realismo político: absoluta e 

indivisível, centrada na capacidade única do soberano de legislar sobre um dado território 

(e sobre todos os recursos contidos nele). Isso porque é exatamente esse conceito de 

soberania que está em crise em meio à complexidade do sistema internacional. Este, 

convida os países ao multilateralismo, que significa a flexibilização de partes de sua 

soberania em troca de maiores cooperação e estabilidade. Para os países pobres ou de 

renda média, este cenário é dilemático: significa maior aceitação da influência das nações 

mais desenvolvidas (e de organismos internacionais) sobre sua política nacional em troca 

de mais oportunidade de desenvolvimento; rechaçar tal assédio para preservar a 

soberania, implica em menos recursos para prover desenvolvimento sobre seus territórios 

– o que por si só, também é uma ameaça à soberania.  

E em relação à hidropolítica, partimos de sua acepção mais ampla e 

contemporânea, que não se limita à relação entre Estados. Nesse caso, hidropolítica se 

dedica a identificar interações entre atores de diferentes naturezas em relação à água, bem 

como as relações advindas dos usos múltiplos dos recursos hídricos. Estes, podem ser 

aqueles que ocorrem em mais de um país, em mais de uma região nacional, enquanto os 

atores da hidropolítica podem ser tanto países, como entes subnacionais e ainda 

organizações de qualquer tipo.  

Essa abordagem permite entender a política para água do Banco Mundial como 

um conjunto coeso e amplo de ações com o objetivo de exercer poder, neste caso, o poder 

de influenciar o comportamento dos atores (países) em relação à criação de leis sobre os 

recursos hídricos (a capacidade soberana de legislar). E essa hidropolítica estaria 

embasada no progressivo distanciamento dos atores estatais do papel de prover os 

serviços de água, relegando-os à posição de regulador, uma premissa própria da 

minarquia, abordagem típica do pensamento neoliberal.   
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CAPÍTULO 3: 

A AMÉRICA LATINA E MEIO AMBIENTE NA HISTÓRIA DO BANCO 
MUNDIAL 

 

 Este capítulo falará sobre o nascimento, desenvolvimento, reconfiguração e atual 

forma de atuação do Banco Mundial. Para isso, serão apresentados dados históricos, 

oriundos tanto da literatura científica sobre o assunto, como dos documentos da 

instituição. Os objetivos desse capítulo são identificar as origens do seu comportamento 

atual e do seu relacionamento com os países latino-americanos.  

A partir do entendimento de como o banco é criado e por quais razões, o leitor já 

terá algumas pistas de como seria o comportamento da instituição nos projetos e ações 

que financia. Com o detalhamento da história da relação entre o Banco Mundial e a 

América Latina, será possível também antecipar as razões da atuação do órgão em relação 

à região e, de forma mais abrangente, em relação ao conjunto de países que recebem seu 

financiamento.  

O Banco Mundial surge como uma das estruturas financeiras e políticas criadas 

no pós-guerra. Como elas, é obrigado a se reinventar a partir da Guerra Fria e das crises 

econômicas globais que permeiam a transição entre o século XX e o século XXI. Seu 

crescimento enquanto organização e o incremento de sua complexidade advêm de um 

esforço reintegrado para se manter pertinente e efetivamente global. Ao detalhar essa 

trajetória, a tese busca esclarecer por que seu escopo de atuação passa a alcançar a área 

ambiental.  

Ao identificar a “venda de ideias” como seu negócio, a promoção de um tipo 

específico de desenvolvimento como sua especialidade e a autoridade intelectual como 

seu principal atributo, o Banco Mundial se consolida como um agente influenciador de 

legislações nacionais. Dessa forma, o leitor será avisado sobre as implicações dessa 

postura para a soberania dos países. Será demonstrado também como o banco ajuda o 

ideário neoliberal a alcançar a autoridade da qual desfruta entre os tomadores de decisão, 

intelectuais e opinião pública de países de renda média e baixa. Assim, este capítulo 

sinaliza as consequências que esse cenário pode ter para a água. 
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3.1. BRETTON WOODS E A CRIAÇÃO DO BANCO MUNDIAL 

 

A Conferência de Bretton Woods (United Nations Monetary and Financial 

Conference), realizada em New Hampshire, em 1944, criou o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino 

Unido, o encontro era parte das estratégias para a reconstrução dos países devastados pela 

Segunda Guerra Mundial. O BIRD deu origem ao que hoje se denomina Grupo Banco 

Mundial (GBM), que além do BIRD é composta de outras divisões.  A instituição entrou 

oficialmente em operação em 1946, com sede em Washington (DC), nos Estados Unidos. 

Bretton Woods foi realizada com o objetivo declarado de estabilizar o Sistema 

Financeiro Internacional (SFI). A iniciativa deu origem também ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que entrou em operação igualmente em 1946, seguida pelo Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio (Generalized Agreement on Tariffs and Trade – GATT25), 

de 1947.  

A razão pela qual EUA e Reino Unido lideraram o processo está em um evento 

histórico fundamental para a realização da conferência: a Carta do Atlântico (Atlantic 

Charter). Essa declaração é resultante de uma reunião entre o primeiro-ministro britânico 

Winston Churchill (1874—1965) e o presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt 

(1882—1945). Eles estavam a bordo de um navio de guerra na pequena comunidade de 

Argentia, em Terra Nova, no Canadá, em 14 de Agosto de 1941. Era esperada a 

participação do representante da União Soviética, o que não ocorreu. 

Os termos acordados tratam de uma visão de mundo após a Guerra. Nela não 

haveria ganho territorial por parte dos EUA ou dos britânicos. Seria dado mais respeito à 

autodeterminação dos povos e seriam excluídas as barreiras comerciais em favor de mais 

cooperação econômica e avanços no bem-estar social. Também foi determinado o 

desarmamento dos países que formavam o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Com forte 

adesão dos países europeus, a declaração é considerada um dos primeiros passos para a 

formação da ONU, o que se concretizaria em 24 de outubro de 1945, na cidade de São 

Francisco, Califórnia, EUA.  

                                                           
25 Inteiro teor em https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf 
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Embora a Segunda Guerra Mundial tenha agravado a desorganização econômica 

em nível planetário, o SFI já vinha enfrentando desajustes desde o fim da Primeira Guerra 

Mundial, quando o antigo padrão-ouro, que regulava as transações econômicas 

internacionais, esfacelou-se (ROMMINGER, 2004, p. 271).  

Os representantes dos 44 países não comunistas presentes à conferência de Bretton 

Woods26 discutiram basicamente duas propostas para a materialização de um novo 

sistema financeiro: a do economista inglês John Maynard Keynes (1883 — 1946), diretor 

do Banco da Inglaterra (Banco Central do Reino Unido), e a de Harry Dexter White (1892 

– 1948), secretário do Tesouro dos EUA.  

Tipicamente, Bretton Woods é descrita como uma competição intelectual entre os 

dois (STEIL, 2013), mas foi, de fato, uma cooperação entre as nações que esses dois 

homens representavam. Isso porque o desenho de um novo SFI havia sido discutido e 

pormenorizado previamente por EUA e Reino Unido ainda durante a Segunda Guerra 

(GARDNER, 1985). Isso se deu porque os outros países industrializados que hoje ocupam 

um papel central na economia global estavam na condição de inimigos dos EUA, ou 

ocupados por força inimiga.  

Nunca antes na história - e certamente nunca mais - uma ordem econômica do 
mundo poderia ser projetada apenas pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. 
[tradução da autora] 27(GARDNER, 1985, p.21) 

A concepção desse novo SFI defendia um sistema econômico global regulado por 

leis, mas que não fosse um compilado de tratados e negociações em bloco. Deveria ser 

universal e, assim, incluir a União Soviética e os países comunistas, se possível. Do 

contrário, deveria ao menos ser um único sistema multilateral que englobasse todo o resto, 

com instituições permanentes para a promoção da cooperação monetária.  

Bastante crítico desse projeto, Gardiner apontou, ainda nos anos 80, os aspectos 

desse modelo que foram descontinuados ou que entraram em severa crise28. Ainda assim, 

                                                           
26 Embora a Argentina tenha sido um dos principais usuários das instituições de Bretton Woods (por 
exemplo, o maior empréstimo da história do FMI foi concedido ao governo de Maurício Macri no valor 
de 57 bilhões de dólares, em 2018), o país foi o único latino americano a não ter sido convidado à 
Conferência porque não havia, até aquele momento, se juntado aos Aliados e declarado guerra às 
Potencias do Eixo. Em 1946, quando o país foi convidado a integrar o FMI, o presidente Juan Perón 
recusou, chamando a organização de “uma concepção imperialista”. Detalhes do início dessa atribulada 
relação podem ser conhecidos no trabalho de Cláudia Kedar (KEDAR, 2010).  
27 Original: Never before in history – and surely never again – could an economy order for the world be 
designed by Britain and the United States alone 
28 Por exemplo, o padrão ouro-dólar, como será descrito no próximo subitem deste capítulo. 
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o autor define as realizações dos “pais fundadores” como um milagre político. Isso 

porque, de acordo com sua visão, “não eram as concepções teóricas que representavam 

obstáculos a um acordo, mas as divergências de política nacional enfrentadas pelas duas 

lideranças em cada lado do atlântico” (GARDINER, 1985, p.22 e p.23).  

De um lado, o setor financeiro, industrial e a imprensa britânica acreditavam que 

os EUA estavam destinados a entrar em profunda depressão econômica após a Segunda 

Guerra. Esses mesmos setores defendiam que um sistema baseado no comércio 

multilateral não estaria entre os melhores interesses do Reino Unido, que deveria 

promover um maior fechamento da sua economia. E claro, um importante setor da direita 

com visão imperialista desejava que a libra esterlina tivesse um papel central na regulação 

da economia mundial, como já tivera no passado.  

Nos EUA, a ideia de oferecer crédito facilitado a países em recuperação com o 

dinheiro do contribuinte gerou manifestações calorosas no Congresso, na imprensa, no 

meio acadêmico e entre os setores produtivos e bancários. Havia apreensão com garantias 

de empréstimos e liquidez – reflexo de uma constante preocupação com a possibilidade 

de que outros países se aproveitassem da “benevolência americana” (GARDINER, 1985, 

p.24). Nem mesmo o privilégio de ter o dólar como lastro das transações econômicas 

mundiais era visto com simpatia. Dos dois lados estava a centralidade da soberania, um 

valor que o novo SFI parecia ameaçar.  

Tanto White como Keynes defendiam que o SFI contemplasse os melhores 

interesses de seus respectivos países, e a imposição do lastro ouro-dólar era o maior ponto 

de fricção entre os dois. O britânico defendia a criação de uma nova moeda, denominada 

bancor, que substituiria o ouro como meio de troca e de reserva de valor internacional. 

Além disso, a aposta norte-americana na pluralidade de vozes, com a convocação de 44 

delegações a New Hampshire tinha forte oposição de Keynes.   

Embora o britânico fosse reconhecidamente um intelectual mais robusto, fora o 

estadunidense quem se mostrou o negociador mais habilidoso. White, que considerava a 

si próprio um keynesianista, contava com o domínio da arena de negociação – com a 

realização da conferência em Washington, sua equipe teve acesso privilegiado às agendas 

de todas as delegações, programação dos encontros, regras das sessões, rascunhos com as 

propostas e preocupações de cada país, além de todos os documentos produzidos, 

incluindo os que foram descartados (RUGGIE, 1982). Ele criou um encontro preparatório 
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para resolução de ambiguidades, a conferência de Atlantic City, em junho de 1944, com 

as mesmas delegações, o que acabou por aprovar paralelamente aspectos que nunca foram 

amplamente debatidos em Bretton Woods ou que não seriam aprovados sem uma 

articulação preliminar (SCHULER, CANNING, 2019). 

As ideias de White seguramente estão mais presentes na concepção das 

instituições de Bretton Woods do que as de sua contraparte britânica. É revelador que 

uma boa parte do que foi proposto por White na conferência começou a ser concebido na 

América Latina. Eric Helleiner (2014) analisa em detalhes a contribuição dos países da 

região e outras nações pobres para os resultados da conferência. 

 

3.2. BRETTON WOODS E A AMÉRICA LATINA 

 

A participação dos países latino-americanos na concepção dos planos de White 

foi significativa, sobretudo por sua representatividade em Bretton Woods – dos 44 países 

convidados, 19 eram latino-americanos. Desta forma, os delegados tinham consciência 

de que esses países estavam em número suficiente para definir com votos qualquer 

matéria que fosse pactuada entre eles (HELLEINER, 2014b). 

Contrariando a concepção de que os países pobres ou de renda média seriam meros 

espectadores – o próprio Keynes teria dito, na ocasião, que “Foram convidados vinte e 

um países que claramente não têm nada a contribuir e apenas onerarão o terreno” 

[tradução da autora]29 (HELLEINER, 2014a, p. 223) – houve um papel muito mais 

importante para a América Latina na criação do redesenho da ordem financeira 

internacional do pós-guerra. Helleiner (2014b) argumenta que a frequente associação 

entre EUA e Reino Unido em Bretton Woods negligencia o papel dos países latino-

americanos na conferência, mais especificamente a capacidade dos EUA de articular o 

apoio desses países.  

Assim, foram os latino-americanos e não os britânicos que souberam dos 
planos dos EUA para a ordem financeira internacional do pós-guerra. E White 
e outras autoridades americanas viram claramente os governos latino-
americanos como parceiros-chave nos planos desde o início. Alguns meses 
após a reunião no Rio, White desenvolveu planos extremamente detalhados 

                                                           
29 Original: Twenty one countries have been invited which clearly have nothing to contribute and will 
merely encumber the ground 
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para a conferência que esperava que fosse realizada em breve para discutir seus 
planos para um Fundo e um Banco (no final, ele precisaria esperar mais dois 
anos para que isso acontecesse). Dos 42 países que ele esperava comparecer, 
19 eram da América Latina e ele planejou que oficiais mexicanos e brasileiros 
fizessem palestras ao lado de oficiais dos EUA, Grã-Bretanha, China, URSS e 
Holanda [tradução da autora] 30 (HELLEINER, 2014b, p.7). 

A chave para essa cooperação estaria na inclusão do conceito de 

desenvolvimento31 no interior dessa ordem. Ao recuperar em detalhes essa trajetória, 

Helleiner (2014a, p. 419) afirma que White passou a entender que esse deveria ser um 

valor central para um novo Sistema Financeiro Internacional e suas instituições. Dedicado 

a estudar a diplomacia financeira dos EUA para a América Latina, White realizou duas 

missões de consultoria: uma em Cuba, entre os anos de 1941 e 1942, e outra no Paraguai, 

de 1943 a 1944. Antes disso, já defendia a criação do Inter American Bank, uma 

instituição governamental para assistências de longo e curto prazos a países exportadores 

de commodities com déficits de balanço de pagamentos. Essa ideia teria sido apresentada 

em um encontro interamericano de ministros das Relações Exteriores, na cidade do Rio 

de Janeiro, entre 15-28 de janeiro de 1942.  

Por essa experiência, White, ao contrário de Keynes, sabia que desenvolvimento 

era uma prioridade para esses países e que sem a inclusão desse conceito, as instituições 

de Bretton Woods falhariam no seu propósito de ter um alcance global. Esse 

conhecimento não foi obtido por ele apenas em suas missões econômicas no 

subcontinente, mas emerge de uma estratégia de geopolítica mais ampla.  

A política externa dos EUA passou a reorientar sua estratégia para a América 

Latina, substituindo intervenções militares diretas por cooperação financeira. Esse 

movimento ficou conhecido historicamente como a Política de Boa Vizinhança do 

governo de Roosevelt), que presidiu os EUA de 1933 até sua morte em 1945. A Política 

                                                           
30 Original: It was thus Latin Americans rather than the British who first learned of the US plans for the 
postwar international financial order. And White and other US officials clearly saw Latin American 
governments as key partners in the plans from the start. A few months after the Rio meeting, White 
developed extremely detailed plans for the conference he hoped would soon be held to discuss his plans 
for both a Fund and Bank (in the end, he would need to wait another two years for this to happen). Of the 
42 countries he hoped would attend, 19 were to be from Latin America, and he planned for Mexican and 
Brazilian officials to give keynote speeches alongside officials from the US, Britain, China, the USSR and 
the Netherlands 
31 O conceito de desenvolvimento não será objeto de debate desta tese. Um trabalho de referência que 
posiciona o conceito de desenvolvimento no âmbito da ciência ambiental pode ser encontrado, por 
exemplo, em Ignacy Sachs (1993). Especificamente em relação às diferenças de desenvolvimento 
econômico entre os países, ver Furtado (1974).  
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de Boa Vizinhança foi o alicerce sobre o qual se assentaram as tratativas da conferência 

de Bretton Woods:  

Menos conhecido é o fato de que essa Política de Boa Vizinhança se expandiu 
no final da década de 1930 e no início da década de 1940 para incluir uma idéia 
mais ativa de uma parceria financeira interamericana projetada para promover 
o desenvolvimento econômico em toda a América Latina, que por sua vez foi 
pioneira em novas políticas e idéias que prepararam o terreno para a construção 
das base internacional de desenvolvimento de Bretton Woods [tradução da 
autora]32 (HELLEINER, 2014a, p.29).  

Uma evidência do alinhamento dos países latino-americanos com os planos de 

White está na documentação enviada em 1942 ao presidente dos EUA, por seu então 

secretário do Tesouro, Henry Morgenthau Jr. (1891 – 1967, sem relação com o pensador 

alemão). O material apresenta os planos de White em detalhes, incluindo programação, 

convites e agenda da conferência. Havia rascunhos para subsidiar as reuniões de 

subcomitês e também rascunhos dos discursos do próprio Morgenthau e dos oficiais de 

México e Brasil.  

Helleiner (2014a, p.30) afirma que o conteúdo antecipado do discurso do 

representante brasileiro é especialmente esclarecedor sobre a centralidade do conceito de 

“desenvolvimento” em Bretton Woods, em detrimento da noção de “reconstrução”, mais 

comumente associada à conferência. Intitulado Statement of the representative of the 

United States of Brazil on the need for a Bank for Post-war Reconstruction33 (ou seja, 

sem incluir expressamente no título a palavra desenvolvimento e incluindo 

“reconstrução”), o texto tem como foco principal a necessidade de dar apoio à criação de 

um banco de desenvolvimento. Esse banco deveria garantir fluxo de capital que ajudasse 

a concretizar o potencial do desenvolvimento industrial brasileiro.  

O rascunho de um discurso elaborado por White para ser proferido por um 

representante estrangeiro é prova da existência de uma sofisticada estratégia de 

                                                           
32 Original: Less well known in the fact that his Good Neighbour Policy expanded in the late 1930s and 
early 1940s to include a more active idea of an inter-American financial partnership designed to promote 
economic development across Latin America, which in turn pioneered new policies an ideas that 
prepared the ground for the construction of the international development foundation of Bretton Woods 
33 O document original Statement of the representative of the United States of Brazil on the need for a Bank 
for Post-war Reconstruction foi acessado por Helleiner a partir de acervo físico, que pode ser encontrado 
no arquivo nomeado Conference on Agencies for International Monetary and Financial Cooperation, sob 
posse do arquivo geral do Tesouro Americano na seguinte localização: BWA -- Record Group 56, General 
Records of The Department of the Treasury, Office of the Assistant Secretary for International Affairs, 
Records of The Bretton Woods Agreements, 1938--1946, United States National Archives, College Park, 
MD, box 47. Outro estudioso, Van Dormael (1978, p. 51) também teve acesso ao documento e acrescenta 
que ele foi apresentado por White a Morgenthau em 8 de maio de 1942 como parte de um relatório intitulado 
"Conference of Finance Ministries of the United and Associated Nations". 
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legitimação das propostas dos EUA e também do profundo alinhamento entre White e as 

diplomacias e agendas econômicas de alguns países da América Latina. Mas há uma 

evidência mais significativa, que é a relação entre ele e o negociador brasileiro na 

conferência, Otávio Gouveia de Bulhões (1906 —1990).  

Bulhões, então chefe da seção de Estudos Econômicos e Financeiros do Ministério 

da Fazenda do governo Vargas, realizou um curso de economia na American University. 

Ele estava sob a orientação precisamente de Harry Dexter White, logo após a conclusão 

de seu doutorado no Brasil, no final dos anos 30. Fora White, inclusive, que 

expressamente recomendou sua presença na conferência (HELLEINER, 2014).  

Em consultas preparatórias realizadas por White, no ano de 1943, Bulhões alertou 

que a concepção de fundo que se estava propondo precisaria ser mais flexível para 

contemplar as necessidades dos países exportadores de commodities. Segundo seu 

argumento, essas nações viviam mais flutuações cíclicas e sazonais no balanço de 

pagamentos do que exportadores de produtos industrializados, obrigando os governos a 

terem grandes reservas em ouro, o que onerava os investimentos (BARREIROS, 2009). 

Já durante a conferência, Bulhões preparou um relatório34 de 48 páginas para o Itamaraty 

sobre as propostas de Keynes e White, afirmando que as do estadunidense contemplavam 

muito mais as necessidades dos países exportadores de matéria-prima e produtos 

agrícolas.   

Se de um lado há uma conhecida documentação sobre a desimportância dada por 

Keynes aos países pobres ou de renda média no momento de criação de um novo SFI, as 

evidências indicam que economista inglês estava equivocado sobre esse aspecto. Keynes 

alegava, por exemplo, que os países latino-americanos desconheciam a matéria a ser 

discutida na conferência. Também defendia que os termos da instituição a ser criada 

deveriam ser acertados por EUA e Reino Unido antes de serem discutidos com um grupo 

mais amplo de países (HELLEINER, 2014a; GARDINER, 1985). 

Desde as primeiras tratativas, o presidente Roosevelt já havia alertado que as 

ideias de Keynes eram excessivamente eurocentradas e que era fundamental fazer uma 

alusão expressa aos países da América do Sul na proposta de criação de um banco ou 

                                                           
34 Relatórios sobre os Planos Keynes e White e seus debates, em EUG. pi. BULHÕES, G. 0000.00.00/2. 
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas 
(CPDOC-FGV).  
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fundo. Também nas discussões preliminares, White afirmou que os planos de Keynes 

poderiam dar a impressão de que se estava planejando algo que ele chamou de “an Anglo-

American gang-up” (HELLEINER, 2014, p. 167). 

O alinhamento dos EUA e do Brasil na criação do que viria a ser o Banco Mundial 

e o FMI e o próprio desenho de um novo Sistema Financeiro Internacional foi uma 

construção diplomática e política bastante calculada pelos dois lados. A visão equivocada 

de Keynes sobre o papel dos países pobres ou de renda média no evento é a principal 

causa da influência apequenada de suas ideias para os contornos finais de Bretton Woods.  

É desse equívoco que nasce a derrota no principal objeto de disputa para Keynes: 

a imposição de uma nova moeda em oposição ao ouro-dólar, que acabou prevalecendo. 

De um lado, o Reino Unido buscava criar condições favoráveis para estabilizar sua 

balança de pagamentos extenuada pelas despesas com a guerra. Do outro, os 

estadunidenses viam a oportunidade de consolidar um poderio financeiro desenvolvido 

em decorrência do conflito (LICHTENSZTEJN e BAER, 1987). O argumento de que a 

proposta britânica era pouco ortodoxa e incorria em dificuldades já enfrentadas pela libra 

como moeda internacional no passado, somado ao apoio construído estrategicamente 

pelos norte-americanos junto aos países latino-americanos obteve êxito.  

Comumente se argumenta que quando Keynes percebeu sua derrota na tentativa 

de impor suas ideias para a criação do Banco Mundial, ele passou a dedicar mais esforço 

à criação do Fundo Monetário Internacional (STEIL, 2013; GARDNER 1985). 

Entretanto, há evidências de que a concepção dos EUA em relação ao FMI foi tão ou mais 

preponderante do que em relação ao Banco Mundial.  

Os planos de White e Keynes denominavam-se, respectivamente, International 

Stabilization Fund e Proposal for an International Clearing Union. Conforme descrição 

detalhada de Bordo e Schwartz (2001), a concepção do FMI é bastante semelhante à do 

US Exchange Stabilization Fund (ESF), criado em 1934, sob o comando de Henry 

Morgenthau Jr. e influência de White. Em Bretton Woods, White inicialmente chamou o 

FMI de Fundo de Estabilização, em alusão clara ao órgão americano e ao título geral de 

seu plano econômico.  

Como dito anteriormente, uma versão desse projeto já tinha sido apresentada pelos 

EUA em 1941, no encontro do Rio de Janeiro, como uma proposta de Banco 

Interamericano de Crédito, o que não se materializou. A criação de um fundo 



65 
 

internacional estava nos planos norte-americanos, sobretudo porque isso pouparia o ESF 

da função que ele já vinha exercendo de oferecer crédito a países latino-americanos 

exportadores de commodities. A estabilização das moedas, aliás, era a segunda maior 

preocupação desses países, logo depois de desenvolvimento (HELLEINER, 2014b).  

Com base no exposto, esta tese entende que tanto o Banco Mundial, como o FMI, 

são criações essencialmente concebidas pelos estadunidenses e ambas tiveram a 

influência da Política de Boa Vizinhança do governo dos EUA para com os países latino-

americanos. Por isso, buscaram, ao menos inicialmente, contemplar aspectos 

considerados importantes para a economia desses países. Embora o senso comum 

relacione a conferência à ideia de “reconstrução” do pós-guerra e à colaboração 

intelectual anglo-americana, Banco Mundial e FMI tinham como signos principais o 

“desenvolvimento” e a “estabilização cambial”, a partir de um movimento vertical 

liderado pelos EUA em parceria com países latino-americanos.  

O funcionamento de ambas as instituições estava sendo estruturado sob evidente 

poder imperial norte-americano, baseado em três pressupostos fundamentais: a) o FMI 

seria uma peça mais importante no SFI do que o BM; b) o Reino Unido não disputaria 

com os EUA a autoridade sobre o fundo ou o banco; c) a influência do mercado financeiro 

dos EUA e de seus banqueiros na provisão de fundos seria legitimada 

(LICHTENSZTEJN e BAER, 1987).  

Como já mencionado, a primazia dos EUA na concepção desse novo SFI não 

impedia que diferentes setores da sociedade civil norte-americana fizessem oposição às 

ideias de White. A delegação brasileira via com especial preocupação o criticismo da 

imprensa, que na visão dos brasileiros, estava contra qualquer movimento de 

multilateralismo no campo econômico (BARREIROS, 2009).  

A comitiva do Brasil em Bretton Woods foi presidida pelo então ministro da 

Fazenda Arthur da Souza Costa (1893 — 1957), e teve como delegados, além de Otávio 

Bulhões, o diretor da Carteira Cambial do Banco do Brasil Francisco Alves dos Santos 

Filho (1895 – 1966), Vitor Azevedo Bastian (1887—1969), diretor do Banco da Província 

do Rio Grande do Sul, dois membros do Conselho Técnico de Economia e Finanças, 

Valentim Bouças (1891—1964), que também fazia parte da Comissão de Controle dos 

Acordos de Washington, e Eugênio Gudin (1886—1986), decano das Ciências 

Econômicas no país (U.S. DEPT. OF STATE, 1948).   
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Segundo Barreiros (2009), Keynes contava com a admiração intelectual da 

comitiva brasileira, em especial a de Eugênio Gudin, que considerava seu plano mais 

inovador. Para bulhões, o plano inglês era extremamente engenhoso em seu 

funcionamento, sendo, nesse ponto superior ao plano americano. Apesar disso, a 

representação brasileira buscou atuar para que o debate em Bretton Woods resultasse na 

junção dos aspectos que julgava mais relevante tanto no Plano White, quanto no Plano 

Keynes. Isso porque, ainda segundo Barreiros (2009, p.1) embora a proposta dos norte-

americanos isoladamente já contemplasse os interesses do Brasil por conter mecanismos 

de vigilância institucional sobre as políticas econômicas nacionais, a dos britânicos 

sinalizava para a possibilidade de uma moeda internacional única e supranacional. 

A bancor, na visão dos brasileiros, ajudaria a impedir que houvesse escassez de 

moeda, um fenômeno recorrente para países que exportam em grande volume e importam 

em escala diminuta sem oferecer compensações no balanço de capitais. Embora esse 

mecanismo não tenha sido adotado, a declaração conjunta de Bretton Woods, reunindo o 

conjunto de ações concordadas por todos os países, continha modificações para impedir 

a escassez de moeda, um aspecto derivado do plano britânico.  

O tom conciliatório do documento final de Bretton Woods demonstra que a junção 

dos dois planos, meta diplomática almejada pela comitiva brasileira, também fora 

objetivo de outros países. Esse fato não esconde, entretanto, a vitória da proposta 

americana, já que, segundo Bulhões, a proposta final teve por base os planos de White 

(BARREIROS, 2009). Além disso, os termos do Acordo que criou o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento foram acertados 

previamente na conferência de Atlantic City (SCHULER e CANNING, 2019), da qual 

Bulhões havia participado como negociador brasileiro. A equipe britânica demorou a 

perceber a influência dessas ideias, iniciando somente em 1944 algum esforço de lobby 

entre as economias da América do Sul (HELLEINER, 2014a).  

Dos países do Guarani, apenas Brasil e Uruguai enviaram uma comitiva 

exclusivamente criada para as negociações de Bretton Woods. A equipe uruguaia era 

chefiada pelo economista Mario La Gamma Acevedo, perito do Ministério da Fazenda, e 

contava ainda com Hugo Garcia, conselheiro para assuntos econômicos da Embaixada do 

Uruguai em Washington.  
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O Paraguai foi representado em Bretton Woods por seu embaixador em 

Washington, o juiz e catedrático de estudos econômicos naquele país Celso R. Velásquez 

(1897—1951), que posteriormente foi embaixador no Rio de Janeiro. Ele estava 

acompanhado por seu secretário em Washington, Nestor M. Campos Ros.  

No mesmo momento em que Bretton Woods estava sendo organizada, uma missão 

econômica liderada pelo economista belga radicado nos EUA Robert Triffin (1911—

1993) ajudava a implantar uma série de reformas econômicas no Paraguai. Triffin 

trabalhava para o US Federal Reserve e era professor da Universidade de Yale New 

Haven, Connecticut, EUA.  

As reformas de Triffin buscavam desfazer a ortodoxia liberal estabelecida no país 

em 1920 (que também havia sido feita sob orientação estadunidense) e que gerou 

resultados ruins (MONTEALEGRE, 1945; TRIFFIN, 1946a). Desta vez, os 

estadunidenses alegavam que as reformas seriam um ponto importante para alinhar o país 

com aquilo que seria acordado em Bretton Woods (TRIFFIN, 1946b; TRIFFIN, 

MORINGO, ESPINOZA, 1944). O governo paraguaio foi, então, orientado a criar novos 

banco central e moeda nacional, fortalecendo sua capacidade de intervir no sistema 

financeiro doméstico em apoio a objetivos de desenvolvimento (TRIFFIN, 1946b; 

TRIFFIN, 1944; PENDLE, 1956; HELLEINER, 2003; HELLEINER 2014b; FERRANT, 

2010).  

O novo plano econômico paraguaio teve grande repercussão na região e entre os 

estudiosos de economias dos países pobres (CARAVACA e ESPECHE-GILARDONI, 

2016, p. 414; PAZOS, 1988, p. 194). Entre os representantes dos países latino-americanos 

havia um tom de grata surpresa na constatação não só de que o movimento de Bretton 

Woods estaria disposto a aceitar suas demandas por desenvolvimento, mas que queria de 

fato apoiá-las (VERNENGO e CALDENTEY, 2014, p.51; HELLEINER, 2009, p.9).  

Triffin atribuía as ideais introduzidas no Paraguai ao economista argentino Raúl 

Prebisch (1901—1986).   

Sou grato a você por sua extraordinária contribuição para o sucesso dessas 
reformas no Paraguai. Certamente, o problema mais grave era o de controle de 
câmbio e de administração. Se a reforma for bem-sucedida, acho que o crédito 
sempre deve ser seu. O seu foi realmente o trabalho duro, enquanto o meu 
permaneceu forçado confinado a teorias mais ou menos acadêmicas [...] Eu 
gostaria de ter sua permissão para me inspirar em seu trabalho em qualquer 
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missão posterior que eu possa continuar [tradução da autora]35[Carta de Triffin 
a Prebisch, 23 de julho de 1945] (Triffin, 1945a).  

Em resposta, o argentino agradece em carta as ações realizadas no Paraguai e, 

posteriormente e a pedido de Triffin, ajuda a implementar as mudanças no país vizinho 

(PREBISCH, 1945; HELLEINER, 2014b). Prebisch havia criado aos 33 anos de idade o 

Banco Central da Argentina, em 1934, tendo sido seu diretor. Ele foi destituído do cargo 

em outubro de 1943, quatro meses após o golpe de Estado na Argentina promovido pelos 

militares, sob a liderança do coronel Juan Perón (1895—1974). Como a Argentina não 

tinha declarado guerra ao Eixo, o país não foi convidado para a conferência de 1944.  

Embora o clima político no país fosse hostil ao multilateralismo, o diálogo e o 

alinhamento entre Argentina e EUA no campo econômico estavam personificados na 

parceria intelectual entre Triffin e Prebisch. Este era um estudioso do keynesianismo e 

foi uma das vozes que ajudaram a embasar a crítica ao plano de Keynes, segundo a qual 

o texto ignorava as condições singulares pelas quais passam os países pobres exportadores 

de commodities. Ele defendia que essas nações precisavam de uma política econômica 

autônoma que pudesse protegê-las dos choques econômicos oriundos das economias 

industrializadas, algo que deveria ser feito por meio de uma industrialização orientada 

pelo Estado. Enquanto os preparativos para Bretton Woods eram feitos, o economista, 

que observava de longe, trocou uma série de correspondências com Triffin e com os 

representantes brasileiros, paraguaios e uruguaios em todo o período pré e pós-

conferência (DOSMAN, 2008, anexo II).  

O economista Argentino foi convidado para ocupar o cargo de primeiro diretor do 

FMI em 1946, mas sua indicação se tornaria um entrave para a tentativa de retomada das 

relações diplomáticas entre os EUA e a Argentina de Perón. O general se opunha a 

qualquer indicação proeminente para o economista, mesmo que o país não fosse ainda 

um membro do Fundo. Em um momento particularmente difícil, quando o estudioso foi 

perseguido politicamente, perdeu seu emprego na Universidade de Buenos Aires e era 

recusado por todas as editoras argentinas, outra forte e inesperada oposição o impediu de 

ocupar o cargo no FMI: a objeção determinada da diplomacia brasileira. Segundo Dosman 

                                                           
35 Original: I am grateful to you for your extraordinary contribution to the success of those reforms in 
Paraguay. Certainly, the gravest problem was the one of exchange control and of administration. If the 
reform is successful I think the credit should always goes to you. Yours was really the hard work while 
mine remained perforce confined to more or less academic theorizing […] I would like to have your 
permission to inspire myself from your work in any later mission that I may carry on 
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(2001), a indisposição brasileira seria menos por questões políticas e mais por rivalidade 

intelectual.36 

Em 1948 Prebisch vai trabalhar, então, na recém-criada Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL), com sede na cidade de Santiago do Chile, e 

participa do primeiro Economic Survey of Latin America. Ele publica uma série de 

manuscritos sobre teoria econômica, dando origem a uma tradição acadêmica que se 

convencionou chamar “Escola de Pensamento da Cepal” ou “Escola Cepalina”.  

O fato de ter nascido na ONU conferiu legitimidade técnica e intelectual à 

CEPAL, que acabou se destacando como l’enfant terrible no seio da grande família 

institucional criada pelo Acordo de Bretton Woods (AMARAL FILHO, 2018). Os 

Prebisch Papers ou Manifesto Latino-americano ou Manifesto de Havana, como também 

foram chamados seus manuscritos, atraíram enorme atenção, incluindo inúmeros críticos 

de inclinação liberal. É a partir desse momento que o argentino passa a ser reconhecido 

como uma das vozes mais eloquentes contra as instituições de Bretton Woods, que 

indireta e ironicamente ajudara a criar.   

O Manifesto de Havana rompia com a chamada Lei de Say, a exemplo do que já 

tinha feito Keynes37, segundo a qual a “oferta cria sua própria demanda”. O texto propõe 

a industrialização como via para o desenvolvimento, reclamando uma política de 

industrialização impulsionada pelo mercado doméstico, por meio da continuidade do 

processo de substituição de importações. O artigo afirma que o fenômeno tinha sido 

verificado de forma não intencional em momentos de retração do ciclo econômico dos 

países centrais, quando então se provocava escassez de divisas nos países periféricos, 

obrigando-os a restringir suas importações. Esses momentos, embora de crise, serviam 

como janela de oportunidade para fomentar a produção nacional. Dessa forma, suas teses 

                                                           
36A esse respeito, Dosman descreve, com base na correspondência histórica analisada: “Although Octavio 
Bulhões had sent Raúl a congratulatory letter from the Ministry of Finance in Rio on February 5, he also 
convinced the Cabinet to veto the appointment at the level of the Fund’s Executive Board. Eugenio Gudin, 
who genuinely respected and supported the Prebisch appointment, was away from Rio undergoing surgery 
in the United States and was therefore not in a position to prevent a betrayal. Confronted by the United 
States and Brazil, other members of the IMF Executive Board eventually fell into line. (DOSMAN, 2001, 
p.94). 
37 Não há um consenso sobre o fato de Keynes ter rompido com a Lei de Say ou a Lei dos Mercados, como 
também é chamada. Sobre esse debate, Kent (2005, p.61), afirma que não se pode negar essa ruptura, já 
que Keynes o faz declaradamente em sua Teoria Geral. Entretanto, há autores que afirmam que o 
economista britânico simplesmente não entendeu os postulados de Say -- o teórico é apontado como o 
primeiro a usar a frase “Supply Creates its Own Demand” para resumir a Lei dos Mercados. Esta tese 
acompanha a argumentação de Kent (2005), semelhante à de Meek (1971), para a qual o keynesianismo 
representa uma ruptura frontal com a Lei de Say.  
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caminhavam no sentido contrário do livre comércio, como também das condicionalidades 

monetárias e fiscais impostas pelo FMI. 

A tese da deterioração dos termos de troca, presente no texto, é considerada uma 

plataforma fundadora da escola cepalina (AMARAL FILHO, 2018) e postula que os 

preços de oferta dos produtos primários exportados não correspondem, necessariamente, 

aos seus custos de produção e nem há convergência entre os preços relativos dos produtos 

primários e industrializados. Outro argumento de forte repercussão do trabalho é a crítica 

ao uso do padrão ouro-dólar como moeda franca do comércio exterior, já que o volume 

das reservas cambiais americanas geraria escassez de dólares no mercado internacional.  

Dessa maneira, a Cepal tornou-se a primeira voz no âmbito dos países 

desenvolvidos a desafiar os paradigmas da teoria neoclássica do comércio internacional 

(AMARAL FILHO, 2018). Ela passou a estruturar uma teoria crítica ao imperialismo 

sem recorrer ao instrumental conceitual marxista-leninista disponível na época 

(VERNENGO, CALDENTEY, 2014).  

Triffin, que apesar de ter ocupado posições no FMI de 1946 a 1948, também se 

torna um crítico proeminente do movimento de Bretton Woods ao apontar que o padrão 

ouro-dólar continha uma falha intrínseca que levaria ao colapso da economia mundial. O 

chamado “dilema de Triffin” afirmava que, conforme o volume de comércio internacional 

crescesse, haveria mais necessidade de moeda franca ou dinheiro internacionalmente 

aceito (SZABO-PELSOCZI, 1993). A produção de ouro a um preço fixo não poderia 

suprir a demanda crescente, fazendo com que o dólar fosse a real fonte de financiamento 

da expansão comercial. O único caminho para colocar esses dólares nas mãos do restante 

do mundo era o déficit na balança de pagamentos dos EUA (FERRANT, 2010).  

O dilema postula, portanto, que o Acordo de Bretton Woods inadvertidamente 

criou um sistema monetário mundial que depende dos déficits dos EUA, o que mina a 

confiança no dólar e desestabilizaria a economia. Se os déficits americanos fossem, por 

outro lado, eliminados, os demais países ficariam privados dos dólares necessários para 

compor suas reservas e financiar o crescimento de suas economias. Se os países não 

pudessem deter mais dólares em suas reservas, teriam que comprar mais ouro dos EUA, 

e este segundo caminho forçaria os americanos a restringir a venda de ouro, uma vez que 

a demanda crescente em relação aos estoques estadunidenses excederia a quantia 

disponível para supri-la. 
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Em 1959 o economista é chamado a testemunhar sobre o tema perante o 

Congresso dos EUA. Àquela altura ele já defendia uma reforma do sistema econômico 

Internacional como um todo, tendo publicado um artigo a respeito do problema do padrão 

ouro-dólar no âmbito da Cepal (TRIFFIN, 1966). Suas críticas foram ignoradas até 1971, 

quando sua teoria foi observada empiricamente, obrigando o presidente dos EUA Robert 

Nixon (1913—1994) a converter as reservas americanas de dólar em ouro. O chamado 

“Nixon Shock” pôs fim ao Acordo de Bretton Woods.  

 

3.3. O BANCO MUNDIAL E A AMÉRICA LATINA 

 

Como a América Latina teve um papel de influência para a criação das instituições 

de Bretton Woods, era esperada uma relação de proximidade entre a região e esses 

organismos. Os países latino-americanos foram sem dúvida alguns dos principais 

mutuários de empréstimos ao longo da história, tanto do FMI como do Banco Mundial, 

mas essa relação foi, desde o começo, marcada por desconfiança mútua. No caso 

específico do Banco Mundial, as expectativas e as intenções da instituição e dos países 

estiveram em lados opostos repetidas vezes, com alguns episódios emblemáticos.  

As primeiras ações do Banco Mundial na região tinham como endereço o setor 

elétrico, sendo o Chile o primeiro mutuário. Em seguida, no ano de 1949, um empréstimo 

foi realizado para a compra de equipamentos para expansão elétrica no México, mas teve 

como condição que o governo mexicano emprestasse uma parte da quantia oferecida pelo 

Banco a uma companhia privada canadense, a Mexican Light. A empresa estrangeira e 

privada teria como fiador o Estado mexicano e deveria, como contrapartida, passar por 

uma reestruturação, já que não tinha condições operacionais para assumir a gestão do 

sistema elétrico do país. O resultado foi inadimplência e baixa qualidade do investimento.  

O Banco Mundial resolveu, então, iniciar um estudo sobre a infraestrutura e o 

sistema de tarifas mexicanos – procedimento que, pela lógica, deveria ter sido anterior ao 

financiamento. Os resultados do estudo feito pelo Banco, incluindo o sistema de tarifas, 

foram incorporados à lei mexicana (MASON, ASHER, 1973).  

Embora tivesse definido a eletricidade como a área mais importante a receber 

recursos na região, o banco curiosamente sempre demonstrou crer que o setor é débil na 
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América Latina. A opinião da instituição sobre esse ambiente de negócios está sintetizada 

abaixo: 

Durante a década de 1950, em particular na América Latina, a falta de vontade 
dos governos em aumentar as taxas de energia diante da inflação persistente 
estava colocando em risco as operações privadas de energia e exigindo 
subsídios contínuos às operações públicas [tradução da autora]38 (MASON, 
ASHER, 1973, p.238). 

Três semanas após o empréstimo mexicano, foi a vez do Brasil receber recursos 

para o setor elétrico, mas o empréstimo não foi feito ao governo e sim diretamente à 

Brazilian Traction Light and Power Company Ltd. (conhecida no país apenas por Light), 

também uma empresa canadense no mesmo grupo empresarial da companhia mexicana. 

O Estado brasileiro foi o fiador do empréstimo de 75 milhões de dólares. O economista 

mexicano Victor Urquidi, funcionário do Banco Mundial na época e que teve um papel 

importante na negociação, afirma que os procedimentos do Banco Mundial buscavam 

apenas fornecer dinheiro às empresas privadas.  

O pedido de empréstimo foi recebido favoravelmente, não porque era essencial 
para o desenvolvimento econômico do Brasil, mas porque o requerente era a 
Companhia Brasileira Light, de Montreal, uma empresa privada e, além disso, 
uma empresa estrangeira. O Banco negociou com a empresa antes mesmo de 
consultar o governo brasileiro, que garantia o crédito [tradução da autora]39 
(URQUIDI, 1964, p.57).  

Judith Tendler (1968), oferece detalhes do contexto em que esse empréstimo foi 

feito. Ela afirma que o Estado brasileiro tratava como prioridade a expansão da oferta e 

da cobertura elétrica para dar suporte a um projeto de industrialização (TENDLER, 1968). 

A Light, que detinha um monopólio do serviço por meio de uma concessão pública, por 

sua vez, acreditava que a operacionalização dessa empreitada acarretava riscos elevados, 

além de requerer investimento em pesquisa na área de produção hidrelétrica. Nesse 

cenário, seria muito difícil garantir o retorno dos investimentos. A empresa, com o apoio 

do Banco Mundial, pressionava os agentes públicos por tarifas de mercado (economic 

rates), que teriam forte impacto na inflação e na qualidade de vida geral da população, já 

que muitos brasileiros ainda não tinham acesso à luz elétrica (IBID).   

                                                           
38 Original:During the 1950s, in Latin America in particular, the unwillingness of governments to raise 
power rates in the face of persistent inflation was putting private power operations in jeopardy and 
necessitating continuous subsidy to public operations 
39 Original: The loan request was favourably received, not because it was essential to Brazil´s economic 
development, but because the applicant was the Brazilian Light and Traction Company of Montreal, a 
private and moreover a foreign company. The Bank negotiated with the company even before it consulted 
the Brazilian Government, which was to guarantee the credit 
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A solução se daria por meio de uma ação progressivamente mediada: empresas 

públicas se encarregariam de investir na geração elétrica, enquanto a Light se manteria 

envolvida na distribuição. Assim, o governo foi o investidor absoluto em ciência e 

tecnologia para o setor de hidroelétricas, enquanto a Light lucrava com a venda de 

energia. Embora interpretasse essa relação com entusiasmo, Tendler (1968) nos dá novas 

evidências de que os empréstimos do Banco Mundial buscavam apoiar uma gama de 

empresas da qual a Light era uma destacada representante – ela foi a maior beneficiária 

dos empréstimos recebidos pelo Brasil via BM nos anos 50 e 60.  

A Light, por exemplo, em vez de se opor à Fábrica de Furnas, patrocinada pelo 
Estado, promoveu-a para colher o maior benefício possível de sua construção. 
Furnas planejou inicialmente vender toda a sua energia em um acordo simples 
e rentável para a São Paulo Light. A Light, em troca, teve participação 
acionária em Furnas e defendeu a causa da empresa estatal no Banco Mundial. 
Como resultado, o Banco concedeu um empréstimo de US $ 73 milhões a 
Furnas em 1958, numa época em que fazia questão de não emprestar ao Brasil 
por causa, entre outros motivos, de políticas inflacionárias. [tradução da 
autora]40 (IBID. p.227).   

Embora tivesse apoio do Banco Mundial para pressionar por uma nova política de 

tarifas, a Light não obteve êxito, sobretudo porque a pressão popular foi significativa. 

Mas ela também não era deficitária. A companhia manteve uma narrativa de que estava 

enfrentando dificuldades por não poder cobrar o valor adequado (economic rates) pela 

energia porque isso ajudava a garantir acesso a grandes empréstimos (PAYER, 1982, 

p.103-105). O que realmente corroía os lucros da companhia era a pressão inflacionária, 

o que juntamente com a negativa do Brasil de atender à demanda pelo aumento da tarifa, 

ajudou a deteriorar a disposição do Banco Mundial em financiar ações no país (IBID. 

106).  

O livro The World Banks since Bretton Woods, de Edward Mason e Robert Asher 

(1973), cujo teor já foi mencionado nesse tópico, ajuda a esclarecer os desentendimentos 

entre o Brasil e o Banco Mundial. Ele fora escrito sob uma encomenda específica: o 

Banco buscava obter uma primeira avaliação externa de sua atuação até a data de início 

do trabalho dos pesquisadores, 1971. A demanda foi feita pelo então presidente do Banco 

Mundial, Robert McNamara (1916—2009) e o resultado publicado em 1973. 

                                                           
40 Original: The Light for example, instead of opposing the state-sponsored Furnas Plant, promoted it in 
order to reap the greatest possible benefit from its construction. Furnas planned initially to sell all of its 
power in a simple and profitable arrangement to São Paulo Light. The Light, in return, took a stock-
holding participation in Furnas and championed the state company´s cause at the World Bank. As a 
result, the Bank granted a $73 million loan to Furnas in 1958, at a time when it was making a point of not 
lending to Brazil because, among other reasons, of inflationary policies 
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Àquela altura, a instituição já havia feito mais de mil assistências financeiras, com 

o empenho de mais de 30 bilhões de dólares. A visão geral do trabalho dos analistas pode 

ser considerada equilibrada, embora declaradamente favorável ao Banco Mundial. O 

texto não ignora as críticas, nem alguns erros reconhecidos até aquele momento pela 

instituição. Para exemplificar os impactos da instituição, o texto seleciona cinco países, 

que correspondem a um terço do volume de empréstimos tomados até então: Colômbia, 

Brasil, Paquistão, Índia e Tailândia. A descrição da relação com o Brasil é especialmente 

reveladora da atitude geral do banco na América Latina.  

As relações do Banco com o Brasil, seu terceiro maior mutuário em 30 de 
junho de 1971, têm sido muito quentes, muito frias e mornas. Até 1952, o 
Brasil era considerado um candidato completamente promissor para 
empréstimos do Banco. Então, certas políticas seguidas pelo governo brasileiro 
foram consideradas pelo Banco em risco de crédito no Brasil. O Banco tentou 
usar a alavancagem de seus empréstimos propostos para modificar essas 
políticas, mas isso levou a um distanciamento com o governo brasileiro  
[tradução da autora] (MASON, ASHER, 1973, p. 657). 

[...] A tentativa falhou, em parte, porque o Brasil era grande e independente 
demais para ser tratado como uma criança rebelde [tradução da autora]41 (IBID, 
p.665). 

Em outra passagem do livro, os autores questionam se é justificável a 

predisposição do Banco Mundial, descrita acima, de interferir na política doméstica dos 

países por meio dos empréstimos que faz. No caso específico da política de energia 

elétrica, muito central na relação com as nações latino-americanas, os escritores 

interpelam por que a instituição se preocupava tanto com a política tarifária e não com a 

expansão da infraestrutura – se havia uma disposição real em atender a objetivos de 

desenvolvimento, os dois aspectos precisam receber atenção. Apesar do criticismo, 

segundo eles, independentemente do que qualquer um possa opinar sobre essa atitude, o 

interesse do banco de que as tarifas de eletricidade fossem elevadas para cobrir os custos, 

incluindo o custo de obtenção do capital que foi investido, teve grande influência sobre 

as administrações públicas na América Latina e em outras partes do mundo (MASON, 

ASHER, 1973, p. 239). 

Esse é precisamente o ponto de tensão com o Brasil. O modus operandi de forçar 

mudanças na política doméstica por meio da aprovação de um empréstimo nem sempre 

                                                           
41 Original: The Bank's relations with Brazil, its third largest borrower as of June 30, 1971, have been 
very warm, very cold, and tepid. Until 1952, Brazil was considered a thoroughly promising candidate for 
Bank lending. Then certain policies followed by the Brazilian government were considered by the Bank 
to jeopardize Brazil's creditworthiness. The Bank tried to use the leverage of its proposed loans to modify 
those policies, but this led to an estrangement with the Brazilian government. [...]The attempt failed, in 
part because Brazil was too big and independent to be treated like an unruly child. 
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funcionou da maneira esperada no país, ou, nas palavras dos autores, “let to an 

estrangement with the Brazilian government”.  

As evidências indicam que os primeiros estremecimentos na relação entre Banco 

Mundial e América Latina têm origem na dicotomia entre “desenvolvimento” e 

“reconstrução”. Ela dividia a finalidade da instituição na visão dos países pobres ou de 

renda média (em especial dos latino-americanos) e dos países desenvolvidos ainda 

durante as negociações de Bretton Woods. 

Os Artigos do Acordo autorizavam empréstimos a projetos "exceto em 
circunstâncias especiais", e o argumento principal dos economistas era que as 
circunstâncias na Europa eram de fato suficientemente "especiais". Em 
resposta aos temores expressos pelos participantes latino-americanos na 
conferência de Bretton Woods de que o Banco alocaria uma parcela muito 
grande de seus recursos à reconstrução e insuficiente ao desenvolvimento, os 
Artigos do Acordo também estipulavam que os "recursos e instalações do 
Banco deve ser usado com consideração equitativa para projetos de 
desenvolvimento e projetos de reconstrução. " (Este é um exemplo do tipo de 
linguagem de compromisso que geralmente permite que as reuniões 
internacionais superem dificuldades sem realmente resolvê-las.) 

[...] Na prática, "consideração equitativa" significa primeiro reconstrução, 
depois desenvolvimento [tradução da autora]42 (MASON, ASHER, 1973, 
p.52).  

Na visão dos autores, portanto, o banco “fez de conta” que a prioridade não era a 

reconstrução, ou seja, o envio de dinheiro preferencialmente aos países europeus. Eles 

seguem argumentando que as necessidades de reconstrução na Europa eram “urgentes” e 

informam a sequência e volume dos primeiros empréstimos no ano de 1947: 250 milhões 

de dólares para a empresa pública francesa Credit National; 195 milhões de dólares para 

o governo dos Países Baixos; 40 milhões de dólares para a Dinamarca e 12 milhões de 

dólares para Luxemburgo. O governo Russo impediu que fossem concedidos créditos à 

antiga Tchecoslováquia (separadas em República Tcheca e Eslováquia, desde 1993) e à 

Polônia, que também solicitaram ajuda no ano inicial de operação do Banco Mundial 

(MASON, ASHER, 1973). 

                                                           
42 Original: The Articles of Agreement authorized project loans "except in special circumstances," and the 
thrust of the economists' argument was that circumstances in Europe were indeed sufficiently "special." 
In response to fears expressed by Latin American participants in the Bretton Woods conference that the 
Bank would allocate too large a share of its resources to reconstruction and not enough to development, 
the Articles of Agreement also stipulated that the "resources and the facilities of the Bank shall be used 
with equitable consideration to projects for development and projects for reconstruction alike." (This is 
an example of the kind of compromise language that often enables international meetings to surmount 
difficulties without actually resolving them.)  
[...] In practice, "equitable consideration" meant reconstruction first, then development 
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No primeiro ano, o Banco Mundial emprestou 200 milhões de dólares para a 

Europa sem o rótulo de “reconstrução”, valor maior do que o total emprestado para Ásia, 

Oriente Médio e África até 1950. De fato, uma parte foi para países pobres ou de renda 

média da Europa, como a Islândia e a Yugoslávia ou, ainda, regiões pobres de países 

ricos, como o sul da Itália. Mas muitos empréstimos foram para países desenvolvidos, 

com grande destaque para os setores de energia elétrica e transporte (MASON, ASHER, 

1973). 

O “faz de conta” durou muito pouco e foi abreviado por uma ação unilateral dos 

EUA. Com a criação do European Recovery Program, conhecido como Plano Marshal, 

em 1948, o Banco Mundial se retira oficialmente do compromisso de reconstrução da 

Europa, o que seria feito pelo plano. O Chile é então o primeiro país pobre ou de renda 

média beneficiado por um financiamento: 16 milhões de dólares, sendo 13 milhões para 

construção de uma hidrelétrica e o restante para investimento em equipamentos agrícolas. 

Em 1949, México e Brasil recebem suas primeiras ajudas, por meio de empresas privadas 

estrangeiras, como detalhado anteriormente (MASON, ASHER, 1973, p.53). 

Na América Latina, os projetos de energia elétrica estavam em nível mais 

avançado de estudo e planejamento do que projetos em outras áreas, como transporte, que 

só vai ganhar a atenção do Banco Mundial na década de 60. Mas os primeiros 

investimentos nessa área não tiveram êxito. Na visão do Banco, a carência de pessoal 

técnico nos anos iniciais da instituição é a causa dos resultados ruins, já que o banco 

confiava nos dados de viabilidade produzidos pelos próprios tomadores de empréstimo 

(MASON, ASHER, 1973, p.158). A exclusiva preocupação com as garantias de quitação 

das dívidas e a predileção em apoiar empresas privadas pouco qualificadas e que não 

tinham uma cultura de investimento em pesquisa e desenvolvimento também são 

hipóteses plausíveis (PAYER, 1982, p.102).  

De qualquer maneira, a lição aprendida na América Latina, segundo o banco, fala 

apenas da primeira hipótese, ou seja, todos os financiamentos a partir dessas experiências 

passaram a ser antecedidos por um estudo técnico-científico prévio conduzido pelo Banco 

Mundial. O primeiro deles foi realizado na Índia em 1950, para o desenvolvimento da 

capacidade elétrica da região de Damodar Valley (MASON, ASHER, 1973, p.163). Na 

Colômbia, o objetivo recorrente do Banco Mundial de estabelecer uma política 

regulatória de tarifas nos países assistidos deu origem a um longo estudo realizado no 

final da década de 1950. Com base nos resultados dessa missão técnica, o país estabeleceu 
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em 1968 uma comissão regulatória tarifária (a Junta Nacional de Tarifas), estabelecendo 

os valores que o banco considerava adequados.  

Criou-se, assim, uma cultura de missões técnicas, dando ao Banco Mundial uma 

autoridade intelectual que se assoma à autoridade econômica para a aprovação de 

empréstimos. Essa legitimidade intelectual passa a ser decisiva na ação de interferir nas 

políticas domésticas dos países assistidos por meio da alteração de suas legislações, pois 

permite exercer influência sobre o aparato técnico e intelectual em nível nacional. Essa 

característica foi observada por Mendes Pereira (2014, p.79), que afirma: “Essa estranha 

espécie de banco sempre explorou a sinergia entre empréstimos e pensamento econômico 

para ampliar a sua influência e institucionalizar a sua pauta de políticas em âmbito 

internacional.” 

A esse respeito, Mason e Asher (1973, p.679) afirmam que essa influência não foi 

plenamente exitosa nos anos iniciais de atuação da instituição:  

No Brasil, na década de 1950, o Banco queria mudanças fundamentais nas 
políticas econômicas, mas as negociações nunca chegaram ao estágio de 
especificar quais mudanças específicas induziriam quais níveis e tipos de 
empréstimos de projetos do Banco [tradução da autora].43 

Em 1950 o Brasil anunciava um ambicioso plano de desenvolvimento por meio 

de um projeto intitulado Brazil-United States Economic Development Commission. A 

ação, feita em parceria com os EUA, teve a coordenação do economista e funcionário 

licenciado do Banco Mundial J. Burke Knapp. Esperava-se que o financiamento externo 

para a execução do plano viesse do banco, e havia uma promessa a esse respeito. Até 

aquele momento, o prospecto da economia brasileira era favorável – o país havia saído 

da guerra com uma boa reserva cambial; os preços internacionais do café estavam altos; 

o país estava se industrializando rapidamente. Em 1951, o cenário passou a se deteriorar 

progressivamente. O déficit da balança comercial brasileira passou de 250 milhões de 

dólares para 600 milhões em 1952, o país passou a ter uma dívida externa bilionária e a 

inflação disparou.  

O Brasil logo se viu em sérios problemas financeiros, no entanto, o que levou 
o Banco a questionar sua capacidade creditícia e a desacelerar os empréstimos. 
Isso, por sua vez, levou o Brasil a alegar que o Banco havia deixado de cumprir 
seu compromisso. Aconteceu uma tensão que afetou as relações do Banco com 
o Brasil por muitos anos e contribuiu para outra tensão dos anos 50 - entre o 

                                                           
43 Original: In Brazil in the 1950s, the Bank wanted fundamental changes in economic policies, but 
negotiations never reached the stage of spelling out which specific changes would induce what levels and 
types of project loans from the Bank. 



78 
 

Banco Mundial e o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos. [ 
tradução da autora]44 (MASON, ASHER, 1973, p.161). 

Para combater a crise, o Governo Vargas decidiu interromper a remuneração de 

investimentos estrangeiros. Ainda que o então ministro da Fazenda Horácio Lafer 

(1900—1965), tivesse assegurado ao então presidente do Banco Mundial Eugene Black 

(1898—1992) de que haveria uma solução justa e satisfatória para o problema, o banco 

decidiu que não seriam mais feitos empréstimos ao Brasil, desfazendo o compromisso 

assumido para o projeto liderado por Knapp (MASON, ASHER, 1973, p.659).  

A partir de então, as relações entre o BIRD e o governo brasileiro mudaram de 
"um acordo de parceria" para a consideração conjunta de projetos de 
desenvolvimento para negociações bastante suspeitas [tradução da autora]. 45 
(IBID, p. 659). 

Um aspecto pessoal também teve influência para a indisposição entre a América 

Latina e o Banco Mundial naquele período. O presidente do Banco entre os anos de 1949 

e 1963 Eugene Black, descrito como uma pessoa pouco polida também era um xenófobo, 

“com especial desprezo pela América Latina” (MORRIS, 2012, p. 57-61). 

“Sua elogiada cortesia poderia ser altamente seletiva. Ele não era admirador da 

América Latina. Ele poderia ser terrivelmente teimoso46” (MASON, ASHER, 1973, 

p.98). Na página online do Banco Mundial dedicada a contar a história de seus 

presidentes, o verbete sobre Black afirma que ele usava Índia e América Latina como 

exemplos frequentes para justificar cautela e conservadorismo na aprovação de 

empréstimos (WORLD BANK, 200-?47).  

No caso específico do Brasil, há ainda um fator adicional para explicar a 

paralisação de empréstimos do final dos anos 50 e início da década de 1960: a turbulenta 

trajetória da mineradora Hanna Mining no país.  

No final dos anos de 1950, a empresa passou a atuar no estado de Minas Gerais 

após a aquisição da São João d'El Rey Mining Company, constituída em 1830 e cujo 

                                                           
44 Original: Brazil soon found itself in serious financial trouble, however, which led the Bank to question 
its creditworthiness and go slow on lending. This in turn led Brazil to allege that the Bank had defaulted 
on a commitment to it. A tension built up that affected the Bank's relations with Brazil for many years and 
contributed to another tension of the l 950s-between the World Bank and the Export-Import Bank of the 
United States 
45 Original: From then on, the relations between the IBRD and the Brazilian government changed from "a 
partnership arrangement" for the joint consideration of development projects to rather suspicious arm's 
length dealings 
46 Original: His vaunted courtesy could be highly selective. He was no admirer of Latin America. He 
could be terribly stubborn 
47 Década provável, material sem datação.  
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controle acionário naquele momento estava nas mãos de investidores norte-americanos 

na bolsa de Londres. O Código de Minas de 1940 vedava a participação de estrangeiros 

na mineração. Apenas brasileiros ou empresas constituídas por brasileiros poderiam 

receber autorização para exercer a atividade. Por outro lado, a Constituição vigente, 

promulgada em 1946, apresentava uma contradição em relação ao Código – uma 

ambiguidade que era suficiente para manter a empresa em atividade.  

Com o início do governo de João Goulart (1919 —1976) em 1961, uma série de 

medidas nacionalistas são tomadas, incluindo a cessação das atividades da empresa e a 

desapropriação de suas jazidas. A firma alegava que a lei não podia retroagir e que sua 

licença era datada do século XIX. Paralelamente, a companhia passou a diversificar sua 

presença no mercado de mineração, associando-se à brasileira Caemi Mineração, à 

Japonesa Japan Nippon Steel para formar a MBR e a brasileira Alcominas por meio de 

uma joint venture. Entretanto, os direitos de operação da Hanna continuavam sendo alvo 

de sanção e passaram a ser um tema emocional, paralisando as relações do Brasil com os 

EUA e com o Banco Mundial. Logo após o golpe de 1964, os empréstimos do Banco 

Mundial são retomados.  

John Jay McCloy (1895—1989) estava trabalhando no conselho da Hanna no 

Brasil no momento do golpe. Ele foi o primeiro presidente do Banco Mundial em 1946, 

tendo ficado no cargo por apenas sete meses. Roberto Campos (1917—2001), da nova 

equipe econômica, pressionava para reverter o extremismo nacionalista do governo 

Goulart guiando o setor para o outro extremo, oferecendo grandes oportunidades para a 

Hanna e para as empresas das quais ela fazia parte. Alguns autores chamam o pensamento 

econômico de Campos de ordoliberalismo (KLEIN, 2012), outros de neoliberalismo e 

defesa dos interesses do capital estrangeiro (CÉ, 2010; GODOI, 2007) e outros, ainda, 

classificam como simples entreguismo (BUENO, 1980). O fato é que a postura da equipe 

econômica da ditadura militar foi fundamental para reestabelecer as relações com o Banco 

Mundial, que foi um forte apoiador do regime.  

Não há dúvida de que o golpe, apoiado fortemente pelos Estados Unidos, o 
FMI e o Banco Mundial, teve muito a ver com o sucesso do império em 
expansão de Hanna no Brasil [tradução da autora]48 (PAYER, 1982, p.173). 

                                                           
48 There can be no question that the coup, suported strongly by the United States, the IMF and the World 
Bank, has had a great deal to do with Hanna´s successfully expanding empire in Brazil 



80 
 

A preocupação do Banco de que os latino-americanos pudessem não honrar seus 

créditos estava institucionalizada, portanto. E de fato, como demonstrado, houve 

episódios de moratória, expropriação ou estatização de investimentos estrangeiros e 

outros exemplos de instabilidade e de risco para o crédito na região ao longo do Século 

XX. É necessário, contudo, salientar um fato: esses eram virtualmente os únicos países 

pobres ou de renda média que tinham sido independentes por tempo suficiente para ter a 

capacidade de realizar sua própria operação de crédito internacionalmente.  

Uma segunda fonte de desconfiança entre a região e o Banco Mundial eram os 

juros mais altos e os prazos mais curtos a que esses países estavam submetidos naqueles 

primeiros anos. A esse respeito, Mason e Asher fazem uma tentativa de defesa da política 

do banco.  

Apesar das sinceras garantias do Banco sobre sua própria imparcialidade, ele 
não conseguiu evitar a aparência de cobrador de dívidas para cidadãos 
particularmente prósperos dos países ricos, e os líderes políticos da América 
Latina acharam mais fácil atacar a instituição como um instrumento do Norte 
imperialista, o capitalismo americano. Tampouco, apesar das esperanças do 
Banco, a liquidação da dívida foi seguida por uma retomada do investimento 
em carteira; mesmo na carteira do próprio banco, as obrigações de seus 
tomadores latino-americanos continuavam menos atrativas para os 
investidores internacionais do que os títulos emitidos ou garantidos pelos 
governos europeus [tradução da autora]49(MASON & ASHER, 1973, p.98). 

Há uma racionalidade no pensamento acima descrito. As dificuldades econômicas 

dos países pobres ou de renda média, somadas aos juros altos dos empréstimos tornavam 

a inadimplência algo provável, num círculo vicioso bastante claro. Para emprestar 

dinheiro, em parte, o banco recebe recursos dos países-membros, e em parte (maior 

percentual) toma emprestado ele mesmo do mercado financeiro. Como seria possível que 

o Banco Mundial tomasse esses valores em benefício de mutuários que não estavam 

quitando as dívidas existentes? Além disso, muitos dos empréstimos realizados na década 

de 1950 tinham pouca qualidade: estavam sendo rolados porque foram estabelecidos sob 

critérios pouco realistas em termos de prazo para liquidação ou porque estavam 

submetidos a especuladores em lugar de investidores. Estes sempre preferiram apostas 

mais credíveis, como os mercados Europeus, a Austrália ou o Japão.    

                                                           
49 Original: Despite the Bank's sincere assurances of its own impartiality, it could not altogether avoid 
the appearance of being a debt collector for particularly prosperous citizens of rich countries, and Latin 
American political leaders found it all the easier to attack the institution as an instrument of imperialist 
North American capitalism. Nor, despite the hopes of the Bank, was the debt settlement followed by a 
revival of portfolio investment; even in the Bank's own portfolio, the obligations of its Latin American 
borrowers remained less attractive to international investors than securities issued or guaranteed by 
European governments 
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O Banco Mundial se comportava como uma instituição de oferecimento de crédito 

como outra qualquer, longe, portanto, de seu compromisso, ao menos textual, de 

promover o desenvolvimento. Não havia nenhum indicativo nos primeiros cinco anos de 

atuação do banco de que ele pudesse ter uma atuação focada de fato no desenvolvimento. 

Um exemplo disso foi a negativa de empréstimo para o Paraguai, em 1953, para 

investimento na expansão do tratamento e abastecimento de água em Assunção. O Banco 

entendeu que o pedido tratava de uma amenidade que poderia esperar até o país conseguir 

financiamento em fontes domésticas (MASON, ASHER, 1973). 

Com essa mentalidade, o Banco Mundial corria o risco de se tornar dispensável. 

A Europa Ocidental já estava em uma situação muito confortável e poderia solicitar 

crédito de outras fontes. A Austrália também tinha diante de si o mesmo cenário, enquanto 

o Japão, que era um importante mutuário, também começava a dar sinais de suficiência. 

Ao mesmo tempo, a parte mais pobre do mundo não tinha acesso a crédito ou não 

conseguia pagar os empréstimos realizados, ficando de fora do perfil de crédito da 

instituição. Dessa forma, os países latino-americanos lideravam a crítica de que o banco 

não cumpria seu compromisso de promover o desenvolvimento.  

Era necessário, portanto, um movimento que pudesse manter o banco como um 

ator relevante. A criação da IDA (International Development Association), em 1960, é 

uma evidência de que organismos multilaterais podem ser permeáveis a pressões 

pacíficas. 

A IDA é uma estrutura do Banco Mundial controlada pela ONU e reúne os países 

mais pobres do mundo. Ela oferece garantias de crédito diferenciadas, com prazos mais 

longos e juros mais baixos, os chamados de soft loans. Esse mecanismo foi fundamental 

para a atração de países da África e da Ásia.  

Como organização internacional afiliada ao Banco Mundial, a IDA é uma 
ficção elaborada. Chamada de "associação" e possuidora de artigos do acordo, 
oficiais, membros governamentais em abundância e todos os adornos de outras 
agências internacionais, ainda é simplesmente um fundo administrado pelo 
Banco Mundial. Seu objetivo é financiar os mesmos tipos de projetos que o 
Banco, selecionados de acordo com os mesmos padrões, mas em termos que 
sobrecarregam mais a balança de pagamentos do país mutuário. O resultado 
foi ampliar substancialmente a gama de países com os quais o Grupo Banco 
Mundial negocia e aumentar o montante de financiamento que fornece  
[tradução da autora]50(MASON, ASHER, 1973, p.380). 

                                                           
50 Original: As an international organization affiliated with tile World Bank, IDA is an elaborate fiction. 
Called an "association" and possessed of Articles of Agreement, officers, governmental members galore, 
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A iniciativa tinha o objetivo também de direcionar os financiamentos do Banco 

Mundial para projetos sociais. Havia uma visão consolidada entre os operadores do banco 

de que não havia lógica em financiar habitação, saneamento, educação, saúde ou qualquer 

outro aspecto mais imediatamente ligado à qualidade de vida. Larsen Harold, economista 

da instituição, deu uma entrevista em 196151 que ilustra essa visão:  

Recordo especificamente que, em uma de minhas missões em um país latino-
americano, o Ministro das Finanças solicitou financiamento específico para 
habitação e hospitais. Perguntei a ele quais eram os investimentos de seu 
próprio governo e ele disse que eles estavam investindo em energia e estradas. 
Estes foram atendidos satisfatoriamente, mas ele estava com pouco dinheiro 
para esses outros propósitos. Eu indiquei a ele que financiaríamos as estradas 
ou o poder que liberariam seu dinheiro para financiar o setor social. Ele 
rapidamente concedeu o ponto [tradução da autora]52 (HAROLD, 1961, p.5). 

Afinal, os países pobres não foram convencido por Harold ou por outros 

economistas do banco. Chile, Yugoslávia e Índia iniciaram uma campanha coordenada 

pela defesa da tese do financiamento social na ONU e em todo o aparato multilateral. 

Logo, o que parecia uma reivindicação ingênua, ganhou novos argumentos e adesões, 

incluindo políticos dos EUA (MASON, ASHER, 1973).  

Espantosamente, após a IDA, o descontentamento dos países latino-americanos 

com o Banco Mundial se intensificou. É possível apontar duas razões para isso. A 

primeira é que muitos dos países da região não se enquadrariam no anexo preferencial da 

IDA (havia o anexo principal, e o anexo II, onde estava o Brasil e outros países cujo PIB 

não era relativamente baixo). Em segundo lugar, nada mudou substantivamente. As 

condições gerais para o acesso a empréstimos continuavam as mesmas, e os juros para a 

maior parte dos latinos continuava alto.  

O modesto papel resultante da AID na América Latina tem sido fonte de 
queixas intermináveis de porta-vozes de membros da América Latina. Um de 
seus diretores executivos certa vez observou em uma reunião do conselho que 
os governos latino-americanos deveriam ser classificados como membros da 

                                                           

and all the trappings of other international agencies, it is as yet simply a fund administered by the World 
Bank. Its aim is to finance the same types of projects as does the Bank, selected according to the same 
standards, but on terms that place a lighter burden on the balance of payments of the borrowing country. 
The result has been to broaden substantially the range of nations with which the Bank Group deals and to 
increase the amount of financing it provides 
51 O depoimento foi dado ao um projeto da Universidade de Columbia no contexto de um projeto de 
história oral do BM e pode ser escutada na íntegra em https://oralhistory.worldbank.org/person/larsen-
harold 
52 Original: I recall specifically that in one of my missions to a Latin American country, the Minister of 
Finance requested specific finance for housing and for hospitals. I asked him what his own Government's 
investments were and he said they were pitting it into power and roads. These were satisfactorily taken 
care of, but he was short of money for these other purposes. I've pointed out to him that we would finance 
the roads or power which would release his money for financing the social sector. He very quickly 
granted the point 
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Parte III da AID, pois não eram doadores nem destinatários. O insulto, na 
opinião deles, foi acrescido ao prejuízo causado pelas autorizações para a 
transferência de US $ 485 milhões para a AID durante o período de 1964 a 
1971, provenientes da receita líquida do Banco que excedia as exigências de 
reservas. Na sua opinião, estão pagando taxas de juros mais altas dos 
empréstimos do Banco do que seria necessário para obter lucros, que são 
transferidos para uma afiliada da qual quase não obtêm benefícios diretos. 
[tradução da autora]53 (MASON, ASHER, 1973, p. 401-402). 

A maior mudança trazida pela IDA se dá no arcabouço intelectual do Banco 

Mundial. Agora a instituição se apresentava como um centro especializado em pesquisas 

sobre a pobreza ou, como afirma Mendes-Pereira (2014, p.84), inaugura a “pobretologia” 

como área do saber. O órgão cria, inclusive, toda uma gama lexical para tratar do tema 

em contraposição aos termos advindos dos estudos marxistas (PAYER, 1980, p.140). 

Passa-se a falar de “vulnerabilidade” em lugar de “dominação”; “eficiência” em vez de 

“igualdade”, etc. O influente vocabulário liberal de estudos sobre o sub-desenvolvimento 

era mais do que uma nova abordagem sobre o tema, mas uma nova agenda política, 

calcada na gestão da pobreza.  

A agenda do Banco Mundial parte, então, da concepção de que a pobreza será 

combatida por meio da inserção atomizada de cada cidadão em atividades consideradas 

produtivas. Assim, afasta-se a ideia de combate às desigualdades sociais como condição 

para superação da miséria. O argumento do banco permite também dar uma função aos 

pobres dentro do capitalismo.  

Dessa forma, a pobreza é um fenômeno por si só, alienado do conjunto das 

relações sociais. Ela passa a ser vista como a forma máxima de exclusão do progresso, e 

não como um produto deste (MENDES-PEREIRA, 2014). Posteriormente, Robert 

McNamara, presidente do Banco Mundial de 1968 a 1981, abraçará de maneira muito 

clara a retórica de filantropia por meio da concessão de crédito.  

Um pouco antes disso, em 1965 especificamente, o Brasil volta a contar com a 

boa vontade do Banco Mundial, após substancial período de ausência de empréstimos. 

Como já afirmado, após o golpe militar de 1964, um pacote econômico é criado pelos 

                                                           
53 Original: The resulting modest role of IDA in Latin America has been a source of unending complaint 
from spokesmen for Latin American members. One of their executive directors once remarked at a board 
meeting that Latin American governments should be classified as Part III members of IDA, since they 
were neither donors nor recipients. Insult, in their view, has been added to injury by authorizations for 
the transfer of $485 million to IDA during the period 1964-71 from Bank net income in excess of reserve 
requirements. As they see it, they are paying higher rates of interest on Bank loans than would otherwise 
be necessary in order to build up profits, which are then transferred to an affiliate from which they derive 
almost no direct benefit 
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ministros Roberto Campos e Octávio de Bulhões, este ainda muito bem relacionado no 

sistema financeiro internacional. Ainda assim, o país continua insatisfeito e pressionando 

por reformas nas instituições de Bretton Woods, somando-se a outros descontentes: a 

Europa do Leste também não se enquadrava no perfil preferencial do IDA, enquanto 

governos árabes não aprovavam empréstimos para o Estado de Israel.  

Em 1971, a América Latina mantinha o mesmo percentual de votos na instituição 

(8,3%) desde sua criação, enquanto os países Europeus e os EUA reduziram de 74% para 

61%, devido principalmente à adesão significativa de países africanos, que igualaram seu 

percentual ao dos latino-americanos (MASON, ASHER, 1973). O número de 

funcionários subiu de 430 em 1951, para mais de 2500 em 1971, dando os contornos de 

uma burocracia em que as informações circulam mais entre os membros da organização 

do que entre a instituição e o mundo externo. O acesso diferenciado de cada país aos 

fundos, seja pelo peso relativo de sua região, seja pela pouca articulação com o “clube” 

de quem toma as decisões, “começa a representar um desgaste diplomático e político extra 

para o Banco” (IBID, p.92).  

Na entrevista concedida por Larsen Harold, que atuou pelo Banco Mundial no 

Brasil durante os anos 60, há informações detalhadas sobre o nível de insatisfação com o 

Banco. Segundo ele, não existe algo como uma mentalidade latino-americana, nem uma 

economia latino-americana, mas há uma solidariedade latino-americana, que permite que 

a região atue em bloco.  

Agora, esse bloco latino-americano está extremamente insatisfeito com o 
Banco e sempre esteve. Isso decorre do fato de não disponibilizarmos 
empréstimos em termos financeiros. Insistimos em projetos específicos. Eles 
acham que somos muito duros em nossos padrões de projeto. Eles acham que 
devemos emprestar para as despesas em moeda local. Eles acham que devemos 
emprestar despesas gerais - hospitais, escolas, abastecimento de água. Em 
outras palavras, somos muito uma empresa de Wall Street - perspicaz e 
antipática [tradução da autora]54(Harold, 1961, p.19). 

Dessa capacidade de articulação em bloco surge mais um movimento de reforma 

do SFI capitaneado pela América Latina, que é a ideia de bancos regionais de 

desenvolvimento. O Banco Mundial não tinha intenção de oferecer financiamento que 

sustentasse um aprofundamento da integração regional, fazendo com que a ideia fosse 

                                                           
54 Original: Now, that Latin-American bloc is extremely dissatisfied with the Bank and always has been.  
It stems from the fact that we don't make loans available in financial terms.  We insist on specific 
projects.  They think we are much too tough in our project standards.  They think we should lend for local 
currency expenditures. They think we should loan for social overhead--hospitals, schools, water supply. 
In other words, we are very much a Wall Street enterprise--hard-eyed and unsympathetic 
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inicialmente alvo de forte oposição por parte do banco (MASON, ASHER, 1973). O 

Banco Interamericano de Desenvolvimento ou BID foi criado em 1959 e seu 

funcionamento foi fortalecido ao longo dos anos 1960. 

Inicialmente, a relação do BID e do Banco Mundial foi contaminada pela 

insatisfação geral da América Latina com o Banco Mundial e pela rivalidade que a 

novidade poderia gerar entre as duas instituições. Mas ao longo da década, houve uma 

cooperação entre os dois organismos, sobretudo pela facilitação de documentos dos 

estudos técnicos por parte do Banco Mundial.  

Um ano antes, tinha sido inaugurado o Fundo Europeu de Desenvolvimento, que 

tinha um objetivo de estabelecer cooperação entre a Europa e o restante do mundo, 

principalmente o Leste Europeu e o norte da África. Também essa instituição não foi vista 

com bons olhos pelo Banco Mundial, que temia concorrência.  

No caso do BID, não havia concorrência ou sobreposição. O Banco Mundial 

continuava financiado projetos de energia, além de transporte e infraestrutura, enquanto 

o BID deu atenção a áreas negligenciadas, como agricultura, abastecimento e educação. 

No final da década de 60, os dois organismos já financiavam projetos em conjunto. Esses 

resultados levaram a criação do African Development Bank (1964) e do Asian 

Development Bank (1966), mas ao contrário dos casos latino-americano e europeu, essas 

instituições tiveram suas criações apoiadas pelo Banco Mundial (Eugene Black foi, 

inclusive, o fundador do banco asiático).  

Muitas iniciativas relacionadas ao sistema financeiro internacional tiveram a 

oportunidade de serem testadas na América Latina – autores sugerem que o 

neoliberalismo usou a região como laboratório (BARDER, 2013; SADER, 2009; 

PORTERe ROBERTS, 2005). Observando a atuação do Banco Mundial no continente, a 

hipótese é verdadeira.  

As políticas fiscal, monetária e cambial tornaram-se testes do "desempenho" 
dos países mutuários, particularmente na América Latina, e essa experiência 
ajudou a moldar as visões do Banco sobre o processo de desenvolvimento.  
[tradução da autora]55(MASON, ASHER, 1973, p. 401-402).  

                                                           
55 Original: Fiscal, monetary, and foreign exchange policies became tests of the "performance" of 
borrowing countries, particularly in Latin America, and this experience has helped to shape the Bank's 
views of the development process 



86 
 

Desde os primeiros anos o banco procurou lidar com cada país individualmente, 

demonstrando uma relativa clareza sobre a particularidade de cada um deles. Sobretudo 

após o estabelecimento das missões técnicas, grupos de especialistas em cada país e em 

cada contexto regional emergiram na instituição. Ainda que sem tentar agrupar ou 

comparar cada nação, o Banco Mundial foi aprimorando seu conhecimento sobre o 

processo de desenvolvimento como um todo. Ao final, a instituição deixou de se dedicar 

às economias centrais, para de fato tratar do tema do desenvolvimento, como era o desejo 

dos países latino-americanos em Bretton Woods. 

O banco parte de uma concepção própria do que significa desenvolvimento, que 

atende, antes de qualquer coisa, aos seus próprios interesses, que são os interesses dos 

EUA. Nos primeiros anos, essa concepção está calcada em uma visão imperialista de 

expansão do território: represas, hidrelétricas, irrigação, linhas férreas, estradas, portos e 

etc. São oferecidas linhas de créditos especiais e facilitadas (sem a imposição de projetos) 

para os países colonizadores de países na África, como o Reino Unido, no Quênia, e a 

Bélgica, no Congo, ou ainda fora da África, como no caso dos empréstimos para a 

Austrália exercer seu domínio em Papua Nova Guiné (PAYER, 1982, p. 24).  

O envolvimento das agências internacionais nas políticas econômicas gerais 
não é, como às vezes se supõe, um processo no qual funcionários das agências 
e do governo em questão se sentam juntos e discutem, com a mente aberta, as 
melhores soluções para os problemas particulares do governo. O papel das 
agências também não é limitado, como às vezes é sugerido que seja, a fazer 
sugestões e apontar erros, sem tirar proveito do fato de que eles têm poder 
sobre a alocação de recursos financeiros  [tradução da autora]56(HAYTER, 
1971, p.150) 

Como já detalhado, após esse período dedicado ao financiamento de 

infraestruturas, o banco começa a investir em projetos na área social. Na América Latina, 

um setor prioritário seria a Educação. Na gestão McNamara, a educação (em uma 

concepção reduzida, que pode ser entendida apenas como “formação escolar”) foi vista 

como um instrumento para combater a pobreza (POSAR, 2012). 

O conceito de educação do Banco Mundial pode ser resumido em alguns 

pressupostos básicos e políticas gerais. A instituição orienta que os países pobres ou de 

                                                           
56 Original: The involvement of the international agencies in general economic policies is not as is 
sometimes supposed, a process in which officials of the agencies and of the government concerned sit 
down together and discuss, with open minds, the best solutions to the government's particular problems. 
Nor is the agencies' role limited, as it is sometimes suggested that it should be, to making suggestions and 
pointing out mistakes, without taking advantage of the fact that they have power over the allocation of 
financial resources 
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renda média façam uma expansão educacional, mas não uma que resulte em assistência 

em todos os níveis, desde o primário até a universidade. Essa expansão deveria se dar no 

ensino técnico-profissional e no desenvolvimento de um sistema de educação tecnológica 

média-superior (JOHNSTONE e outros, 1998; WORLD BANK, 2000). Em resumo, 

“uma formação para o trabalho, voltado às camadas mais pobres da população, com 

caráter instrucional” (SILVA, 2002, p. 58).   

Esse modelo estava baseado em duas teses muito presentes no receituário do 

Banco: teoria do capital humano, em que a educação escolar resulta em maior produção 

e investimentos; e teoria da modernização tecnológica, predizendo a função econômica 

do conhecimento (SILVA, 2002). Esse universo teórico permite medir o investimento em 

educação a partir de sua rentabilidade econômica, sem levar em conta outras funções da 

educação, como a coesão social, a formação cidadã e a igualdade de oportunidades.  

Outra característica da política educacional proposta pelo Banco Mundial é a 

abertura de mercado para empresas privadas, desde instituições de ensino, fornecedores 

de equipamentos técnicos e de informática, até o setor de produção de livro didático em 

modelos apostilares (WORLD BANK, 1995). Dessa forma, o órgão mantém uma tradição 

(cuja origem no setor elétrico já foi detalhada nesta tese) de influenciar legislações 

nacionais para beneficiar empresas parceiras (HAYTER, 1971). Também estimula a 

concorrência e a competitividade em um setor (educação) no qual é questionável a 

pertinência de tal medida (POSAR, 2012). E para garantir os retornos dos investimentos 

em educação, o banco orienta para a criação de políticas de fiscalização e de avaliação de 

resultados (IBID).  

Concepção utilitarista e pragmática da educação, sendo assim definida como 
meio para os indivíduos se ajustarem às mudanças sociais e culturais e 
participarem em atividades de produção – atividades capazes de sustentar e 
acelerar o desenvolvimento pela formação de trabalhadores capacitados (IBID, 
34).  

Há uma contradição fundamental na metodologia do Banco Mundial para o setor. 

De um lado, pressupõe como condição para o desenvolvimento humano a garantia de 

acesso pleno à educação de qualidade para todos. Ao mesmo tempo, orienta para a 

redução dos custos do setor por parte dos governos (CORAGGIO, 2007, p. 96). 

Corragio (2007, p. 104) destaca que a instituição estabeleceu como estratégia para 

aumentar sua legitimidade no campo da educação a inclusão de acadêmicos das 

universidades e de funcionários de governos nas missões técnicas do banco. Isso permitiu 
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a “naturalização” dessas reformas em vários países. Observando o mesmo processo, 

Torres (2007) salienta que não são os educadores que determinam as diretrizes dessas 

políticas, mas economistas do banco. “São eles que estão dando o enquadre conceitual e 

metodológico para essas reformas” (TORRES, 2007, p. 11). 

Outra área que teve grande atenção do Banco Mundial na América Latina foi a 

saúde (HAYTER, 1971, p.179). Da mesma forma, trata-se de um receituário único, 

independente da história, da cultura e das condições de infraestrutura dos países. Há 

também, como observa Rizzotto (2000), a mesma contradição apontada por Coraggio na 

área da educação: aumentar o acesso à saúde pela diminuição do investimento público.  

O interesse do Banco Mundial nos setores de saúde e de educação brasileiros faz 

parte da estratégia de sustentar um discurso de combate à pobreza ao mesmo tempo que 

atua para reformar o setor e abri-lo ao mercado. Tem destaque nesse cenário o empréstimo 

feito para a criação do projeto REFORSUS (Reforço à Reorganização do Sistema Único 

de Saúde), ou, como o banco denomina no acordo de empréstimo assinado pelo Brasil, o 

'Projeto de Reforma do Setor de Saúde'.  

Segundo Rizzotto, que analisa este e outros dois projetos do banco no Brasil na 

área da saúde na década de 90, o Banco Mundial parte de uma premissa na qual o país 

gasta muito com serviços hospitalares, há uma especialização exagerada no atendimento 

ambulatorial, a demanda por procedimentos de alto tecnologia cresce e gasta-se pouco 

com prevenção (RIZZOTTO, 2000, p.45). O receituário para resolver essa situação frente 

à realidade fiscal seria o seguinte: redução dos investimentos públicos no campo da 

assistência médica; direcionamento dos serviços públicos apenas para a população mais 

pobre; ênfase em ações preventivas; estabelecimento de prioridades baseadas em custo-

benefício; reformas institucionais para mobilização de recursos privados, racionamento 

da atenção médica e emprego do que chamam de “técnicas de gestão modernas” (IBID, 

p.67).  

Ao final do século XX, o Banco Mundial tem como principal atributo a capacidade 

de vender ideias com o objetivo de que elas se transformem primeiro em tomada de 

empréstimos por parte dos países pobres ou de renda média, em seguida em abertura de 

mercado para as empresas dos países desenvolvidos (MENDES PEREIRA, 2014, p. 95).  
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3.4. O BANCO MUNDIAL E O MEIO AMBIENTE 

 

O Banco Mundial atua na área ambiental de duas formas: por meio de projetos 

específicos, sobretudo após a criação do GEF (Global Environment Facility); ou pelos 

impactos gerados por projetos financiados pela instituição. No primeiro caso, essa 

atuação acompanha o aumento da importância da pauta ambiental na política interna dos 

países e na ordem internacional. Já a segunda forma de atuação pode ser ilustrada por 

uma história: a construção da Hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã, estado do 

Amazonas, em 1987.  

Com financiamento do Banco Mundial, a barragem da usina inundou uma área de 

2.360 km² e é um exemplo de falta de planejamento racional do desenvolvimento na 

Amazônia brasileira (FEARNSIDE, 2015, p.98). Ela foi construída para fornecer 

eletricidade a Manaus, mas a capital do Amazonas cresceu tanto por conta da migração 

provocada pela própria construção da barragem, que outras fontes de fornecimento de 

energia já eram necessárias quando a usina entrou em funcionamento.  

O projeto, nomeado Notória Barragem de Balbina no relatório do seu pedido de 

financiamento57, não cumpriu nem mesmo com os parâmetros de controle ambiental do 

próprio banco, bem como as legislações estadual e nacional no Brasil. Uma das exigências 

do Banco Mundial, por exemplo, é a de que seja dada devida consideração a impactos 

que os empréstimos possam vir a ter sobre povos tribais (GOODLAND, 1982, p.23).  

Segundo Fearnside (2015, p.107), além da perda de floresta, a inundação de uma 

parte da área da tribo Waimiri-Atroari é um dos custos não monetários mais drásticos da 

barragem. A morte massiva de peixes na hora do fechamento da barragem foi um dos 

impactos que mais atraíram a atenção pública, obrigando a Eletronorte a remover 

mecanicamente os animais em estado de putrefação para melhorar os aspectos visual e 

olfativo da área para a cerimônia de inauguração. “A entrada em funcionamento da 

segunda turbina de Balbina, em 1989, provocou a morte de peixes até abaixo da foz do 

rio Jatapú, 145 km a jusante de Balbina” (IBID, p.107).  

                                                           
57 Disponível em Environmental Policy Institute. 1987. Potential environmental disasters in Latin 
America: A set of projects the InterAmerican Development Bank and the World Bank should not fund. 
Environmental Policy Institute, Washington, D.C., E.U.A. 8 p. 
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Além do Banco Mundial, o governo Francês também foi parceiro da empreitada, 

oferecendo assistência técnica e uma linha especial de crédito para a compra de turbinas. 

Uma parte delas seria fabricada pela empresa francesa Neyrpic, do Grupo Creusot Loire; 

a outra parte seria produzida na cidade de Taubaté, no interior do Estado de São Paulo, 

pela companhia Mecânica Pesada, do mesmo Grupo Creusot Loire. Numa tentativa de 

evitar a tragédia, o Quarto Tribunal Bertrand Russell em Rotterdam, na Holanda, acusou, 

em 1980, Brasil e França pelo crime de genocídio contra os Waimiri-Atroari em 

consequência dos planos de Balbina (SCHWADE, 1980, p1). Não foi o suficiente para 

impedir a obra.  

Quando já estava clara a magnitude do equívoco que Balbina representava, o 

Banco Mundial comunicou oficialmente que as turbinas e outros equipamentos não 

tinham sido comprados com o empréstimo efetuado e nenhum dinheiro do banco tinha 

sido usado diretamente para esta finalidade. Mas a documentação disponível contradiz de 

maneira clara qualquer tentativa de afastamento das responsabilidades do Banco sobre o 

resultado final. Em um projeto de História Oral do BM, Robert Gooland, consultor 

diretamente envolvido no projeto, relata que foram feitos os devidos alertas à instituição.  

Convencemos o setor elétrico do Brasil a cuidar desses problemas, como 
reinstalar as pessoas adequadamente e não torná-las mais pobres. Mas quando 
fomos verificar se eles haviam conseguido melhorar as questões sociais e 
ambientais um ano depois, na verdade era pior do que quando visitamos um 
ano antes. Eles estavam seguindo uma direção regressiva e financiando todo 
tipo de projetos prejudiciais e insustentáveis, como a usina nuclear das forças 
armadas, que se tornou a forma de eletricidade mais cara do Brasil na história. 
O Brasil começou a construir reservatórios rasos em áreas ameríndias e na 
floresta amazônica. Eles ainda estavam construindo reservatórios onde muitas 
cidades seriam inundadas e não compensariam adequadamente as pessoas. A 
pior barragem foi Balbina na Amazônia, que inundou milhares de quilômetros 
quadrados de floresta intacta valiosa da qual dependiam muitas sociedades 
ameríndias vulneráveis, mas gerou apenas um ano de fornecimento de 
eletricidade para a cidade de Manaus. Isso foi um desperdício de dinheiro. O 
governo admitiu seu erro, mas eles não conseguiram evitar os riscos mais 
graves, como haviam concordado em fazer sob o empréstimo do setor elétrico 

[...]Me pediram para aprovar os riscos ambientais desse empréstimo para o 
setor de energia, que incluiria o primeiro projeto de energia nuclear do Banco 
Mundial. Eu apontei os riscos graves e precedentes para Shahid, mas ele estava 
mais ansioso com o balanço de pagamentos e, portanto, tinha uma perspectiva 
diferente. O resultado foi que eu mudei da América Latina para o 
Departamento Central de Meio Ambiente [tradução da autora]58(GOOLAND, 
2005, p.6-7). 

                                                           
58 Original: We persuaded Brazil’s power sector to look after these issues like resettling people 
adequately and not making them poorer.  But when we went to check if they'd managed to improve social 
and environmental issues a year later, it was actually worse than it was when we'd visited a year earlier.  
They were moving in a regressive direction and financing all sorts of damaging and unsustainable 
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Outra evidência de que o dinheiro do Banco Mundial foi gasto em Balbina é a 

declaração de Hugh Foster, representante dos Estados Unidos no Conselho de Diretores 

Executivos do Banco Mundial, que liderou uma tentativa fracassada de evitar a aprovação 

do projeto intitulado Empréstimo ao Setor Elétrico Brasileiro, em 1986, relacionado à 

operação. Ele descreve Balbina como um exemplo de “investimentos totalmente 

inaceitáveis”, mas não pelas agressões socioambientais. Foster se preocupava com o fato 

de que no financiamento não havia qualquer exigência de que o setor elétrico brasileiro 

fosse obrigado a aumentar suas tarifas o suficiente para cobrir os seus custos. Àquela 

altura, a expectativa era a de que o país garantisse uma rentabilidade mínima de 6% ao 

setor elétrico.  

Projetos que geram criticismo podem ter muito impacto sobre o Banco Mundial. 

Por ter como principal capital suas ideais, a instituição depende da imagem que projeta 

por meio dos trabalhos que financia. É necessário, portanto, levar em conta a opinião 

pública nos países-membro. Na década de 70, a preocupação com o meio ambiente e com 

efeitos ambientais nocivos de projetos custeados pelo banco era algo longínquo. No 

trecho abaixo, há a afirmação de que essa despreocupação era partilhada entre o banco e 

os países tomadores de empréstimo.  

O BIRD não prestou, pelo menos até recentemente, atenção suficiente aos 
efeitos ecológicos ou ambientais dos projetos que financiou. Escusado será 
dizer que não esteve sozinho nessa negligência. Também não está sujeita, 
mesmo agora, a uma pressão considerável de seus mutuários para remediar 
essa deficiência. Funcionários públicos e empresários de países menos 
desenvolvidos tendem a aceitar um ar mais sujo, em vez de mais limpo, e mais 
do que menos poluição por correntes, já que esses efeitos em suas mentes são 
concomitantes necessários da industrialização desejada. A campanha para 
proteger o meio ambiente ainda se limita amplamente ao mundo desenvolvido. 
Ainda assim, existem maneiras de limitar os efeitos ambientais adversos sem 
desacelerar a industrialização, e vale a pena investigar os custos de tais 

                                                           

projects such as the military’s nuclear power plant, which became Brazil’s most expensive form of 
electricity in history. Brazil started building shallow reservoirs in Amerindian areas and in the Amazon 
forest.  They were still building reservoirs where lots of towns would be flooded and not adequately 
compensating people.  The worst dam was Balbina in the Amazon, which flooded thousands of square 
kilometers of valuable intact forest on which many vulnerable Amerindians societies depended, yet 
generated only one year's supply of electricity to the city of Manaus.  This was a damaging waste of 
money.  The government admitted their blunder, but they hadn't managed to prevent the most serious 
risks as they had agreed to do under the power sector loan  
[…] I was asked to approve the environmental risks of that power sector loan, which would have included 
the World Bank’s first nuclear power project. I pointed out the severe risks and precedent to Shahid, but 
he was more anxious about the balance-of-payments, hence had a different perspective.  The upshot was I 
rotated from Latin America to the Central Environment Department 
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procedimentos. O BIRD contratou recentemente especialistas para trabalhar 
neste problema [tradução da autora]59(MASON, ASHER, 1973, p. 259).  

Além dos impactos diretos de projetos do banco para o meio ambiente, outro 

aspecto da relação do Banco nessa área é apresentado por Le Preste (2000, p.375-382) ao 

dizer que os empréstimos realizados pelo banco obrigam os países pobres ou de renda 

média a superexplorarem seus recursos naturais para honrar as dívidas adquiridas. Quanto 

mais financiamentos uma nação obtém, aumentam também os serviços da dívida, dando 

partida a um círculo vicioso, que obriga o país a buscar mais empréstimos e a intensificar 

suas atividades econômicas, em prejuízo do meio ambiente.  

Apesar desses impactos, como sinalizam Mason e Asher (1973) até antes dos anos 

1970, o meio ambiente não era uma pauta relevante nas relações internacionais. Foi 

naquela década que o tema adentrou mais fortemente na agenda política, e 

consequentemente nas relações internacionais, dando origem a um conjunto jurídico e 

institucional sobre o assunto. Esse movimento, descrito por Ribeiro (2001) como Ordem 

Ambiental Internacional, só terá um desdobramento no Banco Mundial muitos anos mais 

tarde, em 1991, com a criação da GEF. Em paralelo, as exigências ambientais dos projetos 

custeados pelo banco passam a ser mais rígidas e mais fiscalizadas no final do século XX 

(ROMMINGER, 2004).  

A Global Environment Facility tem origem na reunião anual da Assembleia de 

Governadores do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional de 1989, quando o 

primeiro-ministro francês sugeriu a criação de um fundo de doações voluntárias dedicado 

ao meio ambiente global. A iniciativa abarca hoje 183 países, além de instituições 

internacionais, organizações da sociedade civil e o setor privado. Ele foi estabelecido por 

meio de um programa-piloto de 1 bilhão de dólares do Banco Mundial para apoiar a 

proteção do meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Entre os projetos 

financiados pela GEF está o Projeto do Sistema Aquífero Guarani (PSAG).  

                                                           
59 The IBRD has not, at least until recently, paid enough attention to the ecological or environmental 
effects of the projects it has financed. Needless to say, it has not been alone in this neglect. Nor is it 
subject, even now, to any considerable pressure from its borrowers to remedy this deficiency. Public 
officials and businessmen in less developed countries tend to be willing to accept dirtier rather than 
cleaner air, and more rather than less stream pollution, since these effects in their minds are necessary 
concomitants of the desired industrialization. The campaign to protect the environment is still limited 
largely to the developed world. Still, there are ways of limiting adverse environmental effects without 
slowing industrialization, and the costs of such procedures are worth investigating. The IBRD has 
recently employed specialists to work on this problem 
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O fundo define diretrizes, políticas e temas prioritários. São as agências 

implementadoras da GEF que preparam e monitoram os projetos que serão desenvolvidos 

pelas chamadas instituições executoras. As agências da GEF dão capilaridade ao fundo, 

além de viabilizarem o uso dos recursos em um grande número de projetos. Inicialmente, 

o próprio Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foram as 

três agências implementadoras da GEF. Atualmente, outras foram credenciadas, entre 

elas o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), em 2015, sendo a 15ª Agência 

GEF no mundo. A relação entre a agência brasileira e a GEF é estreita, já que o Funbio 

foi criado por meio de uma doação do GEF.  

Os primeiros anos de funcionamento da GEF foram conturbados. Na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida 

como Eco-92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro ou 

simplesmente Rio 92, a polarização Norte-Sul sobre o meio ambiente ficou mais evidente 

nas negociações sobre o fundo. Na ocasião ficou claro que a GEF, então projeto-piloto, 

não se tornaria um órgão permanente até atender algumas demandas dos países pobres ou 

de renda média.  

Entre esses pontos, estavam a flexibilização da exigência de uma taxa de 

participação milionária para fazer parte do fundo e o desequilíbrio na disposição de poder 

de voto da entidade. Além disso, os latino-americanos estavam especialmente contra o 

fato de que quem dirigia a GEF seria o Banco Mundial, apesar da inclusão simbólica do 

PNUD e do PNUMA. Nesse sentido uma reestruturação foi realizada em 1994 (HORTA, 

ROUND, 2002, p.8; BOISSON DE CHAZOURNES, 2005, p.194). 

[...] o GEF tem sido sujeito a pressões e expectativas intensas e conflitantes 
que constantemente levam à insatisfação com seu desempenho. A participação 
de múltiplos atores e agentes com missões e agendas muitas vezes 
incompatíveis competindo por recursos escassos garante tensão. Os conflitos 
resultam, em parte, porque os debates políticos sobre responsabilidade e 
estratégia para a gestão ambiental não foram efetivamente resolvidos nos 
governos dos doadores, muito menos entre os governos do Norte e do Sul 
[tradução da autora]60(HORTA, ROUND, 2002, p.1).  

                                                           
60 [...] the GEF has been subject to intense and conflicting pressures and expectations that have 
consistently led to dissatisfaction with its performance. The participation of multiple actors and agents 
with often-incompatible missions and agendas competing for scarce resources ensures tension. Conflicts 
result, in part, because political debates over responsibility and strategy for environmental management 
have not been effectively resolved within donor governments, let alone between the governments of the 
North and South 
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Os países pobres ou de renda média queriam que a associação ao GEF fosse 

universal sem a necessidade de haver uma contribuição financeira e que cada membro 

teria direito a um voto de igual peso. Eles também queriam que o dirigente da entidade 

fosse alguém eleito pelo seu conselho, garantindo assim que o fundo não seria controlado 

pelo Banco Mundial. Os países desenvolvidos reivindicavam um sistema de governança 

semelhante ao de Bretton Woods, em que o poder de voto era proporcional ao dinheiro 

aplicado, permitindo que eles dominassem. Além disso, recusaram a retirada do Banco 

Mundial do controle do fundo. 

Uma solução intermediária foi construída na qual os países pobres ou de renda 

média teriam dezesseis assentos (4 para a América Latina e Caribe, 6 para África e 6 para 

Ásia), os países doadores do fundo teriam quatorze posições e duas vagas seriam 

destinadas a países em situação econômica de transição. Os países do G7 já teriam vaga 

garantida fora desse cálculo. O sistema de votos seria um híbrido do que ocorre na ONU 

e no modelo de Bretton Woods, nos quais uma maioria qualificada de 60% é necessária 

para tomada de decisões. O dirigente da entidade (Chief-Executive-Officer – CEO) é 

escolhido pelo banco e também preside o conselho, mas um vice-presidente é eleito para 

cada encontro do conselho. Na prática o sistema de votação nunca foi posto à prova, já 

que as decisões são tomadas oficialmente de maneira consensual porque antes de irem à 

votação, são negociadas em encontros privados.  

No entanto, o fato de o Banco ser o administrador dos fundos do GEF, ser 
responsável por todos os projetos de investimento do GEF e abrigar o escritório 
da Secretaria, deixa claro o que realmente significa "funcionalmente" 
independente. A influência generalizada do Banco Mundial no GEF 
permanece [tradução da autora]61(HORTA, ROUND, 2002, p.12). 

O GEF foi criado com foco em transferência de tecnologia dos países 

desenvolvidos para os países pobres ou de renda média, isto é, foi desenhado para abrir 

mercado nos países mais pobres para a tecnologia “limpa” das nações ricas (HORTA, 

ROUND, 2002, p.13). Sua criação não estava, portanto, voltada a resolver problemas de 

degradação ambiental. Também nunca foi uma política do GEF promover suporte para 

uma transição ambiental do setor produtivo. Os projetos financiados pelo fundo não são 

planejados para ter uma avaliação de seus impactos ambientais, mas de sua viabilidade 

econômica (IBID).  

                                                           
61 However, the fact that the Bank is the trustee of GEF funds, is in charge of all GEF investment projects 
and houses the Secretariat office, makes it unclear what “functionally” independent really means. The 
pervasive influence of the World Bank in the GEF remains 
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A abordagem do GEF é ‘topdown’, com foco em benefícios globais e projetos 
isolados, em vez de reforma estrutural e engajamento local. Como resultado, 
pode-se perguntar - a quais necessidades atuais ele atende e que padrão de 
desenvolvimento ele pretende sustentar?62 (IBID, p. 15) 

Um caso em particular ganhou atenção da comunidade acadêmica: o GEF 

produziu um portfólio sobre biodiversidade na década de 1990, mas os estudos listados 

não foram capazes de apresentar minimamente as causas da perda de biodiversidade. Os 

trabalhos apontam que a falha da pesquisa estava no fato de a metodologia empregada 

não entender a perda de biodiversidade como um fator complexo e multifatorial. (HORTA 

E ROUND, 2002; VASSEN, TODD, 2008).Nessa metodologia, a conservação de uma 

área teria um impacto limitado a longo prazo em termos de biodiversidade porque 

questões econômicas, políticas e sociais que ameaçam espécies e habitats não seriam 

abordadas simultaneamente.  

Embora o GEF nunca tenha sido projetado para tratar de questões subjacentes, 

como a necessidade de reforma agrária, pressão insustentável sobre os recursos naturais 

por parte do mercado global, seus projetos iniciais falharam porque esses problemas não 

estavam sendo abordados concomitantemente a questões decorrentes dela, como a perda 

da biodiversidade. No final da década de 1990, o GEF ajuda a financiar um conjunto de 

estudos, publicado no livro Roots causes of biodiversity loss, que abarca essa discussão 

de maneira mais apropriada. No capítulo introdutório, o autor explica a intrincada 

formação de um consenso em torno do tema ainda em curso:  

O GEF também evoluiu em seu pensamento sobre quais abordagens e 
estratégias são necessárias para promover a conservação da biodiversidade. 
Após sua fase piloto, que terminou em 1994, o GEF agiu sobre uma das 
principais críticas levantadas em sua avaliação independente e criou uma 
estratégia operacional para orientar suas atividades. Em sua seção sobre 
biodiversidade, essa estratégia faz referência à necessidade de considerar 
'causas e políticas subjacentes' (Secretaria do GEF, 1996). Embora sugira que 
as soluções para muitos deles estejam além do mandato institucional do GEF, 
essa referência mostra que o GEF estava tentando romper com uma abordagem 
que mantinha seu foco estritamente nas causas diretas e manifestações da perda 
de biodiversidade [tradução da autora] 63(WOOD, 2000, p.9). 

                                                           
62 The GEF approach is 'top down', focusing on global benefits and isolated projects instead of structural 
reform and local engagement. As a result one may ask - whose present needs does it meet, and what 
pattern of development does it aim to sustain? 
63 The GEF has also evolved in its thinking about what approaches and strategies are required to promote 
the conservation of biodiversity. After its pilot phase, which ended in 1994, the GEF acted on one of the 
major criticisms raised in its independent evaluation and created an operational strategy to guide its 
activities. In its section on biodiversity, this strategy makes reference to the need to consider 'underlying 
causes and policies' (GEF Secretariat, 1996). While suggesting that the solutions to many of these lay 
beyond the institutional mandate of the GEF, this reference does show that the GEF was trying to break 
out of an approach that had kept its focus strictly on the direct causes and manifestations of biodiversity 
loss 
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A avaliação se a GEF é uma iniciativa positiva, sobretudo do ponto de vista dos 

países pobres ou de renda média, é uma questão controversa. Em Boisson de Chazournes 

(2005, p. 192), o órgão é visto com entusiasmo e como uma estrutura “fundamental para 

lidar com problemas ambientais em escala global”. Em Young (2002, p.231), temos um 

cenário muito mais pessimista.  

Com o GEF, os governos do Norte compraram até certo ponto os 
ambientalistas e os governos do Sul confiam em uma agenda de cima para 
baixo, liderada pelo Norte, para a gestão ambiental "global". Mas enquanto 
muitos participam cautelosamente nos acordos envolvidos, a confiança mútua 
é prejudicada pela desigualdade no relacionamento. [tradução da autora]64 
(IBID., p.231). 

Winkler e Müller (2008, p.4) oferecem uma perspective em que enxergam 

avanços e retrocessos, numa visão de que em alguns pontos, será possível que haja ganhos 

para todos. 

Afinal, é lógico que o financiamento canalizado por esses fundos, 
particularmente o Fundo de Tecnologia Limpa, beneficiará seus próprios 
setores pelo menos tanto quanto os países em desenvolvimento participantes. 
[tradução da autora]65. 

 

3.5. A ESTRUTURA DO BANCO MUNDIAL 

 

Embora o Grupo Banco Mundial (GBM) seja formado por sete organizações – 

BIRD, AID, CFI, CICDI, AMGI, IBM e Painel de Inspeção, o Banco Mundial é composto 

por apenas duas: o BIRD e a AID. 185 países estão associados ao BIRD, ligeiramente 

menos do que à ONU, que tem 192 países-membros.  

O Banco Mundial não é um banco convencional, o que cria uma dificuldade 

conceitual para aqueles que se dedicam a analisá-lo. Ainda em meio às discussões em 

Bretton Woods, os delegados dos 44 países presentes tinham dificuldade para denominar 

a instituição que estavam ajudando a criar. Romminger (2004) afirma que no início todos 

achavam adequado omitir a palavra ‘banco’ já que aquilo que se pretendia conceber 

                                                           
64 With the GEF, Northern governments have to some extent bought environ-mentalists’  and  Southern  
governments’  trust  in  a  top-down, Northern-led agenda for ‘global’ environmental management. But 
while many do warily participate in the deals involved, mutual trustis undermined by inequality in the 
relationship 
65 After all it stands to reason that the funding channelled through these funds, particularly the Clean 
Technology Fund, will benefit their own industries at least as much as they will benefit the participating 
developing countries 
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guardava mais semelhanças com um fundo. Mas por outro lado, havia o FMI, que serviria 

para equilibrar o novo Sistema Financeiro funcionando, provendo empréstimos para que 

os Estados conseguissem manter o novo padrão cambial adotado. Mas persistem ocasiões 

em que a atuação do banco é confundida com as do FMI, pois, em certas condições, o 

Banco Mundial pode oferecer os chamados Empréstimos de Ajuste, dentro de termos 

parecidos com os dos empréstimos do Fundo. 

ROBERTS (2000) explica as diferenças entre essas duas instituições. O Banco 

Mundial hoje é um órgão para promover o desenvolvimento econômico nos países pobres 

ou de renda média. Por isso, ele só faz empréstimos a esses. Em geral, esses 

financiamentos são de longo-prazo. O FMI faz financiamento de curto-prazo aos déficits 

temporários dos balanços de pagamento, emprestando a todos os seus membros. 

O Banco Mundial não é realmente um banco. Faltam-lhe diversas funções que 

cabem a um banco cumprir, como receber depósitos dos seus associados. O que ele faz é 

oferecer empréstimos a governos ou entidades privadas sob fiança dos governos. No caso 

do BIRD, os empréstimos são oferecidos a juros de mercado, com sua taxa calculada a 

partir do índice LIBOR (London Interbank Offered Rate) e não são direcionados a países 

com condições de fazer empréstimos em termos razoáveis de outras fontes (MASON & 

ASHER, 1973).  

A carteira de mutuários do BIRD concentra países de renda média, o que inclui o 

Brasil, estando a AID mais propriamente voltada aos países com menores rendas per-

capita. Do dinheiro que o BIRD empresta, um pouco menos de 80% tem origem no que 

é emprestado no mercado internacional mediante a emissão de bônus, 20% vem de doação 

dos estados-membros e algo em torno de 1% vem daquilo que o banco ganha com os juros 

dos empréstimos que faz, ou seja, receita própria. Os valores doados pelos países 

dificilmente são gastos pois compõem um fundo voltado ao pagamento de empréstimos 

em caso de inadimplência -- o que nunca ocorreu (MENDES PEREIRA, 2009).  

Mendes Pereira (2009) explica que embora o banco só empreste para o setor 

público, é o setor privado que realmente se beneficia das operações. Isso porque, como 

descreve o autor, os projetos financiados pelo banco geram um volume massivo de 

compra e contratação de bens e serviços, sendo as empresas dos países desenvolvidos as 

principais fornecedoras.  
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José Antônio Sanahuja (2001) fez no começo deste século um cálculo que ilustra 

essa relação. Em 1999, quase 70% de todos os serviços ou produtos comprados em 

projetos financiados pelo BIRD vinham de países da OCDE. Isso significa, segundo o 

autor, que o dinheiro doado pela Bélgica gerou em retorno uma lucratividade de 740%. 

Aquilo que a Alemanha doou ao BIRD, retornou para a economia do país em 2.443% 

(SANAHUJA, 2001).  

Já AID realiza empréstimos de longo prazo (até 40 anos) a juros mais baixos ou 

nulos e com 10 anos de carência para começar a pagar. 167 países são membros da AID, 

sendo que apenas 82 estão elegíveis para receber financiamento. Historicamente, Índia, 

China, Bangladesh e Paquistão foram os maiores beneficiados, sendo que hoje os dois 

primeiros não fazem mais parte do grupo de países elegíveis a receber financiamento pela 

AID. A renda média baixa per capita é um critério importante, mis o requisito mais 

fundamental dessa linha de crédito é a aceitação absoluta das recomendações de reforma 

econômica, política e social impostas pelo banco.  

O comportamento dos mutuários em empréstimos anteriores é avaliado a cada 

novo pedido (MENDES PEREIRA, 2009). Os fundos que compõem a AID são os 

seguintes: doações voluntárias, tanto de países ricos, como dos países de renda média e 

dos países em transição (maior parte dos recursos); o fluxo de pagamento dos mutuários 

do próprio AID; e a receita líquida de juros obtidos pelo BIRD e pela CFI (KAPUR, 

2002). Mendes Pereira (2010) destaca que parte significativa da dívida externa dos países 

mais pobres do mundo são empréstimos da AID.  
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Figura 1: Países que mais recebem recursos via AID 

 

As doações para a AID são alvo de intensa controvérsia. Por razões 

compreensíveis, há inadimplência. Apesar disso, ao longo da história os recursos da AID 

cresceram consideravelmente, passando de menos de 5 bilhões de dólares em 1960, 

quando foi criada, para 162 bilhões em 2017 (OCDE, 2019). Os setores que 

historicamente mais recebem recursos são: Governo e Sociedade Civil, na área de 

infraestrutura social; Transporte ao lado de Energia, na área de infraestrutura econômica; 

Agricultura, na área do “setor produtivo”; sendo que a ajuda humanitária tem destaque 

entre os demais usos multissetorias do recurso.  

Os Estados da AL e Caribe que recebem recursos do Banco Mundial via BIRD: 

Antigua & Barbuda; Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; 

Rep. Dominicana; Equador; El Salvador; Guatemala; Jamaica; Mexico; Panamá; 

Paraguai; Peru; São Cristóvão and Nevis; Suriname; Trinidad and Tobago; Uruguai e 

Venezuela. Os países da mesma região que recebe recursos via AID são Guiana, Haiti, 

Honduras e Nicarágua.  

 

 

 

Fonte: WB https://maps.worldbank.org/ 
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Nome  do país 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antígua e Barbuda 4610000 9880000 19660000 15420000 2090000 1590000 2550000 1490000 60000 9900000

Argent ina 168740000 60370000 128530000 95180000 177760000 34730000 48790000 -18870000 2620000 -4930000

Barbados 2630000 240000 16200000 .. .. .. .. .. .. ..

Belize 30320000 16290000 25010000 21920000 26210000 51270000 37560000 28270000 34960000 34080000

Bolívia 545440000 486030000 717690000 723470000 661720000 702300000 674560000 791310000 696450000 946940000

Brasil 151060000 241070000 448670000 821070000 1288540000 1155730000 914150000 1003150000 674630000 265060000

Chile 103540000 48970000 188540000 167420000 128080000 80560000 245580000 54330000 178440000 69460000

Colômbia 88540000 186650000 673830000 1017690000 764250000 857490000 1224170000 1355860000 1106500000 844850000

Costa Rica 226980000 13200000 95070000 31280000 28460000 32820000 54550000 111300000 100720000 99020000

Cuba 51810000 45070000 132450000 87280000 85760000 99460000 261540000 552730000 2677750000 717780000

Dominica 19640000 15280000 32450000 24440000 25680000 20080000 16290000 11710000 8570000 18720000

República Dominicana 101660000 56190000 176580000 224740000 260120000 146910000 166210000 279960000 176700000 117600000

Equador 159320000 147210000 150950000 164560000 148060000 150520000 165050000 318160000 243710000 203080000

El Salvador 347300000 179940000 281570000 277850000 219910000 169140000 98070000 89700000 128970000 151560000

Granada 13800000 16870000 33850000 12030000 7660000 12530000 39710000 24100000 8580000 5840000

Guatemala 201370000 264350000 389230000 378410000 304890000 496600000 279840000 411290000 265450000 366510000

Guiana 168310000 115930000 167440000 158540000 114920000 101240000 160610000 32140000 69900000 51130000

Haiti 167390000 208010000 3073470000 1691760000 1273350000 1152130000 1082360000 1045860000 1071680000 980230000

Honduras 448490000 449770000 634250000 618030000 566190000 625870000 606280000 540520000 412400000 441340000

Jamaica 270620000 8700000 139380000 39390000 28060000 71590000 95990000 59070000 26850000 58790000

México 156250000 -45340000 462280000 973170000 407930000 562390000 814890000 321070000 809300000 737480000

Nicarágua 329560000 561970000 660390000 691500000 532320000 495800000 432170000 457920000 430980000 562590000

Panamá 99340000 17360000 127160000 110170000 51350000 9210000 -193260000 10250000 22610000 41480000

Paraguai 57190000 83440000 121010000 93080000 104570000 130710000 62420000 60180000 88540000 142580000

Peru 397080000 401550000 -296310000 597810000 385560000 363660000 328300000 334830000 320200000 -7600000

São Cristóvão e Nevis 8120000 3990000 11480000 15760000 21740000 30050000 .. .. .. ..

Santa Lúcia 12310000 11090000 41150000 35290000 26800000 25360000 19370000 13760000 15230000 12610000

São Vicente e Granadinas 15370000 6300000 16850000 17760000 8310000 8520000 9890000 13500000 9120000 7340000

Suriname 61130000 36640000 103810000 89860000 40350000 30820000 13390000 15980000 16530000 20120000

T rindade e T obago 17780000 -1530000 4330000 .. .. .. .. .. .. ..

Uruguai 52430000 18590000 47520000 18930000 17360000 36520000 91570000 23180000 18250000 40770000

Venezuela, RB 76360000 78560000 53340000 49780000 50790000 37830000 43130000 36590000 43430000 86540000

Recursos do WB (BIRD +AID)  América Latina e Caribe

Fonte: WB; diponível em https://databank.worldbank.org/

1Nota-se que ao somar os recursos oferecidos somadamente pelo BIRD e pelo AID, as 
maiores economias da região (Brasil,México, Argentina, Chile) não são as maiores 
receptoras, fazendo com que o AID tivesse papel destacado na distribuição para nações 
mais pobres, mais atingidas por conflitos ou desastres naturais em todo o período 
(Haiti, Colombia, Bolívia e Peru) 

Tabela 1: Recurso Banco Mundial AL e Caribe. obs.: valores em dólares 
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Setor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Social Infrast ructure & ServicesInformat ion on item 44 889.48 42 445.2 42 974.97 41 653 39 296.94 38 407.58 41 664.67 42 837.24 43 218.88

I.1. Education 8 787.11 8 730.66 8 522.41 7 977.82 7 424.59 8 273.19 8 256.02 8 859.53 9 103.31

I.1.a. Educat ion, Level Unspecified 2 215.46 1 886.73 1 981.88 1 671.67 1 617.16 1 694.68 1 579.11 1 499.9 1 692.23

I.1.b. Basic Educat ion 2 356.87 2 240.69 2 211.3 2 155.96 1 689.54 1 956.68 2 154.76 2 713.82 2 326.39

I.1.c. Secondary Educat ion 909.35 920.1 692.6 937.83 927.86 1 093.77 1 120.95 1 248.08 1 328.5

I.1.d. Post-Secondary Educat ion 3 305.42 3 683.12 3 636.6 3 212.35 3 189.97 3 528.07 3 401.19 3 397.71 3 756.19

I.2. Health 4 903.12 4 971.75 5 550.49 5 638.91 5 496.2 5 001.45 6 242.27 6 482.66 6 039.81

I.2.a. Health, General 1 249.77 2 014.6 1 740.4 1 659.05 1 779.99 1 289.71 1 676.28 1 975.37 2 167.25

I.2.b. Basic Health 3 653.36 2 957.15 3 810.14 3 979.87 3 716.16 3 711.74 4 565.97 4 507.29 3 872.56
I.3. Population Policies/Programmes & Reproduct ive 
Health 7 697 7 182.15 8 468.23 7 666.31 7 528.21 7 006.37 8 026.26 8 203.64 7 833.75

I.4. Water Supply & Sanitation 5 771.98 4 576 4 251.43 5 859.05 5 066.52 4 092.98 5 297.22 4 515.18 5 284.5

I.5. Government  & Civil Society 13 589.45 13 979.95 13 708.37 12 276.75 11 648.88 12 024.79 12 171.43 12 085.25 12 635.47

I.5.a. Government  & Civil Society-general 10 512.82 10 912.01 11 093.81 9 770.11 9 277.91 9 788.82 9 595.86 9 099.32 9 369.66

I.5.b. Conflict , Peace & Security 3 076.66 3 067.95 2 614.57 2 507.45 2 370.98 2 235.97 2 575.52 2 985.91 3 265.81

I.6. Other Social Infrastructure & Services 4 140.81 3 004.7 2 474.02 2 234.19 2 132.6 2 008.83 1 671.48 2 690.96 2 322.02

II. Economic Infrastructure & Services 14 493.7 17 590.01 14 393.26 15 435.11 19 048.63 20 410.86 23 310.23 22 031.64 21 770.59

II.1. T ransport  & Storage 6 923.55 7 342.42 4 998.23 6 907.3 8 548.42 7 517.31 9 388.62 10 920.1 10 566.64

II.2. Communicat ions 435.04 325.66 291.63 421.9 291.03 330.87 347.14 241.75 174.08

II.3. Energy 3 517.81 6 969.27 5 513.24 5 129.4 6 813.58 8 019.44 9 644.96 7 506.52 7 496.03

II.4. Banking & Financial Services 2 514.31 1 671.36 1 970.09 2 062.6 2 240.66 2 620.05 2 668.79 1 918.64 2 143.7

II.5. Business & Other Services 1 102.96 1 281.31 1 620.07 913.9 1 154.93 1 923.18 1 260.76 1 444.61 1 390.15

III. Product ion Sectors 6 488.65 7 726.9 7 392.78 7 057.29 6 929.34 7 242.24 7 809.18 6 191.95 8 677.77

III.1. Agriculture, Forest ry, Fishing 4 801.21 5 562.4 4 813.01 4 897.48 4 706.93 5 091.67 5 255.99 4 692.92 6 474.22

III.1.a. Agriculture 4 010.15 4 694.25 3 691.39 4 181.67 4 226.76 4 441.32 4 782.47 4 000.94 5 525.01

III.1.b. Forest ry 394.01 620.5 939.52 577.72 292.27 494.95 310.87 390.86 513.36

III.1.c. Fishing 397.03 247.73 182.13 138.07 187.95 155.42 162.64 301.11 435.85

III.2. Industry, Mining, Construction 1 001.36 1 303.88 1 689.02 1 348.51 1 303.53 1 352.11 1 876.21 891.27 1 358.41

III.2.a. Indust ry 929.67 925.03 1 444.18 646.07 1 090.09 1 204.41 1 664.86 771.58 1 243.17

III.2.b. Mineral Resources & Mining 52.99 359.98 199.77 687.91 177.38 120.65 191.42 107.5 97.74

III.2.c. Construct ion 18.67 18.88 45.07 14.51 36.06 27.06 19.95 12.18 17.5

III.3.a. T rade Policies & Regulations 550.42 801.52 805.17 745.45 841.79 755.43 626.47 552.53 799.21

III.3.b. T ourism 135.64 59.06 85.55 65.93 77.1 43.05 50.52 55.23 45.92

IV. Mult i-Sector / Cross-Cutt ingInformat ion on item 8 684.2 13 193.02 9 919.1 9 202.26 9 236.26 9 863.47 12 044.11 12 234.42 10 059.26

IV.1. General Environment Protect ion 3 139.19 4 785.76 3 846.44 3 996.52 3 196.13 3 482.58 4 044.32 3 371.55 3 711.69

IV.2. Other Mult isector 5 544.97 8 407.29 6 072.67 5 205.76 6 040.12 6 380.86 7 999.79 8 862.85 6 347.57

V. T otal Sector Allocable (I+II+III+IV) 74 556.01 80 955.14 74 680.1 73 347.7 74 511.11 75 924.17 84 828.21 83 295.22 83 726.5

VI. Commodity Aid / General Programme Assistance 4 784.43 3 753 3 484.47 3 241.37 4 955.87 2 282.97 2 647.13 2 382.55 3 664.76

VI.1. General Budget Support 2 963.16 2 293.13 1 752.72 1 622.26 3 656.23 1 053.2 1 194.94 835.41 2 384.86

VI.2. Development  Food Assistance 1 461.97 1 227.98 1 321.54 1 238.12 949.66 944.49 1 268.19 1 383.78 1 126.14

VI.3. Other Commodity Assistance 359.32 231.86 410.21 380.98 349.98 285.27 184.01 163.36 153.76

VII. Action Relat ing to Debt 2 449.05 3 784.23 4 008.93 2 805.11 3 204.03 575.7 432.63 2 454.39 670.28

VIII. Humanitarian Aid 9 498.67 10 279.58 9 052.75 8 462.3 10 328.65 13 405.72 13 475.16 15 710.88 16 853.05

VIII.1. Emergency Response 8 415.68 9 295.24 8 010.02 7 431.81 9 440.03 11 859.26 12 244.5 13 996.27 15 026.81

VIII.2. Reconstruct ion Relief & Rehabilitat ion 644.25 690.95 613.44 430.83 316.82 1 093.73 678.25 1 115.1 1 007.02

VIII.3. Disaster Prevent ion & Preparedness 438.71 294.15 429.29 599.67 571.78 452.71 552.39 599.49 819.22

IX. Unallocated / Unspecified 11 003.46 10 185.64 11 328.06 10 702.15 11 212.23 12 553.07 20 213.23 23 410.2 22 139.62

T otal (V+VI+VII+VIII+IX) 102 291.62 108 957.59 102 554.31 98 558.63 104 211.89 104 741.64 121 596.35 127 253.25 127 054.21

Uso dos Recursos do da AID por setor 

2Neste quadro, é possível observar que os setores que mais recebem recursos via AID, 
voltado exatamente para países com eonomias mais vulneráveis, não estão relacionados 
diretamente com a mitigação da pobreza (objetivo do AID). As áreas que mais 
receberam recursos no príodo são Indústria,mineração e construção; burogracia estatal 
(governament and civil society) e energia.    

Tabela 2: Uso dos Recursos da AID por setor; obs.: valores em dólar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: WB, disponível em https://databank.worldbank.org 
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A Corporação financeira Internacional (CFI) não faz parte do Banco Mundial, mas 

sim do GBM, e foi criada para apoiar diretamente a expansão do setor privado, sendo a 

principal fonte de crédito no mercado internacional para esse fim. Tem em 2019 179 

membros. Além de emprestar dinheiro a diferentes projetos empresarias, a CFI realiza 

assistência financeira para atores que querem buscar dinheiro no mercado de capitais. Ela 

também figura como acionista de empreendimentos comerciais, sendo sempre acionista 

minoritária.  

Diz-se que a CFI se dedica a pequenas e médias empresas, mas diferentes 

multinacionais já tiveram projetos na instituição. De fato, há um órgão do GBM dedicado 

somente às multinacionais: a Agência Multilateral de Garantias de Investimentos 

(AMGI), que fornece garantias para riscos que seguros comuns não podem cobrir, como 

instabilidade política e expropriação de bens por parte de Estados. Essa é também uma 

instituição do banco voltada a assessorar governos na formulação de políticas favoráveis 

à atração de investimento estrangeiro.  

Para arbitrar conflitos entre Estados e empresas contratadas para produção de bens 

ou serviços, foi criado o Centro Internacional para Conciliação de Divergências em 

Investimentos (CICDI). Cada estado signatário do centro (são 144 em 2019) tem direito 

a um voto, sendo o presidente do Banco Mundial o diretor (sem direito a voto). Já o 

Instituto do Banco Mundial é a entidade que fornecem os cursos e treinamentos de 

quadros políticos, funcionários públicos e acadêmicos dos países mutuários. Foi criado 

em 1955 com a apoio da Fundação Rockfeller e da Fundação Ford, mas só recebeu a atual 

alcunha em 2000. Muitos ex-alunos se tornaram chefes de governo ou ministro de Estado 

(MASON & ASHER, 1973, p. 328). Os recursos para a manutenção do instituto vêm do 

BIRD.  

Finalmente, o Painel de Inspeção, criado em 1993, é o órgão dedicado a investigar 

irregularidades em projetos do banco, como problemas nas prestações de conta e 

denúncias de corrupção.  As operações do CFI e do AMGI, entretanto, não podem ser 

fiscalizadas pelo painel.  

O motivo que levou o banco a diversificar suas estruturas e áreas de atuação tem 

relação com a imagem que o banco queria projetar em cada etapa do seu desenvolvimento. 

Inicialmente, o Banco Mundial encontrou conflito com a expectativa de “ajuda” que os 

países pobres ou de renda média tinham sobre a instituição. Também era controvertida 
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sua política de emprestar a empresas. Os dois problemas foram resolvidos com um órgão 

(AID) realmente voltado a ajudar países mais pobres (o que também não incluía os países 

de renda média que reivindicaram a ajuda) e um órgão voltado a emprestar e dar 

assistência técnica a empresas (CFI). Se havia a argumentação de que o CFI ajudava 

excessivamente empresas grandes, criou-se uma instância focada na assistência à 

multinacionais, a AMGI. Quando projetos da instituição passaram a ser objeto de intensa 

contestação dos países em cortes internacionais, optou-se por criar e reforçar uma 

entidade voltada a resolução de conflitos. E o Painel de Inspeção veio dar uma resposta 

aos rumores de desvios de recursos e corrupção de agentes públicos envolvendo projetos 

financiados pelo banco.  

No começo, o banco temia ser associado a um órgão como a ONU ou com 

qualquer tema ligado à ajuda humanitária (MASON & ASHER, 1973). Ao final, isso 

passou a ser conveniente. Após os anos de 1990, o desaparecimento da guerra fria bipolar 

entre EUA e Rússia conduziram o mundo a uma nova dualidade, marcada pela tensão 

entre os países desenvolvidos e os países pobres ou de renda média. Essa dicotomia Norte-

Sul tem dominado os contornos da cooperação internacional. Assim, estão no centro do 

debate os instrumentos de ajuda e de financiamento do desenvolvimento, aos quais o 

Banco Mundial está associado (SANAHUJA, 2001).  

Entretanto, a cooperação para o desenvolvimento e o processo de globalização, 

marcado pelo imperialismo dos países desenvolvidos sobre os países pobres ou de renda 

média, sempre estiveram sobrepostos. A coexistência desses dois cenários fez com que a 

relação da instituição com as nações pobres ou de renda média fosse permeada por 

reinvindicações e desconfianças. Coube, então, ao banco se municiar de autoridade, e 

como bem aponta Mendes Pereira (2009), de autoridade intelectual.  

Esse processo culminou na criação de um potente receituário, neoliberal em cada 

um de seus aspectos: o Consenso de Washington. Trata-se de um compilado de “boas 

práticas” econômicas formuladas em 1989 por economistas e empresários reunidos em 

Washington DC, EUA, sob a liderança de John Williamson, que mais tarde viria a se 

tornar economista-chefe do Banco Mundial para o sul da Ásia entre 1996 e 1999. Esse 

conjunto de ideias foi criado não como uma receita universal, mas voltado 

especificamente para os países pobres ou de renda média que estavam em crises 

financeiras sistêmicas. Diferentemente de Bretton Woods, há nesse movimento uma clara 

orientação top-down, já que nenhum representante dos países pobres ou de renda média 
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foi convidado a pactuar seus termos. Ainda assim, o Consenso de Washington é a política 

oficial do FMI.  

A respeito da correção ou não dessas ideias, um trabalho acadêmico publicado 

pelo Banco Mundial em 2005 afirma que “não é possível dizer se aquelas eram as únicas 

ideias que os economistas tinham para os a economia dos países pobres, mas eram as mais 

dominantes, tornando impossível que outros pontos de vista pudessem ser ouvidos” 

(WORLD BANK, 2005, p. xii).  

O Banco Mundial redesenha então sua atuação com esses moldes. É fundamental 

destacar que a América Latina, que já tinha sido central na criação e na reformulação 

inicial dos objetivos do banco, novamente é o ponto focal dessa articulação.  

Grande parte dessa visão foi refletida no "Consenso de Washington". 
Articulado por John Williamson em 1990, o Consenso pretendia sintetizar as 
reformas que a maioria dos economistas do Banco Mundial, do Fundo 
Monetário Internacional, do Tesouro dos EUA e de alguns think tanks de 
Washington acreditavam serem necessários para resgatar países da América 
Latina de ciclos de alta inflação e baixo crescimento  

[...] 

Williamson enfatizou que o Consenso deveria ser aplicado criteriosamente, 
não mecanicamente, mas rapidamente ganhou vida própria, tornando-se a 
expressão do que os economistas, dentro e fora de Washington, consideravam 
os países em desenvolvimento necessários para o crescimento e o 
desenvolvimento. do conselho do Banco Mundial e refletia-se na 
condicionalidade associada aos empréstimos para ajuste (IBID, p. xi).  

 

Quadro 1 
Consenso de Washington: o receituário de Williamson  

Diminuição do Estado  Livre Comércio Austeridade Desregulamentação 

Privatização de Estatais - 
reduzindo o papel dos Estados 
como empresários nas economias 
nacionais  

Abertura Comercial - reduzir  
tarifas alfandegárias  

Disciplina Fiscal - 
estabelecer controle 
sobre os gastos públicos 
para favorecer o 
controle inflacionário 

Desregulamentação - 
afrouxar leis econômicas e 
trabalhistas a fim de favorecer 
a livre iniciativa  

Reforma Tributária - reduzir a 
cobrança de impostos sobre a 
produção e a circulação de 
mercadorias e serviços  

Estímulo aos Investimentos 
Estrangeiros Diretos - reduzir ou 
eliminar restrições para o 
investimento de capitais na 
instalação de filiais de 
determinadas empresas fora de 
seus países sede  

Redução dos Gastos 
Públicos -  viabilizar 
maior superávit 
primário, ou seja, maior 
economia para 
pagamento de dívidas 
externas  

Juros de Mercado - permitir 
adaptação às conjunturas 
momentâneas a partir de 
taxas flutuantes.  

  
Direito à Propriedade Intelectual 
- proteger  patentes, marcas, 
desenho industrial, indicação 
geográfica e cultivares 

  

Câmbio de Mercado - 
viabilizar  ajustes nos balanços 
de pagamentos e associar o 
comportamento da moeda a 
intervenções da autoridade 
monetária  

Fonte: elaborado pela autora com informações de Bandeira (2002). 
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Esse momento de virada foi reforçado durante a auto reforma realizada pelo banco 

a partir de 1995, sob a gestão de James Wolfensohn (1933), presidente da instituição de 

1995 a 2005. Mendes Pereira (2011) afirma que a auto reforma ocorre porque o Banco 

Mundial estava sofrendo ataques à sua reputação em três frentes: a de esquerda, que 

denunciava os impactos socioambientais provocados por projetos do banco; a de caráter 

liberal, que queria que o banco, diante da globalização, deixasse de financiar o setor 

público para se dedicar exclusivamente à expansão do setor privado; e a terceira de matiz 

ultraliberal, que defendia a dissolução de qualquer mecanismo de ajuda financeira, 

liberalizando completamente o mercado internacional.  

Diante desse cenário, o governo de Bill Clinton (1946) indicou Wolfensohn para 

uma missão bastante específica e que deveria durar dois mandatos (10 anos). Ela 

consistiria em três ações: a) reformas que reabilitassem a imagem da instituição para que 

ela pudesse se reposicionar em cenário político do pós-guerra fria e em meio à 

globalização financeira; b) responder aos interesses americanos na política externa, 

notadamente, naquele momento, à liberalização econômica do Leste Europeu e da Rússia; 

c) promover reformas de natureza político-institucional para o ajustamento 

macroeconômico dos países da periferia global (MENDES PEREIRA, 2011).  

O primeiro movimento feito pelo banco para reabilitar sua imagem foi a 

aproximação com as ONGs, principalmente as que tinham sede em Washington, já que 

oficialmente todos estavam no mesmo ramo da promoção do desenvolvimento. O banco 

se propôs a ouvir e a responder às críticas de maneira mais produtiva. Também foi 

indicado ao setor de comunicação que atuasse sobre o setor de pesquisa, impedindo que 

os estudos do banco pudessem gerar algo que fosse usado como munição por ONGs ou 

que de alguma forma se contrapusesse ao trabalho delas. Logo após essa orientação, o 

Painel de Inspeção recebe sua primeira denúncia: acusações de agressão aos direitos 

humanos e ao meio ambiente por parte de um projeto de hidrelétrica no Nepal. O banco 

se retirou do projeto, o que teve efeito imediato sobre os críticos de esquerda, que 

apoiaram a atitude do Banco Mundial (MENDES PEREIRA, 2011). Com recursos 

volumosos à sua disposição, a instituição ampliou sua relação com as organizações 

sociais: em 1998 eram 23% de projetos em parceria com ONGs (WORLD BANK, 1998c, 

p.83), passando para 52% no ano seguinte (WORLD BANK, 1999, p.138-9), 



106 
 

Para demover os críticos de direita, sobretudo os do partido republicado, o banco 

passou a investir em conteúdo jornalístico informando sobre os benefícios para empresas 

privadas advindos de projetos financiados pelo Banco Mundial em nações pobres. A 

estratégia obteve sucesso, e o presidente do banco pediu, ainda no começo de sua gestão, 

o maior orçamento da história da instituição ao congresso americano. Sua argumentação 

era a de que o banco reunia a capacidade única de reunir conhecimento de fronteira sobre 

a promoção do desenvolvimento. Ao final, o burocrata obteve sucesso e consolidou junto 

à opinião pública a imagem de reformador audacioso (RICH, 2002).  

Mendes Pereira (2011) identifica nesse período um processo de onguização da 

instituição, que pela aproximação com essas instituições, passou a ter em seus quadros 

cada vez mais recursos humanos oriundos dessas organizações, bem como em projetos 

externos de avaliação ou em subcontratações de projetos.  

O programa político neoliberal permaneceu, assim, preservado, ainda que o 
discurso hipermercadista dos anos 1980 tenha dado lugar à pregação por boa 
governança, transparência, participação social, redução da pobreza e 
desenvolvimento sustentável. A abertura e a ampliação de canais de diálogo 
com a “sociedade civil” foram concebidas de modo instrumental, com o 
propósito de dar sustentabilidade política e operacional àquele programa 
(IBID, p. 203).  

A consequência foi uma melhoria geral da percepção da imagem do banco, que 

deixou de ser alvo de protestos destacados em eventos globais, como aqueles observados 

por Sguissardi (2001, p.1) durante o Fórum Social Mundial. Também a boa reputação de 

Wolfensohn seria acentuada pela escolha de seu sucessor em 2005: Paul Wolfowitz 

(1943), escolhido por George W. Bush e conhecido como o arquiteto da invasão ao 

Iraque, em 2003.   

 

3.6. CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

O caminho que tornou o Banco Mundial um organismo voltado à promoção do 

desenvolvimento foi pormenorizado neste capítulo. É a partir dessa trajetória que a 

ligação com a imagem de filantropo ou de organização semelhante à ONU passa a ser 

conveniente. E é por essas razões que os empréstimos do banco são costumeiramente 

confundidos com “ajuda”, quando na verdade são ações de caráter imperialista 

(HAYTER, 1971).  
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Essa dissimulação só foi possível devido a uma intrincada e sofisticada relação 

entre a instituição e os países pobres ou de renda média. Desde a sua concepção em 

Bretton Woods, os países pobres ou de renda média foram centrais na atuação da 

instituição, sobretudo os países latino-americanos (HELLEINER, 2009; HELLEINER, 

2014b). Por isso, a instituição sempre procurou alinhar seu discurso aos interesses desses 

países, inclusive mudando de trajetória diante de pressões vinda deles. Essas mudanças, 

promovidas em momentos de auto reforma, nunca alteraram a real natureza imperial da 

atuação do banco no cenário internacional, mas serviram de fachada para demonstrações 

de boa vontade e de compromisso com o desenvolvimento desses países.  

O Banco Mundial relutou em incorporar questões sociais e ambientais em seus 

projetos. Temas como o abastecimento de água foram ignorados de maneira consciente 

pela instituição em suas décadas iniciais de atuação. Naquele momento, o Banco Mundial 

buscava financiar projetos que gerassem ganhos imediatos a empresas privadas dos países 

desenvolvidos, notadamente empresas do setor de fornecimento de energia elétrica. A 

entrada da instituição em temas socioambientais se dá por duas razões, e a primeira delas 

tem relação com a necessidade da instituição de ser relevante e persuasiva. Com a 

evolução dessas pautas no debate internacional, foi necessário ao banco não apenas um 

ajuste de atuação, mas a busca por uma liderança no setor. Desse movimento surge a 

chamada “pobretologia”, em outras palavras, a atuação do banco em pesquisas sobre o 

desenvolvimento que o colocam como “especialista” no tema, dando aos seus relatórios 

grande prestígio junto a governos e comunidade acadêmica. Também é desse 

entendimento que nasce a GEF, que mesmo com a resistência inicial dos países latino-

americanos, posiciona o banco como um ator político importante para o meio ambiente, 

com grande destaque para o tema da água, sobre o qual o banco se auto intitula 

especialista.  

Com isso, o Banco Mundial pôde criar um léxico próprio sobre o que é 

desenvolvimento e sobre como mitigar e prevenir problemas ambientais. Também passou 

a impor sua visão sobre a legislação pertinente a esses setores nos países atendidos por 

seus projetos. 

  A segunda razão para entrada do Banco Mundial nos temas socioambientais tem 

relação com aquilo que nunca foi alterado em relação à finalidade da instituição desde 

sua criação: abertura de mercado para as empresas dos EUA e/ou de outros países 

desenvolvidos. Como demonstrado, uma das justificativas que o banco deu aos políticos 
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americanos quando questionada sua pertinência era a de que os projetos da instituição 

geram nos países pobres ou de renda média um enorme mercado de compra de serviços 

e/ou produtos dos países desenvolvidos. Com a expansão das pautas ambientais e com a 

defesa do direito ao desenvolvimento, por arte dos países pobres, o banco identifica um 

campo novo de atuação as multinacionais. Nesse cenário, as empresas de água do mundo 

desenvolvido são atores destacados. 

Para garantir que os países pobres ou de renda média mantenham um ambiente de 

negócios favorável às empresas dos países desenvolvidos, o banco atuou para influenciar 

legislações. Em muitas situações, a instituição foi além disso. Para defender os interesses 

de investidores americanos e ingleses na mineradora Hanna no Brasil, por exemplo, o 

banco atuou de maneira decisiva para a aplicação do golpe de Estado de 1964, que levou 

a instalação de uma ditadura militar no país, encerrada somente em 1985.  

Nesse sentido, as evidências apresentadas nesse capítulo permitem dizer 

seguramente que o Banco Mundial é uma ameaça para a soberania dos países. Por sua 

ideologia neoliberal, a instituição pode atuar para suprimir democracias nos países pobres 

ou de renda média em favor de negócios de interesse das economias centrais. Isso porque 

a instituição defende um distanciamento do Estado de quase todas as funções que 

permitem o funcionamento de uma sociedade. Da mesma forma, busca alterar leis e 

influenciar a massa crítica e impor, usurpando de maneira sub-reptícia as funções 

irrenunciáveis do Estado de criar legislação sobre um dado território.   

 Outro aspecto importante apresentado neste capítulo é que nem sempre os projetos 

do Banco Mundial têm a efetividade esperada. Isso é bastante revelador se levado em 

conta o fato de que o dinheiro empregado nessas ações é público, ou seja, são recurso dos 

próprios países. Mesmo para os países mais pobres, elegíveis a empréstimos em 

condições facilitadas, é o banco quem está determinando, com o projeto, onde cada país 

vai alocar o seu próprio dinheiro. E ao fazer o financiamento, o Banco Mundial cria 

exigências que muitas vezes implicam em reforma legislativa ou institucional nos países. 

É possível resumir essa situação da seguinte forma: com seus projetos, o Banco Mundial 

indica de que forma um país pobre ou de renda média vai gastar seu próprio recurso 

mediante uma série de exigências, que quase sempre implicam em reforma legislativa. 

Tudo isso sem nenhuma garantia de esses projetos serão exitosos. 
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 Também é importante destacar que após a auto reforma de 1995, o Banco Mundial 

passou a fortalecer sua reputação por meio de uma aproximação com organizações não-

governamentais e com o setor acadêmicos. Essas duas esferas passaram a participar mais 

ativamente de projetos do banco, oferecendo consultorias ou aceitando posições 

permanentes dentro da instituição. Trata-se de uma estratégia consciente e exitosa da 

instituição para neutralizar seus críticos.  

 No capítulo seguinte, faremos uma análise dos projetos de água que dialogam de 

alguma forma com o PSAG. Dessa forma, poderemos demonstrar as características 

descritas acima nos projetos do Banco Mundial especificamente dedicados à água.  
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CAPÍTULO 4 

PROJETOS DE ÁGUA DO BANCO  

 

A partir do final dos anos 90, o Banco Mundial começa a financiar ações sobre 

corpus d’água que ocorrem em mais de um Estado nacional e acelera essas experiências 

nos anos de 2000. A instituição chega à atualidade como uma das que mais atuam nesse 

assunto no mundo.  

Em relação aos projetos de água transfronteiriças, é importante destacar que todos 

foram criados sob a influência da auto reforma do banco iniciada em 1995, como 

detalhada no capítulo anterior. Assim, diferentemente do que ocorre com projetos de água 

mais antigos em cada país, essas novas pesquisas contam com parcerias de organizações 

sociais e de outras entidades civis e observam (ou deveriam observar) impactos 

socioambientais. 

Embora muitas vezes se diga que a América Latina é um laboratório para as 

experiências no campo econômico da instituição ou de sua instituição-irmã, o FMI, neste 

tema o principal laboratório foi o continente africano. Ao todo, foram 16 projetos sobre 

água transfronteiriça na região, com justificativas e resultados bastante variados. 

Problemas cambiais, instabilidade política, econômica e social, falta de confiança entre 

as partes, desconfiança em relação ao banco, interesses conflitantes entre os países no 

volume de uso e nos interesses econômicos em relação à água – todos esses cenários 

adversos estiveram fortemente presentes nos projetos africanos sobre água que ocorrem 

em mais de um país. 

Nesta análise, foram considerados projetos sobre água doce ou salgada, 

subterrânea ou superficial. Cada projeto observado foi nomeado e descrito quanto ao 

escopo, objetivos e resultados. Para isso, foram analisados para cada projeto ao menos 

dois documentos: o projeto conceitual (Concept Paper ou SAP), que é o texto base sobre 

o qual os países concordam em trabalhar e receber financiamento; e o relatório final de 

avaliação (Implementation Status and Results Report). No primeiro, fica demonstrado 

objetivos e organizações envolvidas, enquanto o segundo nos mostra o valor final de cada 

ação, os resultados obtidos, como o banco avaliou a experiência (em alguns casos, há a 

avaliação do governo do país assistido), bem como problemas ambientais e legais, quando 

existem.  
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Em muitos casos, devido à insuficiência de dados do relatório final, foram 

analisados também relatórios externos de avaliação (“externo” apesar de ser realizado por 

uma instituição do rol das organizações do Banco Mundial, o Independent Evaluation 

Group). Também foi somado às análises desses documentos, dados da literatura 

científica, quando pertinente.  

Além dos projetos sobre águas transfronteiriças, este capítulo se debruça sobre a 

atuação do Banco Mundial em projetos de água na região relacionada aos SAG. 

Inicialmente, o texto apresenta brevemente um panorama das ações realizadas na América 

Latina envolvendo águas subterrâneas. Em seguida, passa a tratar dos projetos de água 

subterrânea em cada um dos países do SAG. Na sequência, os principais projetos de água 

do Banco Mundial nos países do Guarani são analisados de forma detalhada. 

Ao tratar dos projetos do Banco Mundial sobre água em cada país do Guarani, foi 

feita uma opção de dar mais atenção aos projetos de caráter nacional. Em primeiro lugar, 

essa escolha se dá por uma necessidade metodológica – no caso de Brasil e Argentina, os 

projetos regionais são numerosos e bastante específicos, impedindo um diálogo adequado 

com os projetos no Paraguai e no Uruguai, que são, via de regra, de caráter nacional.  

Outro aspecto que deve ser informado ao leitor é que os projetos do Banco 

Mundial, desde a década de 1990, seguem uma metodologia específica. A Teoria da 

Mudança (Theory of Change), passa a ser a teoria oficial e obrigatórias de todas as ações 

da instituição. 

A teoria da mudança foi formulada nos anos 1990, nos EUA, por um grupo de 

pesquisadores a partir da publicação de um trabalho intitulado New Approaches to 

Evaluating Comprehensive Community Initiatives (CONNELL e outros, 1999) e 

originalmente publicado em 1995. Entre os autores, está Carol Weiss, responsável pela 

popularização da metodologia. Em linhas gerais, a versão popularizada desse método – a 

adotada pelo banco – pressupõe que para uma mudança estrutural profunda, devem ser 

tomados como objetivos iniciais mudanças conjunturais menores, depois maiores, até 

mudanças mais significativas rumo ao objetivo maior mais estrutural. 

No caso dos projetos de água, isso significa um caminho bastante semelhante em 

todos os projetos do Banco Mundial: 1) descentralização da gestão dos recursos hídricos; 

2) criação de leis e marcos regulatórios, inclusive internacionais, quando pertinentes; 3) 

criação de agências reguladoras e/ou órgãos auxiliares de fiscalização que possam esgotar 
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no futuro toda a função a que o Estado deve se limitar no setor de águas; 4) criação de 

mecanismos legais que permitam a concessão de serviços a entes públicos ou privados 

(ou que se omitam sobre essa dualidade); 5) e finalmente, mudanças nas leis que permitam 

operadores privados.  

Todos os projetos analisados neste capítulo estão em alguma dessas etapas. Nem 

todos os projetos, contudo, tratam diretamente da privatização. Pela teoria da mudança 

empregada pelo banco, qualquer alteração de um estágio para outro pode ser considerada 

como um resultado positivo, compreendendo que pequenas mudanças são fundamentais 

para mudanças maiores.  

 

4.1. ÁGUAS TRANSFRONTEIRIÇAS 

 

O primeiro projeto sobre águas transfronteiriças do Banco Mundial foi realizado 

na região que vai do Mar Vermelho até o Golfo de Aden, no Oceano Índico. Sob o título 

Regional Project for the Implementation of the Strategic Action Program for the Red Sea 

and Gulf of Aden, o projeto durou de 1999 a 2005 e teve um custo total de 5,6 milhões de 

dólares. O Mar Vermelho compreende territórios de Arábia Saudita, Djibuti, Egito, 

Eritreia, Iêmen, Israel, Jordânia e Sudão. Já o Golfo de Áden é divido por Iêmen e 

Somália. O empréstimo realizado para esse projeto teve, contudo, apenas alguns desses 

países como tomadores: Djibuti, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Sudão, Iêmen e a 

autoridade sobre a Costa Norte da Somália.  

O estudo foi realizado em parceria com um órgão multilateral regional dedicado 

ao Mar Vermelho e ao Golfo de Aden, o PERSGA (the Regional Organization for the 

Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden), com sede na cidade 

de Jeddah, na Arábia Saudita. A entidade está sobre a influência da Liga Árabe e exerce 

liderança entre as organizações de cooperação internacional para conservação marinha. 

A base legal para criação do PERSGA está no artigo 16º da Convenção Regional para a 

Conservação do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, conhecida como Convenção de 

Jeddah, de 1982.  

Isso significa que na região objeto de estudo já existiam tanto uma lei internacional 

sobre esse corpo de água transfronteiriço como uma institucionalidade definida. 
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Entretanto, ela não estava madura. A PERSGA só entrou formalmente em atividade 

pouco tempo antes da criação do estudo do Banco Mundial, em1995, após a assinatura de 

um documento que a inaugura formalmente, a Declaração de Cairo. Desta forma, o estudo 

proposto pelo banco tinha como objetivo consolidar as ações da PERSGA em seus anos 

iniciais. 

O custo total do projeto foi estimado em 36 milhões de dólares, sendo 6,6 milhões 

de origem local (pouco mais de $4 milhões providos pela PERSGA e aproximadamente 

$2 milhões oriundos dos governos envolvidos). Dos quase $ 30 milhões de investimento 

internacional, $5 milhões vieram do Banco de Desenvolvimento Islâmico (IDB), $6 

milhões da Comissão Europeia, $5,6 milhões do Banco Mundial via GEF e, finalmente, 

$13.39 milhões de dólares da ONU sob administração da GEF. Por ser um projeto de 

natureza transfronteiriça, o montante foi emprestado a uma instituição que representasse 

os países envolvidos sem ter uma ligação particular com nenhum deles, neste caso, a 

própria PERSGA (WORLD BANK, 1999b).  

As principais metas do projeto se relacionam com a implementação de convenções 

marítimas e ampliação da regulação portuária. Para isso, o projeto inicial previa a 

identificação de quaisquer impedimentos técnicos, comerciais, institucionais e legais para 

ratificação de protocolos já existentes e de tratados adicionais a serem recomendados. A 

iniciativa também previa o estabelecimento de um sistema regional autofinanciado de 

controle portuário e de poluição marinha, bem como a reorganização e ampliação das 

rotas de tráfego de navios (WORLD BANK, 1999b).   

Um exemplo foi a tentativa de estabelecer um arcabouço legal para conservação 

e gestão sustentável da vida marinha (IBID, p.26). O documento afirma que seriam feitas 

modificações na lei existente, considerada inadequada, bem como treinamentos nos 

países para a aplicação efetiva das novas regulamentações. Seria necessário estabelecer 

ou mudar acordos e protocolos regionais, principalmente em relação ao estoque 

pesqueiro, além de alterações e compatibilização das leis nacionais de cada membro. 

Também havia a previsão de criação de mecanismos de monitoramento integrado do setor 

de pesca e fiscalização da aplicação da lei.   

Um dos setores a serem beneficiados com as múltiplas mudanças seria o mercado 

de peixes ornamentais para aquários. Até aquele momento, afirma o projeto, a captura 

desses animais era considerada ilegal, mas devido aos interesses de investidores privados 
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na Somália, o estudo deveria identificar potenciais de uso e formas de expansão dessa 

atividade (IBID, p. 44, p. 50). 

O projeto viabilizou a criação do Regional Environmental Monitoring Program 

(REMP), mas muito pouco do que foi inicialmente previsto foi concretizado. Dois 

relatórios finais foram produzidos, um por cientistas contratados pela PERSGA e um 

segundo pela GEF, tendo como base o primeiro documento. De acordo com o primeiro 

relatório, quase nada foi atingido no que se refere à meta de aumento da sustentabilidade 

das atividades pesqueiras, tampouco a prevenção de contaminação por transporte de óleo 

(PERSGA, 2004). O texto indica ainda que as metas eram excessivamente ambiciosas e 

que esbarravam em dilemas contidos no sentimento de posse e responsabilidade (“sense 

of ownership”) de cada país (IBID, p.ix). 

 Já a revisão feita pela GEF reitera a conclusão anterior, acrescentando também 

que a maior parte dos esforços foi direcionada à criação de redes de trabalho e outros 

aspectos institucionais, além de estudos de caracterização. O texto ainda especifica que a 

razão para o fracasso seria a consideração apenas de aspectos ecológicos em detrimento 

de fatores socioambientais (SOUSSAN, 2004, p.1). Três passagens desse relatório 

ajudam a entender o modelo de execução do primeiro projeto de águas transfronteiriças 

do Banco Mundial.  

O objetivo do SAP era concentrar-se na implementação, mas concentrar-se em 
estudos, redes e, em menor grau, treinamento e monitoramento, o que 
significava que o projeto não precisava se envolver com as realidades dos 
processos de gerenciamento de recursos. 

Os muitos estudos executados no SAP incluíam pouca ou nenhuma informação 
detalhada sobre questões socioeconômicas ou de gerenciamento de recursos, 
mas esses são essenciais para alcançar os objetivos do projeto. Em particular, 
não havia entendimento dos padrões de subsistência ou oportunidades que 
poderiam ser a base para mudanças sustentáveis nas práticas de gerenciamento 
de recursos que estão no centro dos padrões existentes de degradação de 
recursos. 

[...] 

O SAP contém uma participação fraca ou inexistente e nenhum vínculo com 
organizações comunitárias existentes (por exemplo, cooperativas de pesca) 
que são essenciais para garantir que possíveis alterações nas práticas de 
gerenciamento de recursos sejam implementadas em uma escala suficiente 
para alcançar o objetivo do projeto67 

                                                           
67 The SAP was intended to focus on implementation but instead concentrated on studies, networks and, 
to a lesser extent, training and monitoring that meant the project did not need to engage with the realities 
of resource management processes. The many studies executed under SAP included little or no in-depth 
information on socio-economic or resource management issues, yet these are central to achieving the 
project’s goals. In particular, there was no understanding of livelihood patterns or opportunities that could 
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No Relatório de Desempenho de Projetos da GEF (WORLD BANK, 2002) 

elaborado pelo Banco Mundial, há uma menção apenas para a demasiada ambição do 

projeto do Mar Vermelho e a necessidade de estabelecer metas mais específicas em 

futuros projetos de cooperação regional em temas ambientais.  

O segundo projeto de águas transfronteiriças do Banco Mundial foi realizado na 

América Central para tratar da barreira de corais mesoamericana. Intitulado 

Mesoamerican Barrier Reef System, o estudo também foi conduzido pelo GEF e teve um 

aporte de 24 milhões, dos quais 11 milhões foram emprestados pelo Banco Mundial a 

quatro países: Belize, Guatemala, Honduras e México. Os demais recursos vieram da 

Universidade de Miami, do governo do Canadá, de organizações sociais como a WWF, 

Oak and Summit Foundation e The Nature Conservancy, além da ONU.  

O objetivo desse projeto era bastante específico: elevar o nível de proteção do 

sistema de barreiras de corais existente no mar dos quatro países (chamado no texto de 

avaliação do projeto de ‘global public good’) por meio do fortalecimento coordenado de 

políticas e regulações nacionais e criação de arranjos institucionais (WORLD BANK, 

2007, p.iii). O documento de revisão final do estudo indica um desempenho altamente 

satisfatório nesse sentido: não havia harmonização das leis entre os quatro países; a partir 

de 2005 elas passam a ter correspondência entre si; os quatro países concordaram em 

adotar, em nível ministerial, uma política comum em matéria de recursos naturais 

marinhos compartilhados; por fim, àquela altura, ficou pendente a assinatura de um 

acordo bilateral entre Belize e México construído no âmbito do projeto.  

A revisão afirma que o estudo foi concebido como a fase inicial de um projeto de 

pelo menos 15 anos na região (em paralelo, Belize foi objeto de outro projeto do Banco 

Mundial sobre gerenciamento costeiro e proteção de recifes de corais). Entre as 

dificuldades de implementação relatadas pelo documento, está o desafio de sobrepor 

posições nacionais em favor de um interesse regional comum.  

A experiência ensinou que a conquista do compromisso das partes interessadas 
com a cooperação regional para resolver questões transfronteiriças requer a 
criação de um senso de propriedade no processo de gestão, consulta, consenso 

                                                           

be the basis for sustainable changes to resource management practices that are at the heart of existing 
patterns of resource degradation. 
[…] 
SAP contains poor or no participation & no link to existing community organizations (e.g. fishing coops) 
that are essential for ensuring that potential changes to resource management practices are implemented 
in a scale sufficient to achieving project objective 
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e reafirmação dos benefícios de uma abordagem regional em comparação com 
uma abordagem nacionalista. Superar a tendência de se concentrar nas 
prioridades nacionais e não no bem regional foi um desafio para o Projeto   [ 
tradução da autora]68 (IBID, p.5). 

O PSAG (Environmental Protection and Sustainable Development of the Guarani 

Aquifer System Project) iniciado em 2002 foi o terceiro projeto sobre águas 

transfronteiriças financiado pelo Banco Mundial e o primeiro sobre água doce que ocorre 

em mais de um país. O projeto teve um custo total final de 31 milhões de dólares, sendo 

13,4 milhões oriundo do GEF por meio de um empréstimo caracterizado como doação; 

15 milhões dos países envolvidos e o restante doados por OEA, o Instituto de Geociências 

e Recurso Naturais (BGR) do governo da Alemanha, a Agência Internacional de Energia 

Atômica, e o Programa de Cooperação pela Água do Banco dos Países-Baixos (Bank-

Netherlands). Cada detalhe do projeto será apresentado no capítulo seguinte, mas para 

fins de comparação, dois aspectos serão tratados neste item da tese. 

O primeiro deles tem relação com o objetivo do projeto. Entre as metas, estava 

criar um arcabouço legal sobre o Aquífero Guarani para os quatro países. O relatório final 

de avaliação do projeto indica que os governos e demais atores nacionais envolvidos 

concordaram com a suficiência das ferramentas jurídicas já existentes em relação ao SAG. 

Apesar disso, o documento anota que os quatro países reforçaram suas políticas sobre 

águas subterrâneas como resultado do projeto (WORLD BANK, 2009, p.x).  

Entre essas mudanças para o fortalecimento das leis, estariam uma nova política 

para águas subterrâneas na Argentina por meio de modificações na subsecretaria de 

recursos hídricos; uma nova lei de águas aprovada em 2007 no Paraguai, com a criação 

também de um departamento para o Aquífero Guarani; a criação de um departamento 

para águas subterrâneas também no Uruguai; e a criação de um novo projeto do Banco 

Mundial no Brasil sobre gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas para o 

período de 2008 a 2011 (IEG, 2009, p.4). Ou seja, o projeto do Guarani indicou a 

necessidade de projetos nacionais sobre legislação de águas para cada um dos países-

membros.  

                                                           
68 Experience has taught that gaining the commitment of stakeholders to regional cooperation to solve 
transboundary issues requires creating a sense of ownership in the management process, and consultation, 
consensus, and a reaffirmation of the benefits of a regional compared to a nationalist approach. 
Overcoming the tendency to focus on national priorities rather than the regional good was a challenge to 
the Project 
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O segundo aspecto é que entre os objetivos do PSAG estava a criação de um 

acordo internacional (multi-country agreement) na matéria, o que foi plenamente 

alcançado em 201069. O relatório indica que a falta de experiência do banco em projetos 

que envolvam complexas questões diplomáticas e também a falta de conhecimento sobre 

projetos de água no âmbito internacional foi mitigada pela escolha acertada da 

Organização dos Estados Americanos como agência implementadora do PSAG.  

As habilidades diplomáticas da OEA estavam em jogo no tratamento de 
algumas questões sensíveis percebidas, como o papel dos facilitadores do 
Subprojeto Piloto Local. A OEA também se esforçou para manter uma 
composição equilibrada do pessoal dentro do PS mediante a contratação de 
cada país e também beneficiando os países de forma equitativa dos programas 
de estágio e entrelaçamento. Também é um bom presságio para a realização da 
OEA que o PS foi constituído por equipes técnicas de alto nível dos quatro 
países [tradução da autora]70 (WORLD BANK, 2009, p.20).  

Como o primeiro projeto sobre águas transfronteiriças do banco foi criado em 

1999, no momento de criação do PSAG, o Banco Mundial ainda estava construindo sua 

expertise no tema. Ao longo do projeto, outros foram sendo criados simultaneamente, de 

forma que cada um deles contribuiu para elevar o conhecimento da instituição na matéria. 

Esse procedimento está institucionalizado, já que cada estudo do Banco Mundial deve 

conter um capítulo ou subitem contendo as “lições aprendidas”. Isso significa que cada 

iniciativa em águas transfronteiriças alimenta o repertório das demais e todas se 

influenciam em alguma medida.  

Um exemplo disso é que tanto no projeto sobre o Mar Vermelho como no PSAG, 

está indicado o reconhecimento da importância da atuação de organizações 

supranacionais quem contem com a confiança dos países envolvidos, nestes casos, 

respectivamente a PERSGA e a OEA. Nos dois estudos, o banco admite sua incapacidade 

de atuar em temas que envolvem a diplomacia entre os países.  

O projeto Regional do Mar Báltico (Baltic Sea Regional GEF Project - Phase I – 

BSRP) foi o quarto estudo sobre águas transfronteiriças e durou de 2003 a 2006. O 

orçamento do projeto foi de 15 milhões de dólares, sendo aproximadamente 30% 

oferecido por diferentes organismos multilaterais, 1% oriundo dos países-alvo e o restante 

                                                           
69 Embora o relatório seja de 2009, ele já antecipa a criação do acordo que seria formalmente assinado no 
ano seguinte.  
70 The diplomatic skills of the OAS was in play in handling some perceived sensitive issues, such as the 
role of Local Pilot Subproject facilitators. The OAS also strived to maintain balanced staff composition 
within the PS by contracting from each country and also by benefiting the countries equitably from the 
internship and twining programs. It also bodes well to the OAS accomplishment that the PS was 
constituted by high level technical staff from the four countries 
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da GEF. A ação tinha como principal objetivo viabilizar o cumprimento das obrigações 

da Convenção de Helsinki (Convention on the Protection of the Marine Environment of 

the Baltic Sea Area).  

O referido documento tem duas versões: a primeira de 1974 foi assinada por 

Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Dinamarca, Finlândia, Polônia, Suécia e União 

Soviética. A segunda foi assinada em 1992 por Alemanha, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 

Letônia, Lituânia, Polônia, Rússia, Suécia, Tchecoslováquia e União Europeia, mas só 

entrou em vigor no ano 2000.  

O principal objetivo da convenção é o controle da poluição transfronteiriça. O Mar 

Báltico é uma massa de água semifechada conectada ao Mar do Norte por um canal 

estreito e raso que limita a troca de água a fluxos esporádicos. Assim, a água salina e rica 

em oxigênio do Mar do Norte entra no Mar Báltico em momentos de exceção, enquanto 

os períodos de estagnação fazem a regra. Essa hidrodinâmica faz com que a renovação 

das águas do Mar Báltico leve cerca de 25 anos para se completar, permitindo que 

contaminantes jogados ao mar permaneçam no ambiente por muito tempo. 

O tema central do BSRP foi a harmonização das políticas ambientais dos países 

ripários, já que a poluição que chega ao Mar Báltico tem origem difusa e é resultado de 

todas a contaminação que chega pelos rios e pelo ar (WORLD BANK, 2008, p.1). 

Segundo o relatório de avalição final do estudo, essa característica de ação “unificada” 

favoreceu a cooperação internacional, mas também trouxe desafios  

No entanto, um “projeto unificado” também apresenta certas desvantagens em 
comparação com a abordagem da estrutura de parceria (como no caso do Mar 
Negro / Danúbio), que permite maior flexibilidade nos programas de cada país 
(particularmente apropriado quando há um alto grau de heterogeneidade entre 
países), maior facilidade de implementação em um país e talvez um maior grau 
de propriedade por países [tradução da autora]71 (IBID, p.17).  
 

O projeto mais caro sobre águas transfronteiriças do Banco Mundial foi o 

dedicado ao Rio Nilo (Nile Transboundary Environmental Action Project – NTEAP), 

orçado inicialmente em 68 milhões de dólares, terminou com verba oficial de 73 milhões, 

mas com um custo final total, incluindo gastos difusos e doações adicionais estimado em 

130 milhões. O foco foi promover o uso equitativo e sustentável das águas do Nilo. A 

                                                           
71 However, a “unified project” also has certain disadvantages compared to the partnership framework 
approach (as in the case of the Black Sea/Danube), which allows for more flexibility in individual country 
programs (particularly appropriate when there is a high degree of heterogeneity across countries), greater 
ease of implementation within a country, and perhaps a higher degree of ownership by countries 
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exemplo de projetos anteriores, outros parceiros (onze no total) ajudaram a custear o 

estudo, e também como em estudos anteriores, a principal ação do NTEAP foi influenciar 

a criação de políticas e leis nacionais e internacionais, bem como o fortalecimento do 

aparato institucional.  

O NTEAP foi realizado nos dez países ribeirinhos do Nilo: Burundi, Egito, 

Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, 

Tanzânia e Uganda. O projeto teve desempenho modesto ou insatisfatório em todos os 

itens de avaliação segundo relatórios do banco (IEG, 2011). Entre as causas do mau 

desempenho do projeto, segundo relatório, está o fato de que os problemas ambientais 

enfrentados pela Bacia do Nilo são mais diversos e de maior complexidade do que o 

previsto anteriormente. Além disso, diz o documento, alguns desses países enfrentaram 

instabilidades políticas no período e muitas das instituições nacionais envolvidas no 

projeto eram recém-criadas e inexperientes.  

A despeito dos resultados, o Banco Mundial mundial atribuiu a esse projeto 

grande importância, conforme descreve Swain (2002). O então presidente da instituição, 

James Wolfensohn, demonstrou interesse pessoal no projeto, sob o argumento de que uma 

cooperação ampla na bacia do Nilo teria grandes impactos na redução da pobreza. Ele 

escreveu sobre isso em artigo do jornal The New York Times em outubro de 2001, cinco 

meses depois da divulgação do rascunho para o projeto do Nilo, que ainda dependia da 

aceitação de todos os países ribeirinhos.  

Tomemos o exemplo da Iniciativa da Bacia do Nilo. Não é segredo que a 
escassez de água representa um desafio ao desenvolvimento e à paz no norte 
da África e no Oriente Médio. A iniciativa é uma reunião dos 10 países da 
Bacia do Rio Nilo, fornecendo um veículo para a cooperação em um programa 
de uso e desenvolvimento sustentável da água. Este é um bom exemplo de ação 
multilateral para evitar conflitos e trabalhar diretamente para a redução da 
pobreza [tradução da autora]72(WOLFENSOHN, 2001, p1). 

 
Contraditoriamente, uma das estratégias que usou para viabilizar o projeto foi 

reduzir de forma drástica os empréstimos para o Egito, cuja economia já ia mal (SWAIN, 

2002). A ação do Banco Mundial praticamente obrigou o Egito a expressar sua disposição 

                                                           
72 Take the example of the Nile Basin Initiative. It is no secret that water shortages pose a challenge to 
development and peace in North Africa and the Middle East. The initiative is a coming together of the 10 
countries of the Nile River Basin, providing a vehicle for cooperation on a program of sustainable water 
use and development. This is a good example of multilateral action to prevent conflict and to work 
directly for poverty reduction 
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em cooperar e abandonar sua política de longa data de defender seu consumo 

desproporcional das águas do Nilo com base no princípio de "direitos adquiridos". 

A hidropolítica na bacia do rio Nilo tem sido dominada pelo Egito. O país é 

tradicionalmente relutante em alterar esse status quo para permitir qualquer forma de 

gestão compartilhada da bacia. Historicamente, o Egito impediu o desenvolvimento à 

montante da bacia para viabilizar seus projetos unilaterais em matéria de água (IBID). 

Um exemplo desse tipo de projeto é a Represa Alta de Assuã, construída nos anos 1960, 

e que reduziu o fluxo do Rio em cerca de 30% (IBID). Embora o país tenha sido capaz 

de explorar todo seu potencial de irrigação e hidrelétrico, seus vizinhos Sudão e Etiópia 

ainda aguardam sua vez.  

Os conflitos históricos dos três países pelo uso da água do Nilo ganharam um novo 

capítulo: a Grande Represa do Renascimento Etíope, que será a maior hidrelétrica da 

África e estava 60% completa em outubro de 2019, levando o Egito a ameaçar levar a 

disputa para o Tribunal Internacional de Haia. Esse desdobramento recente mostra que os 

esforços do projeto NTEAP por uma gestão integrada no Nilo não avançaram.  

Também em 2003, e novamente sobre o Rio Nilo, o Banco Mundial realiza um 

projeto com custo total de aproximadamente 11 milhões de dólares aportados via Nile 

Basin Initiative Trust Fund, que têm recurso da União Europeia.  Intitulado The Shared 

Vision Program, o projeto teve como objetivo construir um entendimento comum sobre 

cooperação transfronteiriça no Nilo. A ideia era integrar acadêmicos, intelectuais e 

políticos dos países em torno de uma agenda de cooperação que permitisse um bom 

ambiente de negócios na Bacia do Nilo. “Além disso, algumas das redes criadas sob SVP, 

como a Nile Media Network, formada por jornalistas governamentais e privados, devem 

continuar de maneira autônoma73” (WORLD BANK, 2010, p. 14). Para os objetivos 

específicos desse projeto, a avaliação final do Banco foi positiva, embora o projeto mais 

geral sobre o Rio Nilo não tenha obtido êxito.   

As classificações do Projeto de Iniciativa da Bacia do Nilo, Programa de Visão 
Compartilhada (SVP) para a Região da África foram as seguintes: os resultados 
foram moderadamente satisfatórios, o risco para o desenvolvimento foi 
substancial, o desempenho do Banco foi moderadamente satisfatório e o 

                                                           
73 In addition, some of the networks created under SVP such as the Nile Media Network, made up of 
government and private journalists are expected to continue on an autonomous basis 



121 
 

desempenho do Mutuário também moderadamente satisfatório [tradução da 
autora]74(IBID, p.16). 

O Nilo é objeto de um novo projeto desde 2013, intitulado AFCRI-Nile 

Cooperation for Results Project. Ele tem suas ações distribuídas em três centros da Nile 

Basin Initiative (NBI), criada no projeto anterior do banco: the Nile Secretariat (Nile-

SEC); Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program Coordination Unit (NELSAP-

CU); e o Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO). O projeto indica que objetivo 

da iniciativa é promover a cooperação transfronteiriça para gestão de recursos hídricos e 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. O texto aponta quatro eixos para esse 

desenvolvimento: aproveitamento do potencial hidrelétrico; agricultura irrigada; 

prestação de serviços ambientais; e transporte fluvial (WORLD BANK, 2012). O 

encerramento da ação está previsto para novembro de 2020.  

Outro projeto com resultados insatisfatórios na África foi um estudo para tentar 

reverter tendências de degradação da terra e da água no microbioma da Bacia do Lago 

Chade, iniciado em 2003. Foram emprestado 18,93 milhões de dólares a Chade, 

Camarões, Níger e Nigéria, os quatro países que estão na Bacia do Lago Chade. Sob o 

título Reversal of Land and Water Degradation Trends in the Lake Chad Basin 

Ecosystem, o projeto tinha seis componentes, três a serem realizados pelo PNUD e três 

pelo Banco Mundial.  

Ao Banco cabia resumidamente o seguinte: criar e aprimorar mecanismos 

institucionais para tratar questões transfronteiriças; criação de programas regionais, 

sobretudo nas regiões do Lago Fitri, Rio Comadugu-Gana e a várzea de Waza-Logone; e 

oferecer uma análise diagnóstica das regiões de fronteira em ação coordenada com os 

tomadores do empréstimo. Tanto as ações do Banco como as do PNUD tinham um 

objetivo maior e mais concreto de capacitar gestores para a criação de um Comitê da 

Bacia do Lago Chade, de caráter transfronteiriço, bem como comitês nacionais.  

Apesar de abastecer cerca de 20 milhões de pessoas nos quatro países e ter uma 

importância fundamental para o ecossistema, o Lago Chade corre risco eminente de 

desaparecer. A intensificação da desertificação do Saara, fenômeno que ocorre desde 

aproximadamente o ano 4 mil a.C, tem como um dos seus impactos a diminuição do Lago. 

                                                           
74 The ratings of the Nile Basin Initiative Project, Shared Vision Program (SVP) for the Africa Region 
were as follows: the results were moderately satisfactory, the risk for development was substantial, the 
Bank's performance was moderately satisfactory and the performance Borrower's also moderately 
satisfactory   
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Esse processo foi fortemente acelerado nas últimas décadas: em 1963, sua área era de 

25.000 km²; em 2001 essa área era de 4.000 km². Em 2008, último ano do projeto, as 

dimensões já tinham sido reduzidas para cerca de 2.500 km². Resta na atualidade 1.350 

km2, cerca de 5% da área que existia na década de 1960.  

Após o encerramento do projeto, em 2009, o relatório de avaliação final afirma 

que o comitê criado, Lake Chad Basin Commission (LCBC), não foi capaz de cumprir 

com as ações que lhe eram esperadas. Isso porque as atribuições concedidas ao comitê 

criaram preocupação nos atores políticos em nível nacional em relação a questões 

transfronteiriças. Ainda assim, ou talvez por essa razão, o projeto não conseguiu que a 

LCBC tivesse poderes para arbitrar conflitos relacionados ao uso dos recursos hídricos 

do Lago e a estrutura ficou subfinanciada, o que limita sua capacidade de ação (IEG, 

2009b, p.1).  

Esse mesmo relatório cita um estudo que foi realizado em paralelo como um 

exemplo bem-sucedido a ser seguido, o Senegal River Basin Water and Environmental 

Management Project. O documento afirma inclusive que o escopo inicial dos dois 

projetos é idêntico, e que no caso do estudo sobre a Bacia do Rio Senegal, os erros de 

execução observados no projeto do Lago Chade não ocorreram.  

O objetivo do projeto sobre o Rio Senegal está dividido em dois: lançar um 

programa cooperativo em toda a bacia para o gerenciamento transfronteiriço de água e 

criar um grupo central de especialistas com experiência em gestão ambiental 

transfronteiriça nas instituições nacionais associadas à Autoridade da Bacia do Rio 

Senegal (OMVS). Isso permitiria também incluir a Guiné, que não está associada à 

OMVS embora faça parte da bacia.  

O Rio Senegal corta quatro países: Guiné, Mauritânia, Senegal e Mali, mas 

somente os três últimos compõe a Autoridade sobre a Bacia. Dessa forma, estabelecer 

maior cooperação com a Guiné era não apenas uma meta fundamental para o projeto 

como também o elemento político mais sensível da empreitada. Principalmente porque o 

Rio Senegal nasce naquele país sob o nome de Bafing, cortando toda a planície de Fouta 

Djalon sentido noroeste, até entrar no Mali.  

O projeto durou de 2002 a 2009 e teve complicações em seu financiamento. Pela 

primeira vez em projetos transfronteiriços de água, o montante previsto pelo GEF foi 

superior ao valor realmente emprestado pelo banco (cerca de 18 milhões de dólares, mas 
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em realidade apenas pouco mais de 7 milhões foram usados). O Banco de 

Desenvolvimento da África (AfDB), França e Países Baixos se comprometeram a co-

financiar o estudo, mas apenas os Países Baixos efetivamente aplicaram os recursos (29% 

dos 9 milhões de dólares previstos até a data de fechamento do projeto). Isso não impediu 

que a avaliação final do estudo fosse alta (IEG, 2009c, p.5).  

Guiné e os demais países da Bacia do Senegal harmonizaram suas leis de água 

como determinavam os objetivos do projeto. Também a capacidade institucional para 

temas de hidrologia foi reforçada na Guiné para alcançar o mesmo patamar dos demais 

países envolvidos. A Guiné ratificou em 2006, em seu parlamento o ingresso na OMVS, 

passo final para o alinhamento institucional e legal de todos os atores da Bacia. Além 

disso, novas leis de proteção ambiental foram incorporadas às legislações dos quatro 

países ripários. A principal lição aprendida, segundo descrição do relatório, é que a GEF 

“pode exercer um papel crítico na criação de instituições regionais efetivas” (IBID, p.7, 

tradução da autora). Atualmente, o Rio Senegal é objeto de um novo estudo, iniciado em 

dezembro de 2013 e com encerramento previsto para 2021.   

No mesmo ano do primeiro projeto sobre o rio Senegal, 2003, foi criada outra 

iniciativa sobre água transfronteiriça na África com resultados satisfatórios, o projeto 

Reversing Land and Water Degradation Trends in the Niger River Basin. O rio Niger é 

o terceiro mais longo do continente e corta cinco países: Benin, Guiné, Mali, Níger e 

Nigéria. Entretanto, o projeto contemplou os nove países que compõe a bacia hidrográfica 

e que fazem parte da Niger Basin Authority (NBA), o que inclui ainda Burquina Faso, 

Camarões, Chad e Costa do Marfim. Ao realizar mais de um projeto de água em um 

mesmo país (muitas das nações citadas já estavam incluídas em outros projetos 

transfronteiriços ou nacionais de água) com o objetivo de harmonizar legislações 

nacionais sobre recursos hídricos, o Banco Mundial aperfeiçoou o resultado de alguns 

deles, e esse é precisamente o caso.  

Também aqui o modelo de financiamento é complexo e pouco claro, tendo o 

Banco Mundial participado minoritariamente do orçamento total de cerca de 60 milhões 

de dólares, com 5,75 milhões via GEF e outros 7 milhões da GEF executados pela ONU 

de maneira independente, totalizando quase 12 milhões em empréstimos do Banco 

Mundial. O maior financiador do estudo foi o AfDB, com quase 22 milhões de dólares. 

O mesmo montante aproximado foi doado ao projeto pelos governos da França, 
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Alemanha e Canadá em conjunto, enquanto Países Baixos, Noruega e ONU doaram 

quantias abaixo de 1 milhão de dólares, totalizando o montante final.   

Ao contrário do padrão observado em outros estudos transfronteiriços em países 

africanos, o engajamento estatal foi considerado alto e a razão pode estar na principal 

lição aprendida pela instituição ao longo do projeto: a observação de desigualdades na 

capacidade técnica e institucional dos atores envolvidos.  

É necessário realismo nas operações que possuem múltiplos atores com 
capacidade institucional altamente variável nos níveis regional, nacional e 
local. O projeto implementou muitas atividades amplamente dispersas em nove 
países, em vários níveis institucionais, por meio de processos de desembolso 
fortemente centralizados e pesados para atividades em nível de base. Isso não 
apenas impôs exigências irrealistas à unidade de gerenciamento de projetos, 
mas também provou ser difícil e caro supervisionar [tradução da autora]75(IEG, 
2013, p.11). 

 O Projeto Lake Victoria Transboundary foi aprovado em 2004 e encerrado 

rapidamente dois anos depois. Nenhuma avaliação final foi feita, o que impede saber o 

que aconteceu de fato e se o projeto atingiu seus objetivos. O Lago Vitória existe nos 

territórios de Tanzânia, Uganda e Quênia, mas os tributários que compõem sua bacia 

hidrográfica passam também por Burundi e Ruanda, fato que implicou na inclusão dos 

dois países no projeto.   

Apenas 1 milhão de dólares do GEF foi emprestado ao estudo, com orçamento de 

6 milhões de dólares, montante custeado pelos países envolvidos. Awange e Osienala 

(2006) apresentam um estudo em que comentam o crescente interesse pelo lago na 

comunidade internacional. Eles afirmam que o principal problema transfronteiriço do 

lago é o manejo do estoque pesqueiro. Segundo os atores, a pesca era ordenada por uma 

milenar cultura ancestral liderada por diferentes clãs que historicamente ocuparam o 

território. Essa forma de gestão garantia bem-estar para as comunidades e conservação da 

fauna. Entretanto, “leis escritas substituíram a antiga tradição no sentido de promover a 

pesca comercial, o que rapidamente gerou erosão da qualidade de vida e da coesão social 

e degradação do estoque de peixes” (IBID, p.262).  

                                                           
75 There is a need for realism in operations that have multiple players with highly variable institutional 
capacity at the regional, national and local levels. The project implemented many broadly scattered 
activities in nine countries at multiple institutional levels through strongly centralized and cumbersome 
disbursement processes for grass-root level activities. This not only put unrealistic demands on the project 
management unit but it also proved to be difficult and expensive to supervise 
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Os autores afirmam que o projeto com participação do Banco Mundial poderia 

ajudar a resolver o problema, permitindo a criação de mecanismos de microcrédito para 

que os pescadores pudessem se organizar em cooperativas, estabelecendo períodos de 

pesca e de defeso. Além disso, era necessário o controle imediato da proliferação de 

vitórias régias no lago, uma planta típica da Amazônia e invasora naquela região, 

responsável pela morte de outras espécies vegetais e dos animais que delas se alimentam, 

aumentando o impacto sobre o estoque pesqueiro. A expectativa dos autores está de 

acordo com aquilo que determinava o projeto do banco: 

As atividades incluirão a preparação de documentos de pesquisa para resumir 
as descobertas científicas existentes e os dados disponíveis da primeira fase do 
Projeto de Gerenciamento Ambiental do Lago Victoria (LVEMP) e outras 
fontes sobre tópicos como: pesca, aguapé, biodiversidade, fósforo, substâncias 
tóxicas, produtos químicos persistentes, resíduos de pesticidas, algas verde-
azuladas, nitrogênio e uso da terra. Numerosas consultas públicas serão 
realizadas no âmbito deste projeto e dois workshops regionais serão 
convocados. O trabalho sobre o TDA incluirá uma análise das principais 
questões ambientais no Burundi e Ruanda que afetam a saúde do ecossistema 
da bacia do lago [tradução da autora]76(WORLD BANK, 2004, p.2) 

O lago Vitória é o maior lago de água doce da África e o segundo maior do mundo. 

Apesar de sua grandeza, há pouca pesquisa científica sobre ele e ausência de legislação 

adequada ao manejo sustentável (AWANGE, OSIENGALA, 2006, p. 32).  

Em 2009, o Lago Vitória foi alvo de um novo projeto do Banco Mundial (ou 

segunda fase, como classifica o banco), com orçamento muito superior (mais de 125 

milhões de dólares) e múltiplos financiadores. O Banco Mundial ofereceu crédito aos três 

países do lago via AID e não pela GEF. Tanzânia, Quênia e Uganda receberam, 

respectivamente, 27, 10 e 30 milhões de dólares em empréstimos. O restante do custo do 

estudo foi coberto por doações da GEF, East African Community e o governo da Suécia.  

Desta segunda vez o Banco Mundial já se apresenta como um especialista 

credenciado no tema das águas transfronteiriças. “At the time the project was prepared, 

the World Bank was (and is still) a global convener on knowledge and best practices on 

                                                           
76 Activities will include the preparation of survey papers to summarize existing scientific findings and 
available data from the first phase of the Lake Victoria Environmental Management Project (LVEMP) 
and other sources on topics such as: fisheries, water hyacinth, biodiversity, phosphorus, toxic substances, 
persistent chemicals, pesticide residues, blue-green algae, nitrogen, and land use. Numerous public 
consultations will be undertaken under this project and two regional workshops convened. The work on 
the TDA will include an analysis of key environmental issues in Burundi and Rwanda affecting the health 
of the Lake Basin Ecosystem 
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management of transboundary water bodies and other shared natural resources” 

(WORLD BANK, 2018, p.12).  

Essa segunda iniciativa permitiu o cumprimento de parte dos objetivos declarados 

no primeiro projeto: aumentar o conhecimento sobre o lago e harmonizar as leis de água 

dos três países, assim como as leis sobre pesca. Foi criado um comitê da bacia do lago 

Vitória (Lake Victória Basin Commision – LVBC). Isso, contudo, não permitiu aumentar 

a cooperação institucional nesse tema entre os países, nem oferecer redução significativa 

da degradação ambiental. Os objetivos do projeto foram reduzidos ao longo da sua 

execução: 

As PDOs foram revisadas por meio de uma reestruturação aprovada pelo 
Conselho em junho de 2012. O nível de ambição foi reduzido, com a palavra 
'contribuir' adicionada ao PDO original; 'Redução do estresse ambiental' nos 
hotspots de poluição e sub-bacias degradadas substituídos por sua 'gestão 
aprimorada'; e "melhorar o sustento das comunidades" foi modificado para 
"para o benefício de". O PDO foi modificado para ler “contribuir para: (i) a 
melhoria da gestão colaborativa dos recursos naturais transfronteiriços do LVB 
entre os Estados Parceiros; e (ii) a melhoria da gestão ambiental de pontos 
críticos de poluição e sub-captações degradadas selecionadas para o benefício 
das comunidades, que dependem dos recursos naturais de LVB [tradução da 
autora]77 (IBID, p18). 

Mesmo após a revisão do projeto para que fosse menos ambicioso, o relatório 

externo de avaliação indica que os objetivos foram alcançados apenas modestamente. 

Muitas ações eram esperadas do LVBC, que ainda era uma estrutura muito recente e com 

baixa capacidade de articulação. Para os avaliadores, entre as lições aprendidas com a 

iniciativa, estava a de que o envolvimento das comunidades precisa ser mais efetivo, 

indicando que as ações tiveram pouco impacto sobre a qualidade de vida da população 

ribeirinha. Também afirmam que a estrutura transfronteiriça de monitoramento é crítica 

para a manutenção de um conceito de “sistema” para a bacia, impedindo que os países 

voltem a ter uma visão apenas nacional sobre o lago ao fim do projeto.  

Outro apontamento é o de que a construção de consenso requer foco em temas nos 

quais o acordo seja mais viável. Por exemplo, durante o estudo, Uganda não demonstrou 

                                                           
77 The PDOs were revised through a Board approved restructuring in June 2012. The level of ambition 
was lowered, with the word ‘contribute’ added to the original PDO; ‘reduction in environmental stress’ in 
pollution hotspots and degraded sub-catchments replaced with their ‘improved management’; and 
‘improve the livelihood of communities’ was modified to ‘for the benefit of”. The PDO was modified to 
read “to contribute to: (i) the improvement of the collaborative management of the trans-boundary natural 
resources of the LVB among the Partner States; and (ii) the improvement of environmental management 
of targeted pollution hotspots and selected degraded sub-catchments for the benefit of communities, who 
depend on the natural resources of LVB 
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interesse na regulamentação de captação e vazão de água, mas havia boa cooperação entre 

todos os países para o monitoramento da pesca. Por fim, o relatório recomenda 

compreender o melhor possível a economia e a política envolvidas e os incentivos 

necessários para pavimentar o caminho para os acordos. 

Paralelamente houve um projeto sobre a Bacia do Lago Vitória direcionado 

apenas a Burundi e Ruanda (AFCC2/RI-Lake Victoria Environmental Management 

Project). Os dois países receberam, também via AID, 30 milhões de dólares. As avalições 

de cada etapa desse estudo também foram de moderadas a insatisfatórias por razões 

semelhantes ao do projeto maior envolvendo os três países onde o lago ocorre 

propriamente.  

O segundo projeto de águas subterrâneas transfronteiriças realizado pela GEF foi 

o Groundwater and Drought Management in Southern African Development Community 

(SADC). Na reunião de criação do PSAG foi afirmado pela representante do Banco 

Mundial, Karin Kemper, que a criação de um projeto na África nos mesmos moldes do 

realizado no Guarani estava em curso (ATA CIRCUNSTANCIADA, 2000). Iniciado em 

2005, três anos após o PSAG, o projeto aproveita muitas das lições aprendidas no estudo 

latino-americano. Uma das principais semelhanças foi a influência para criação de um 

acordo internacional sobre o tema, concretizado em 2012 – dois anos após a assinatura 

do Acordo sobre o SAG –, englobando tanto águas subterrâneas como superficiais.  

A ação mais urgente do projeto era mitigar os riscos de escassez advindos do uso 

desregulamentado das águas subterrâneas. Para isso, era necessário criar do zero 

informações sobre capacidade de carga do sistema, ou seja, indicar quanta água 

subterrânea poderia ser retirada a partir dos fluxos de recarga dos aquíferos da região 

(WORLD BANK, 2011, p.3).  

O método usado pelo banco para permitir a criação de um tratado internacional 

sobre águas na região foi semelhante também ao aplicado no SAG: criar uma série de 

reuniões, congressos e grupos de trabalho com tomadores de decisão, políticos locais, 

acadêmicos e educadores, promovendo as ideias do banco no tema. Uma parte dos 

recursos do projeto – em um total de pouco menos 13 milhões de dólares – não foi 

disponibilizada devido a impedimentos legais que a equipe do banco foi incapaz de 

resolver (IEG, 2014). Os dois países arcaram com um custo de 22 milhões de dólares, 

totalizando quase 35 milhões de dólares efetivamente gastos.  
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O resultado geral do estudo foi considerado relativamente positivo. Ele conseguiu 

aumentar as informações de caracterização das fontes de água subterrâneas, promover o 

treinamento de técnicos e acadêmicos, além de aumentar a cooperação internacional no 

tema entre os países envolvidos, que foram Malawi, Moçambique, Namíbia e África do 

Sul78.  

Um novo projeto sobre gestão transfronteiriça de águas subterrâneas foi criado em 

2014 envolvendo todos os países que formam a SADC. O estudo recebeu um empréstimo 

de 10 milhões de dólares e tem como uma de suas justificativas a “invisibilidade das águas 

subterrâneas”. Segundo o texto do projeto, embora nos acordos já promovidos no 

continente sobre água transfronteiriças haja o entendimento de que as águas subterrâneas 

fazem parte do fluxo da bacia hidrográfica como um todo, sua gestão e regulação fica 

escanteada em detrimento das águas superficiais. Isso exige, argumenta o trabalho, uma 

ação específica para as águas subterrâneas (WORLD BANK, 2014, p13-14):  

O GMP [Programa de Ação para Gerenciamento de Água Subterrânea] possui 
quatro intervenções do Projeto: estruturas políticas e institucionais; gestão 
transfronteiriça de aqüíferos; sensibilização; e cooperação regional e gestão 
das águas subterrâneas ". Como região, a África Austral possui uma agenda 
comparativamente avançada para fortalecer a gestão das águas subterrâneas, 
apoiada por dados e informações quantitativas e apoiada por instrumentos 
legais ratificados [tradução da autora]79. 

Em 2006, o GEF realiza seu segundo projeto de águas transfronteiriças na 

América Central, o Corazon Transboundary Biosphere Reserve. Esse projeto teve um 

custo de 33 milhões de dólares e uma performance considerada pouco satisfatória pelo 

relatório final de avaliação (IEG, 2014b).  

Os países envolvidos foram a Nicarágua e Honduras. Embora o projeto em si tenha 

uma abrangência que vai além dos recursos hídricos, eles têm um papel central em sua 

concepção. Algumas das principais ações foram no sentido de mitigar o risco de escassez 

de água, sobretudo pelo uso desregulado da produção cafeeira nos dois países. Entretanto, 

a capacidade técnica instalada no território foi superestimada, enquanto as dificuldades 

                                                           
78 Embora o SADC compreenda dezesseis países (África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, Ilhas 
Maurícius, Lesoto, Madagascar, Malawi, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, 
Suazilândia, Seichelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabue), apenas os países citados estavam diretamente 
relacionados ao projeto.  
79 The GMP [Groundwater Management Programme of Action] has four Project interventions: policy and 
institutional frameworks; transboundary aquifer management; awareness raising; and regional 
cooperation and groundwater management". As a region, southern Africa has a comparatively advanced 
agenda for strengthening groundwater management, supported by quantitative data and information and 
backed by ratified legal instruments. 
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logísticas de trabalhar em áreas remotas foram “subestimadas” (IEG, 2014b, p.12). Além 

disso, este foi o primeiro projeto de águas transfronteiriças que implicou em uma 

transferência de recursos diretamente para comunidades tradicionais. 

O Projeto Corazón é o primeiro a transferir recursos para as comunidades para 
a implementação direta de atividades. No entanto, dados os níveis locais de 
pobreza e educação na área, seria impossível realizar a execução direta de 
atividades sem primeiro garantir que fosse construída capacidade nessas 
comunidades para o gerenciamento de áreas protegidas, formulação de 
subprojetos, processos administrativos, compras, gestão financeira e 
monitoramento e avaliação, entre outros [tradução fda autora]80(IBID, p.12). 
 

Em 2007 o banco realiza o AFCC2/RI South West Indian Ocean Fisheries Project. 

O projeto de metas ambiciosas custou 29 milhões de dólares, sendo pouco mais de 12 

milhões oriundos da GEF. Os países envolvidos participaram com 10,5 milhões, o 

governo da Noruega ofereceu uma ajuda de 3 milhões, sendo o restante oriundo de 

agências multilaterais e ONGs. Os resultados finais foram considerados satisfatórios, 

embora não haja um indicativo de algum acordo internacional na matéria, como parecia 

ser inicialmente a intenção. 

O foco do projeto era o manejo sustentável dos recursos pesqueiros. Dessa forma, 

a principal meta era a harmonização regulatória em matéria de pesca entre os oito países 

envolvidos -- Comores, Quênia, Madagascar, Ilhas Maurícius, Moçambique, Seicheles, 

África do Sul e Tanzânia. Entre os resultados concretos, está a instalação de uma base de 

dados de pesca (the Regional Management's Server) no Quênia, transferida do Instituto 

Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (Institut de Recherche pour le 

Developpement [IRD]). Isso ajudou os países membros do projeto a aumentar o 

conhecimento sobre biodiversidade marinha e estoque pesqueiro. A exemplo do que 

ocorreu no PSAG, o projeto permitiu entender que os impactos da pesca por um dos países 

não eram significativos sobre o total do recurso natural compartilhado (neste caso, o 

estoque pesqueiro).  

Uma conclusão importante de estudos refutou a teoria "de que havia muitos 
estoques de peixes compartilhados, não semelhantes ao atum, na região. 
Portanto, a exploração de estoques de crustáceos, peixes pelágicos demersais 
e não atum por um país no SWIO não tem impacto negativo. sobre os estoques 

                                                           
80 The Corazón Project is the first to have transferred resources to communities for their direct 
implementation of activities. However, given the local poverty and education levels in the area, it would 
have been impossible to carry out direct execution of activities without first ensuring that capacity was 
built in these communities for management of protected areas, formulation of sub -projects, 
administrative processes, procurement, financial management and monitoring and evaluation, among 
others 
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de crustáceos e peixes nos países vizinhos.Esta conclusão significava que cada 
país precisava se responsabilizar por qualquer dano aos seus próprios estoques 
pesqueiros offshore, resultante de causas ambientais ou antropogênicas, e que 
abordasse essas causas por meio de políticas e estratégias nacionais de gestão 
de recursos pesqueiros beneficiaria diretamente os países [tradução da 
autora]81 (IEG, 2014c, p.5). 

Em 2008 o Banco Mundial financia seu segundo projeto de águas transfronteiriças 

na Europa, desta vez a respeito do Lago Escútare (Skadar-Shkoder), na fronteira entre 

Albânia e Montenegro, na região dos Balcãs. O custo estimado foi de 19 milhões de 

dólares, sendo apenas 4 milhões oriundos da GEF e o restante de agências bilaterais e 

outras fontes de empréstimos consultadas pelos dois países. 

Esse projeto teve uma dificuldade política devido a desentendimentos com o 

governo de Montenegro. Os motivos principais foram falta de concordância e confiança 

por parte de Montenegro em relação a tecnologias de tratamento de água que estavam 

previstas para serem implementadas na sua porção da bacia. Isso seria feito a partir de 

uma cooperação com a Albânia, onde o problema de efluentes industriais já estava 

resolvido.  

Outro complicador foram as intenções do governo montenegrino de realizar obras, 

sobretudo a construção de uma hidrelétrica com impactos para o lago. As divergências 

foram superadas ao longo do projeto, um acordo bilateral foi obtido no tema e, 

posteriormente, o governo de Montenegro solicitou ao Banco Mundial ajuda financeira 

para um projeto abrangente de tratamento de efluentes industriais (IEG, 2014d).  

Nesse mesmo ano outro projeto no Leste Europeu foi executado pela GEF, o 

Neretva and Trebisnjica River Basin Management Project, na Croácia e em Bósnia & 

Herzegovina. A ação, encerrada em 2015 ao custo de pouco mais de 21 milhões de 

dólares, foi considerado satisfatória. Os objetivos principais eram melhorar a gestão 

transfronteiriça de recursos hídricos entre as duas nações e aumentar o controle da 

poluição, conservando a fauna aquática. Para isso, uma das medidas foi promover o 

                                                           
81 An important conclusion from studies disproved the theory "that there were many shared, non-tuna like 
fish stocks in the region  Hence exploitation of stocks of crustaceans, demersal and non-tuna pelagic fish 
by one country in the SWIO does not have a detrimental impact on stocks of crustaceans and fish in 
neighboring countries . This conclusion meant that individual countries needed to take responsibility for 
any damage to their own off -shore fish stocks resulting from environmental or anthropogenic causes and 
that addressing these causes through national fisheries resource management policies and strategies would 
benefit countries directly 
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engajamento de atores locais na gestão hídrica por meio de eventos acadêmicos e de 

divulgação científica.  

Com o projeto, Bósnia & Herzegovina reformou suas leis de águas com base em 

orientações do Banco Mundial, da União Europeia e do Westminster Foundation for 

Democracy (WFD), que é uma instituição britânica parceira do banco. Croácia e B&E 

têm um acordo sobre águas transfronteiriças desde 1996, e todas as atividades do projeto 

se ajustaram sem dificuldade aos termos do acordo. Foi adicionado ao aparato 

institucional já existente um protocolo de troca de dados que, segundo o Banco Mundial, 

forneceria uma base para harmonizar as políticas nacionais de gestão da água na bacia 

transfronteiriça (IEG, 2016).  

Antes do fim dessa iniciativa, os dois países seriam alvo, em 2014, de um segundo 

projeto de águas transfronteiriças, dessa vez mais focado na poluição do Mar Adriático. 

Esse estudo teve avaliação de moderada a insatisfatória por não atingir o objetivo 

principal, que era a diminuição de lançamentos de poluentes como o nitrogênio no mar.  

O Mar Adriático é um golfo muito alongado e fechado que faz parte do Mar 

Mediterrâneo. Ele banha o Norte e o Leste da Itália em uma margem e, na outra, toda a 

região oeste dos Bálcãs. Bósnia & Herzegovina tem uma minúscula saída para o mar com 

20 quilômetros de extensão, no município de Neum. A Croácia tem uma costa de 1,7 mil 

quilômetros, sem contar as linhas costeiras de suas 79 ilhas. Essa diferença pode explicar 

a divergência de recursos gastos no projeto – dos quase 29 milhões de dólares gastos, 

mais de 24 milhões vieram da Croácia, enquanto menos de 6 milhões foram emprestados 

pelo Banco Mundial aos dois países.  

Os resultados incluem a construção de estações de tratamento de esgoto em ilhas 

da Croácia e reforma das leis de saneamento básico nesse mesmo país. A estação de 

tratamento na cidade de Mostar, na Bósnia & Herzegovina, não foi concluída, nem foi 

alterada qualquer prática no país em relação ao controle de poluentes. Segundo o relatório 

de avaliação, a equipe do banco teve problemas em lidar com autoridades locais e seu 

modelo de concessão dos serviços de saneamento (IEG, 2016b).  

[…] O relacionamento se deteriorou ainda mais quando surgiram reclamações 
durante o processo de reprovação em agosto de 2017, relacionadas ao projeto, 
fornecimento e instalação do tratamento de lixiviados no aterro sanitário de 
Mostar. 

[…] As autoridades da cidade de Mostar tiveram pouca influência e acharam 
quase impossível colaborar com a empresa de serviços públicos local que 
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atuava como equipe de implementação do projeto (PIT) para a construção do 
sistema de gerenciamento de lixiviados na Bósnia e Herzegovina. Entende-se 
que o PIT pretendia favorecer determinadas empresas e garantir que elas 
vencessem as licitações e que os concorrentes fossem desqualificados. A 
equipe do PIT insistiu em seus próprios consultores e procedimentos 
operacionais, em vez de cumprir o protocolo do Banco para a aquisição de 
serviços de consultoria. Apesar das tentativas do Banco de encontrar uma 
solução para os problemas de compras, os funcionários do PIT mostraram-se 
pouco cooperativos. O Banco Mundial investigou as discrepâncias nas 
compras, mas não conseguiu reunir evidências suficientes para justificar uma 
ação corretiva. De acordo com a equipe de tarefas do Banco, ficou claro que a 
equipe do PIT preferia perder a concessão do Banco do que trabalhar 
cooperativamente e dentro do escopo do Contrato do Banco[tradução da 
autora].82 

Após um acúmulo de ações sobre águas transfronteiriças na África, o Banco 

Mundial cria, em 2011, a Cooperação em Águas Internacionais na África (Cooperation 

in International Waters in Africa – CIWA). Também nesse ano, o Banco Mundial iniciou 

a primeira fase de um projeto envolvendo Oriente Médio e Norte da África intitulado 5M- 

Regional Coordination on Improved Water Resources Management and Capacity 

Building in Cooperation with NASA. O estudo ofereceu pouco menos de 5 milhões de 

dólares para uma cooperação entre Líbano, Marrocos, Jordânia, o Centro Regional de 

Sensoriamento Remoto dos Estados do Norte da África (Centre Regional de 

Télédétection des Etats d’Afrique du Nord) e o Arab Water Council. Embora tivesse um 

orçamento modesto, o projeto durou até 2015 e obteve os resultados esperados. 

O objetivo da ação, segundo relatório do Banco Mundial, era melhorar o 

gerenciamento das organizações locais e regionais de recursos hídricos e reduzir a ameaça 

de degradação do solo e de mudança climática em relação a populações vulneráveis 

dependentes de sistemas de produção agrícola. Também era uma meta reduzir a poluição 

terrestre que afeta o Mar Mediterrâneo (WORLD BANK, 2011b).  

                                                           
82 […] the relationship deteriorated further when complaints arose during the rebidding process in August 
2017, related to the design, supply, and installation of the treatment of leachate at the sanitary landfill in 
Mostar. 
[…] the Mostar city authorities had little leverage and found it almost impossible to collaborate with the 
local utility company that served as project Implementing Team (PIT) for the construction of the leachate 
management system in BiH. It is understood that the PIT was intent on favoring certain companies and to 
ensure they would win the tenders as well as have competitors disqualified. The PIT staff insisted on their 
own consultants and operational procedures rather than abide by Bank protocol for the procurement of 
consultant services. Despite attempts by the Bank to find a resolution to the procurement problems, the 
staff at the PIT proved to be uncooperative. The Bank investigated the procurement discrepancies but was 
unable to gather sufficient evidence to make a case for corrective action. According to the Bank task 
team, it became clear that PIT staff preferred to lose the Bank grant rather than work cooperatively and 
within the scope of the Bank Agreement. 
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O uso do sensoriamento remoto se mostrou muito mais útil do que a expectativa 

inicial do projeto. Foi possível otimizar as avaliações de disponibilidade hídrica, criar 

mapas para irrigação, previsão de fluxos de água, monitorar a extensão de secas severas 

e criar projeções para todas essas situações em diferentes cenários possíveis em 

decorrência das mudanças climáticas globais.  

No Marrocos, os gafanhotos representam um problema grave para os produtores 

rurais desde a antiguidade. Muitos desses animais nascem no sul do país e ocasionalmente 

passam do estado solitário ao estado gregário, formando nuvens devastadoras para áreas 

vegetadas. Em sua fase gregária, os animais desencadeiam uma sequência de parâmetros 

visuais de voo que puderam ser cruzados com dados de umidade e temperatura do solo 

oferecidos pela tecnologia do projeto. Ao fazer essas relações, as autoridades marroquinas 

estabeleceram um eficiente controle de pragas. Além disso, o país criou um Índice 

Abrangente de Seca, desenvolvido em parceria com o Centro de Mitigação de Secas da 

Universidade de Nebraska, nos EUA. Com esses dados em mãos, o governo do Marrocos 

orientou um programa de compensação para agricultores afetados pela seca, algo que 

ainda não havia sido viabilizado devido a dificuldades de ordem técnica que impactavam 

disputas políticas.  

No Líbano, no âmbito desse mesmo projetos, uma performance semelhante 

permitiu criar um índice hidrométrico para orientar ações de combate a incêndios 

florestais, enquanto na Jordânia os dados de sensoriamento remoto permitiram a 

localização de poços irregulares de água subterrânea. De fato, o avanço no monitoramento 

foi de tal ordem que o país refez sua lei sobre águas subterrâneas a partir dessa nova 

capacidade técnica de fiscalização. A exemplo do que ocorreu com o OEA no PSAG, o 

êxito bastante destacado desse projeto, com custos relativamente modestos, é atribuído à 

participação do Conselho Árabe de Água:  

Parte do sucesso do projeto ocorreu devido à coordenação do Conselho Árabe 
da Água, que desempenhou um papel fundamental na coordenação com todos 
os países participantes (com capacidade treinada e aprimorada nos 
procedimentos e políticas de implementação do projeto do Banco) 

[…] Para projetos futuros desse tipo, a lição provavelmente deve ser a de 
selecionar um órgão de coordenação sem uma agenda própria, que seria 
confiável para os vários países e, então, treiná-los, bem como as unidades dos 
países na implementação do projeto, procedimentos e ferramenta [tradução da 
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autora] 83(WORLD BANK, 2011b, sem paginação). 
 

Paralelamente, Líbano e Marrocos foram objeto de um novo projeto, juntamente 

com a Tunísia, com orçamento de pouco mais de 3 milhões de dólares. A ação buscava 

aumentar a cooperação em torno do Mar Mediterrâneo e acabou por integrar também o 

Egito e a Cisjordânia. Foram feitos estudos sobre poluição marinha, gestão de bacias 

transfronteiriças e harmonização de leis sobre recursos hídricos nos cinco países (IEG, 

2017, p.2).  

 Em 2014 o banco inicia um projeto de grande porte (122 milhões dólares) na Bacia 

do Rio Zambeze, na Etiópia, no Quênia e em Uganda, sob o título AFCC2/RI-Regional 

Pastoral Livelihoods Resilience Project. Embora seu escopo vá além da questão hídrica, 

um dos objetivos centrais do estudo é elaborar estratégias de adaptação à seca por meio 

de uma gestão otimizada dos recursos hídricos transfronteiriços.  

Os resultados do projeto, que se encerra em dezembro de 2019, são muito 

modestos e foram considerados pelo relatório de avaliação do banco parcialmente 

insatisfatórios84. No que se refere especificamente à água, uma das metas era a construção 

de infraestruturas de água (como poços e cisternas) ao longo das rotas de migração 

transfronteiriça, sendo 116 em Uganda, 95 no Quênia e 146 na Etiópia. Em dezembro de 

2018, última atualização desse dado, apenas 99 tinham sido feitas na Etiópia, 26 no 

Quênia e nenhuma em Uganda.  

Paralelamente, o Banco Mundial organizou um outro projeto na mesma bacia 

dedicado apenas à harmonização da legislação de águas não apenas dos três países 

citados, mas de todos os países ripários e teve orçamento de 4 milhões de dólares. O 

projeto foi executado no contexto do comitê de bacia (Zambezi Watercourse Commission 

– ZAMCOM, com sede no Zimbabwe) e não diretamente com os governos nacionais. O 

Rio Zambeze ocorre em Angola, Botswana, Moçambique, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe, 

                                                           
83 Part of the success of the project was due to the coordination by the Arab Water Council, which a 
played pivotal role in coordinating with all participating countries (with trained and improved capacity on 
the Bank project implementation procedures and policies)  
[…]For future projects of this type, the lesson probably should be to select a coordinating body without 
an agenda of its own, that would be trusted by the various countries, and then to train them as well as the 
country units in project implementation procedures and tool 
84 Ocasionalmente, os relatórios de avaliação final dos projetos do WB podem ser emitidos antes da data 
de encerramentos dos mesmos.  
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e sua bacia hidrográfica inclui ainda Malawi, República Democrática do Congo e 

Tanzânia.  

A ação resultou na criação de um Acordo Internacional sobre a Zamcom, 

instituindo formalmente as atribuições legais da comissão. Até outubro de 2019, somente 

o Malawi ainda não tinha ratificado o documento.  

O projeto Volta River Basin Strategic Action Programme Implementation também 

lida diretamente com uma organização supranacional, a Volta Basin Authority (VBA). 

Embora o Rio Volta ocorra apenas em Gana e em Burquina-Faso, a bacia do Volta inclui 

rios tributários localizados em Benin, Costa do Marfim, Mali e Togo. Por isso, a VBA foi 

criada a partir de um acordo entre os seis países em 2006. O projeto foi iniciado em 2015 

e encerrado em 2019, com resultados considerados insatisfatório em relatório do banco. 

Do total alocado para o projeto, sendo aproximadamente 7 milhões de dólares via GEF e 

quase 4 milhões do Banco Mundial via CIWA, apenas 36% e 47% respectivamente foram 

de fato usados (WORLD BANK, 2019, p.2).  

A criação da VBA teve como principal objetivo a harmonização das leis nacionais 

de água dos seis países ribeirinhos. Sua origem, entretanto, remonta à primeira versão da 

VBA, uma organização ganesa criada unilateralmente no país para garantir o 

abastecimento de energia hidrelétrica.  

Nos anos de 1960, uma hidrelétrica chamada Akosombo Dam, construída no rio 

Volta, em Gana, com recursos do Banco Mundial, criou o terceiro maior lago artificial do 

mundo. Projetada para atender à demanda por energia elétrica da indústria de alumínio 

(WORLD BANK,1960), o empreendimento gerou graves problemas socioambientais, a 

exemplo do que viria a ocorrer no Brasil anos mais tarde com o projeto de Balbina.  

A ação levou a transferência de mais de 700 vilas para apenas 52 novos 

assentamentos. A população que vivia da agricultura teve que se adaptar ao cultivo em 

áreas menos férteis do que as terras que foram alagadas. Como consequência um maior 

uso de fertilizantes foi introduzido, deteriorando significativamente a qualidade da água. 

Isso aumentou a proliferação de algas que provocam a eutrofização da água, “favorecendo 

também a procriação de vetores de transmissão de doenças de veiculação hídrica” 

(GYAU-BOAKYE, 2001, p.21). Dessa forma, a VBA foi instituída para lidar com os 

conflitos gerados pela obra instituída no projeto anterior.  
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Tanto a primeira versão da VBA, nos anos de 1960, como a segunda, em 2006, 

foram criadas sob a influência direta do Banco Mundial. No projeto mais recente, o Banco 

Mundial emprestou os recursos não aos países envolvidos, mas diretamente à autoridade 

supranacional que ele mesmo ajudou a formular. A partir disso, poderia haver a 

expectativa de que os resultados do projeto, ao menos do ponto de vista do banco, fossem 

positivos, mas isso não se confirma.  

O projeto foi reestruturado em 2017 para retirar as metas de reflorestamento em 

regiões de influência para a bacia do Volta, localizadas em Benin, Gosta do Marfim, Gana 

e Togo. Havia a previsão de realização de um subprojeto para a estabilização e restauração 

de 10 quilômetros de margens do tributário rio Kou, em Burquina Faso, mas na 

reformulação, a meta foi reduzida para 5 quilômetros. Havia a proposta de financiar 

irrigação em 50 hectares de áreas de agricultura familiar, o que foi alterado para a 

realização de projetos de educação ambiental e capacitação técnica de noventa 

camponeses (WORLD BANK, 2019).  

Até o presente momento, não foi publicado um relatório externo de avaliação 

indicando os motivos para a redução das metas do projeto e as causas das dificuldades de 

implementação. Entretanto, observando projetos anteriores, há evidencias de que a GEF 

tem dificuldades para promover ações efetivas em países com baixo capacidade 

institucional. Os países da Bacia do Volta estão entre os mais pobres do planeta e por isso 

têm baixa capacitação técnica e pouca organização de entes públicos.  

É importante ressaltar que as ações mais atuais do banco no rio Volta estão 

fundamentalmente focadas em resolver os problemas que a própria instituição criou no 

passado com o financiamento de um megaprojeto hidroelétrico. Também se pode deduzir 

que nem mesmo do ponto de vista econômico o projeto anterior pode ser considerado 

algo eficiente, já que a situação socioeconômica de Gana ainda é bastante crítica. 

Atualmente, o Banco Mundial realiza por meio da GEF três projetos de águas 

transfronteiriças: Himalayan University Consortium Grant (de 2016 a 2020, envolvendo 

os países do consórcio – Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Myamar, Nepal 

e Paquistão). Trata-se do primeiro projeto de águas transfronteiriças do GEF na Ásia; o 

West Balkans Drina River Basin Management (com duração de 2016 a 2020, envolvendo 

novamente Bósnia & Herzegovina, Sérvia e Montenegro); e o Sahel Irrigation Initiative 

Support Project (de 2017 a 2024, com os governos de Burkina Faso, Chad, Mali, 
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Mauritânia, Niger e Senegal, além do Comité Interestatal para o Controle da Seca no 

Sahel [Interstate Committee for Drought Control in the Sahel – CILSS]).  

Não foram considerados nesta análise os projetos do Banco Mundial no Rio 

Mekong, no Sudeste Asiático, passando por Camboja, China, Laos, Mianmar, Tailândia 

e Vietnã. Isso porque, embora o rio esteja numa bacia transfronteiriça, os projetos 

realizados (o mesmo projeto divido em três fases) foram feitos em caráter nacional, sendo 

duas etapas no Vietnã e uma no Camboja. Assim, os projetos não guardam semelhança 

com os demais projetos em águas transfronteiriças realizados pelo banco.     
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Quadro 2: Projetos do Banco Mundial sobre águas Transfronteiriças 

 

3No quadro acima, é possível verificar a revalência da Africa nos projetos de agua do 
Banco Mundial 

 

 

 

Name do Projeto Região Status Criação

Sahel Irrigation Initiat ive Support  Project África Ocidental Ativo 05/12/2017

Himalayan University Consortium Grant Sul da Asia Ativo 16/12/2016

West  Balkans Drina River Basin Management Balcãs Ocidentais Ativo 09/05/2016

Volta River Basin Strategic Action Programme Implementat ion África Ocidental Fechado 21/05/2015

Zambezi River Basin Management Project África do Sul Fechado 06/03/2015

Croatia & Bosnia & Herzegovina GEF Adriatic Sea Environmental Pollution Control Project  (I) Balcãs Ocidentais Fechado 11/06/2014

AFCC2/RI-Zambezi River Basin Development  Project África Fechado 30/05/2014

AFCRI-Sustainable Groundwater Management in SADC Member States África Ativo 24/04/2014

RI-Regional Pastoral Livelihoods Resilience Project África Ativo 18/03/2014

Senegal River Basin Climate Change Resilience Development Project África Ocidental Ativo 05/12/2013

Senegal River Basin Climate Change Resilience Development Project África Ocidental Ativo 05/12/2013

AFCRI-Nile Cooperation for Results Project África Ativo 26/12/2012

Regional Coordination for Improved Water Resources Mgt. & Capacity
Egito, República 
Árabe da Fechado 17/07/2012

Regional - Governance and Knowledge Generat ion
Oriente Médio e 
Norte da África Fechado 29/11/2011

AFCC2/RI-Lake Victoria Environmental Management Project  (Burundi and Rwanda) África Fechado 13/06/2011
5M- Regional Coordinat ion on Improved Water Resources Management and Capacity Building in 
Cooperation with NASA

Oriente Médio e 
Norte da África Fechado 09/06/2011

Eastern Nile First  Joint Multipurpose Program Identification (JMP1 ID) África Fechado 01/09/2009

AFCC2/RI-Lake Victoria Environmental Management Project  II África Fechado 03/03/2009

AFCC2/RI-Lake Victoria Environmental Management Project  Phase II África Fechado 03/03/2009

Neretva and Trebisnjica River Basin Management Project  (BiH/Croatia) Balcãs Ocidentais Fechado 29/05/2008

ALBANIA/MONTENEGRO LAKE SKHODER INTEGRATED ECOSYSTEM MANAGE Balcãs Ocidentais Fechado 27/05/2008

AFCC2/RI South West Indian Ocean Fisheries Project África Fechado 28/06/2007

Corazon T ransboundary Biosphere Reserve Project América Central Fechado 13/06/2006

Groundwater and Drought Management  in SADC Project África Fechado 14/06/2005

Lake Victoria Transboundary Proj. (GEF) África Fechado 14/10/2004

Reversing Land and Water Degradation Trends in the Niger River Basin África Fechado 20/05/2004

Senegal River Basin Water and Environmental Management Project África Fechado 28/10/2003

SVP (Shared Vision Program) Facilitation África Fechado 22/04/2003

Nile Transboundary Environmental Action Project África Fechado 08/04/2003

Baltic Sea Regional GEF Project - Phase I
Europa e Ásia 
Central Fechado 25/02/2003

Reversal of Land and Water Degradation Trends in the Lake Chad Basin Ecosystem África Fechado 21/01/2003

Environmental Protection and Sustainable Development of the Guarani Aquifer System Project América latina Fechado 13/06/2002

Mesoamerican Barrier Reef System (GEF) América Central Fechado 22/05/2001
Regional Project for the Implementation of the Strategic Action Program for the Red Sea and Gulf 
of Aden

Mar Vermelho e 
Golfo de Áden Fechado 23/02/1999

Elaborado ela autora com dados do Banco Mundial disponíveis em https://projects.worldbank.org/

Projetos do WB sobre águas transfronteiriças
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4.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

O Banco Mundial realizou 7352 projetos relacionados ao tema da água em 

praticamente todos os países pobres ou de renda média. O país com maior número de 

ações nesse tema é a Índia, com 404 projetos, seguida da China (328) e do Brasil (274). 

Desses, 133 são projetos ainda ativos nos três países, 57 na China, 51 na Índia e 25 no 

Brasil.  

Nos países que fazem parte do Sistema Aquífero Guarani, o Banco Mundial já 

realizou 410 projetos, 42 deles ainda ativos. Na América Latina inteira foram 1136 

projetos, 107 ainda em execução, 50 deles cancelados, sendo 19 destes nos países do 

SAG.  

Do total de projetos de água do banco no mundo, apenas 382 tratam de águas 

subterrâneas (ou envolvem águas subterrâneas no seu desenvolvimento). O primeiro deles 

foi realizado entre 1961 e 1966, em Taiwan, e envolvia melhoria dos modelos de 

irrigação, mesmo tema do segundo projeto, em 1962, no Paquistão. A irrigação foi o tema 

central dos projetos de águas subterrâneas até o começo da década de 1990, quando a 

preocupação com a legislação de água dos países passa a predominar.  

O país com maior número de projetos sobre águas subterrâneas é a Índia, com 69 

ações, a primeira delas iniciada em 1970, o Kadana Irrigation Project. A maior parte dos 

projetos sobre água no país tinha relação com irrigação. O primeiro estudo que passa a 

tratar de legislação e instituições de água na Índia foi realizado em 1987, intitulado 

National Water Management Project, mas ainda com muitas ações focadas em temas de 

aproveitamento de água na agricultura. Alguns projetos menores são realizados sobre 

abastecimento e saneamento básico nos anos seguintes, até que em 2010 o Banco Mundial 

cria o projeto Water Sector Improvement, voltado à reforma das leis de água e das 

instituições dedicadas ao tema no país. Em 2017 foi criado o National Hydrology Project, 

ainda em atividade, juntamente com outros quatro estudos, um deles sobre águas 

subterrâneas, com orçamento de 450 milhões de dólares; outro sobre abastecimento e 

saneamento básico em uma área rural e dois sobre agricultura irrigada.  

No projeto de 1987, quando as primeiras ações do Banco Mundial foram iniciadas 

para alterar o setor de águas na Índia, a performance é considerada categoricamente 

negativa. Entre os erros cometidos em sua execução, o relatório de avaliação afirma:  
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Projetos nacionais de irrigação em um país tão diverso quanto a Índia não 
funcionam. Os projetos precisam se concentrar e se concentrar em estados 
únicos em que o ambiente político está certo ou pode ser realisticamente 
influenciado pelo projeto [tradução da autora] 85(WORLD BANK, 1998, p.25). 

O relatório afirma ainda que futuros empréstimos ao país nesse tema devem estar 

condicionados a reformas institucionais sobre água, principalmente das agencias 

relacionadas à irrigação em nível estadual no país (IBID).  

Uma carta presente nos anexos do projeto indica que a ação sofreu uma 

intervenção de auditores do Banco Mundial, para a contrariedade do governo indiano. O 

documento, escrito pelo ministro dos Recurso Hídricos do país, rebate a avaliação 

negativa do banco sobre o projeto, afirmando que a instituição teria usado o estudo como 

exemplo de boa performance em missões a países pobres ou de renda média. A carta diz 

que a ação dos interventores do banco teria dificultado a entrega de canais de irrigação e 

que o tema teria se tornado uma questão de honra e um tema politicamente sensível para 

os atores indianos envolvidos. Assim, eles teriam eles mesmos realizado a obra, a fim de 

não desapontar à população assistida. O documento também critica a necessidade de 

“emissão de documentos exclusivamente em inglês” no contexto do projeto (IBID, p 34, 

annex b).  

Por parte do Banco Mundial, o documento indica também algum ruído quanto à 

implementação de políticas de água. “Considerou-se prudente buscar o compromisso dos 

Estados desejosos de participar da fase de acompanhamento para implementar as 

reformas institucionais e políticas. De fato, a maioria dos Estados concordou com isso” 

(IBID, p 36, annex b).  

 Já o projeto de 2010 foi considerado moderadamente satisfatório. A ação custou 

quase 1 bilhão de dólares e foi encerrado em 2019, sendo metade desse valor fruto do 

empréstimo do banco e a outra metade do próprio governo indiano.  

Dois componentes do projeto estavam relacionados à criação de sistemas de 

irrigação em áreas específicas do país, um terceiro era dedicado à gestão do próprio 

projeto, devido ao tamanho e quantidade de recursos humanos e financeiros envolvidos, 

enquanto um último componente tratava especificamente da reforma do setor de águas 

do país com foco nos modelos de irrigação, componente com menor custo do projeto 

                                                           
85 National irrigation projects in a country as diverse as India do not work. Projects need to focus and 
concentrate on single states where the policy environment is either right or can be realistically influenced 
by the project 
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(pouco mais de 20 milhões de dólares). Entre as ações nesse sentido estavam a criação de 

uma comissão de água no estado de Andhra Pradesh e a criação de uma associação de 

usuários de água com papel de intervir na gestão dos recursos junto às autoridades 

governamentais (IEG, 2018). 

O projeto na Índia que mais propriamente trata da questão das águas subterrâneas 

é o estudo iniciado em 2017 com data prevista para conclusão em 2025. O National 

Hydrology Project está dividido em três componentes, um deles para melhorar as 

ferramentas de monitoramento de recursos hídricos existentes, outra para facilitar a 

divulgação de informações sobre água e um último dedicado ao planejamento integrado 

de todos os corpus d’água.  

As águas subterrâneas estão sob forte pressão, com mais da metade dos 
recursos desenvolvidos para uso e extração excessiva predominantes em 
muitas áreas intensivamente cultivadas. A demanda por água é projetada para 
quase o dobro até 2050 (atingindo 1.069 bilhões de m3 em comparação aos 
atuais 659 bilhões de m3). A demanda continuará a aumentar em todos os 
setores, principalmente nos setores industrial e doméstico, pressionando a 
agricultura, que atualmente representa 90% do uso da água. Programas 
nacionais como o Esquema de Irrigação do Primeiro Ministro (Pradhan Mantri 
Krishi Sinchaiyee Yojana, PMKSY), que visa garantir o suprimento de 
irrigação a todos os campos da Índia, já enfrentam restrições de água devido à 
superexploração das águas subterrâneas, disponibilidade limitada de água no 
armazenamento de superfície e crescente demanda por realocação de água 
agrícola para outros setores prioritários [tradução da autora]86. (WORLD 
BANK, 2017, p2). 

Com 65 projetos, nenhum outro país teve estudos sobre águas subterrâneas na 

proporção da Índia, mas muitos desses projetos não tratam especificamente ou 

exclusivamente dos recursos subterrâneos, mas de um conjunto de temas relacionados ao 

aproveitamento dessas águas. Quase sempre o tema central é a irrigação.  

O desafio de gerenciar os recursos hídricos na Índia é particularmente complexo, 

dada a estrutura institucional do país e os papéis e responsabilidades em vários níveis do 

governo. De acordo com a Constituição Indiana, a gestão da água é um assunto estadual, 

com bacias hidrográficas interestaduais administradas por cada estado sob a orientação 

                                                           
86 Groundwater is under severe pressure, with more than half of the resource developed for use and over 
extraction prevalent in many intensively farmed areas. Demand for water is projected to nearly double by 
2050 (to reach 1,069 billion m3 as compared to the current 659 billion m3). Demand will continue to rise 
in all sectors, particularly in the industrial and domestic sectors, placing pressure on agriculture, which 
currently accounts for 90 percent of water use. National programs such as the Prime Minister’s Irrigation 
Scheme (Pradhan Mantri Krishi Sinchaiyee Yojana, PMKSY), which aims to ensure irrigation wáter 
supply to every field in India, already face water constraints due to overexploitation of groundwater, 
limited water availability in surface storage, and growing demand for reallocation of agricultural water to 
other priority sectors 
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do governo central. No nível estadual, as agências estaduais são responsáveis pelo 

planejamento, desenvolvimento e gerenciamento dos recursos hídricos e, portanto, pelo 

monitoramento dos recursos e uso da água. Elas devem fornecer relatórios detalhados de 

projetos relacionados a inundações, irrigação, drenagem, abastecimento de água e energia 

hidrelétrica. O Governo da Índia, por fim, é responsável por questões de planejamento e 

gerenciamento de rios interestaduais, pela validação de dados sobre água e por 

autorizações para grandes projetos de irrigação e hidrelétricas (VAIDYANATHAN, 

1999).  

O segundo país com maior número de projetos do Banco Mundial sobre águas 

subterrâneas é a China, com 26 estudos. O primeiro deles, iniciado em 1988 também 

falava de irrigação, a exemplo do caso indiano. Mas ao contrário da Índia, os projetos na 

China têm um caráter mais relacionado à gestão de bacias hidrográficas e 

desenvolvimento regional. Além de projetos que tratam de províncias específicas, há três 

iniciativas de caráter nacional: o Water Conservation Project, com uma primeira fase 

iniciada em 2000 e uma segunda em 2012; e o projeto GEF Mainstreaming Integrated 

Water and Environment Management, que ainda está em atividade. Nos três casos, a água 

subterrânea é identificada como um recurso sobrexplorado no país, com riscos de 

descaracterização de aquíferos, tanto em áreas urbanas como em regiões de intensa 

irrigação agrícola.  

Todos os projetos mencionados neste item da tese incluem a necessidade de 

alteração legislativa e de criação ou fortalecimento de aparato institucional. No caso dos 

projetos realizados na Índia, a alteração do arcabouço legal não se limita às águas 

subterrâneas, mas aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos em conjunto ou 

especificamente à irrigação. No caso dos projetos na China, há a indicação de necessidade 

de alteração de leis para águas subterrâneas que previnam seu esgotamento. Não foi 

possível analisar nesta tese objetivos e resultados de todos os projetos de águas 

subterrâneas do Banco Mundial, mas o panorama geral oferecido aqui contribui para a 

análise final do trabalho.  
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Título do projeto País Valor Estado Data de criação

Integrated Water Resources Management in T en Basins Peru 40.00 Ativo 28 de abril de 2017

Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project Brasil 120.00 Ativo 21 de dezembro de 2015

Productive and Sustainable Cit ies Development Policy Loan Colômbia 150.00 Fechado 13 de dezembro de 2012
Colombia Sustainable Development Investment Project  - Addit ional 
Financing Colômbia 10.00 Fechado 8 de março de 2012

Piaui Green Growth and Inclusion DPL Brasil 350.00 Fechado 6 de março de 2012

BR Federal Integrated Water - Interaguas Brasil 107.33 Fechado 12 de julho de 2011

CO Rio Bogota Environmental Recuperation and Flood Control Project Colômbia 250.00 Ativo 14 de dezembro de 2010

BR AF to the Ceara Integrated Water Resource Management Project Brasil 103.00 Fechado 18 de dezembro de 2008

Argentina Mining Environmental Restoration Project Argentina 30.00 Fechado 31 de julho de 2008

ARGENTINA: SALTA LANDFILL GAS CAPTURE PROJECT Argentina 0.71 Fechado 14 de setembro de 2007
La Guajira Water & Sanitat ion Infrast ructure and Service Management 
Project Colômbia 90.00 Fechado 15 de março de 2007

Bolivia Urban Infrastructure Project Bolívia 30.00 Fechado 21 de novembro de 2006

Guyana Water Sector Consolidation Project Guiana 11.30 Fechado 28 de julho de 2005

UY Integrated Natural Resources and Biodiversity Management Project Uruguai 30.00 Fechado 9 de junho de 2005

GEF - El Salvador Environmental Services Project El Salvador 5.00 Fechado 2 de junho de 2005

El Salvador Environmental Services Project El Salvador 5.00 Fechado 2 de junho de 2005
Addit ional Financing - Lima Water Rehabilitat ion and Management 
Project Peru 20.00 Fechado 25 de fevereiro de 2003
PSAG Environmental Protection and Sustainable Development  of the 
Guarani Aquifer System Project América lat ina 13.40 Fechado 13 de junho de 2002

Ceara Integrated Water Resources Management Project Brasil 136.00 Fechado 6 de janeiro de 2000

Water Resources Management Project México 186.50 Fechado 20 de junho de 1996

Lima Water Rehabilitat ion and Management Project Peru 150.00 Fechado 22 de novembro de 1994

Water Supply and Sanitat ion Sector Project  (02) México 350.00 Fechado 9 de junho de 1994

Environmental Project México 50.00 Fechado 14 de abril de 1992

Clarendon Alumina Production Project Jamaica 15.00 Fechado 16 de maio de 1989

Lima Water Supply and Sewerage Project Peru 40.60 Fechado 11 de maio de 1982

Rural Water Supply and Sanitat ion Project  (02) Paraguai 11.80 Fechado 16 de junho de 1981

San Jose Metropolitan Area Water Supply Project Costa Rica 26.00 Fechado 23 de dezembro de 1980

Agricultural Credit  Project  (02) Honduras 25.00 Fechado 17 de abril de 1980

Irrigation Rehabilitation Project (02) Lower Piura Peru 56.00 Fechado 27 de novembro de 1979

Irrigation Rio Fuerte/Rio Sinaloa Project México 92.00 Fechado 24 de maio de 1979

Guayape Regional Development Project Honduras 10.50 Fechado 23 de maio de 1978

Sugar Rehabilitat ion Project Jamaica 18.00 Fechado 7 de fevereiro de 1978

Irrigation Rehabilitation Project Peru 25.00 Fechado 12 de abril de 1977

Kingston Sewerage and Water Supply Project Jamaica 15.00 Fechado 26 de junho de 1975

Irrigation Rio Sinaloa Project México 47.00 Fechado 19 de fevereiro de 1974

Mexico City Water Supply Project México 90.00 Fechado 12 de junho de 1973

Managua Water Supply Project  (02) Nicarágua 6.90 Fechado 7 de março de 1972

Irrigation Project (03) México 19.00 Fechado 25 de maio de 1966

Projetos do WB sobre águas subterrâneas na AL

Fonte: Elaborada pela Autora, com informações do WB disponíveis em http://projects.worldbank.org/

4Projetos sobre irrigação, prevalentes nos anos inicias,dão lugar ao financiamento de 
projetos voltado à reformas do setor de água e esgoto em toda a AL e Caribe 

 

Tabela 3: Projetos do Banco Mundial sobre águas Subetrrâneas na AL, obs.: 
valores em dólar 
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4.2.1. Projetos sobre águas subterrâneas na América Latina 

Além do PSAG, os projetos do Banco Mundial sobre águas subterrâneas na 

América Latina somam 38 ações, sendo a mais antiga delas no México, em 1966, 

novamente no tema da irrigação. Também nesses estudos há a orientação para mudanças 

legislativas na área de recursos hídricos.  

Entre as semelhanças está o fato de que os projetos mais antigos tratam da 

irrigação como tema principal, enquanto os mais contemporâneos abordam a gestão e o 

setor de águas. Outra semelhança é que o planejamento dos recursos hídricos nos grandes 

centros urbanos também passa a ser objeto desses estudos nos projetos mais recentes. O 

México é o país com mais projetos do Banco Mundial sobre águas subterrâneas, seguido 

do Peru. É importante notar que nesses e em outros países latino-americanos, o tema das 

águas subterrâneas pode ocorrer em projetos dedicados à gestão dos recursos hídricos 

integrados (superficiais e subterrâneos).    

Quase a totalidade desses projetos tem caráter mais regional, a maioria não tem as 

águas subterrâneas como objeto de estudo principal e alguns são ações para leis 

ambientais mais amplas, incorporando não apenas recursos hídricos como lei para 

mineração ou proteção florestal.  

 

4.2.1.1. Projetos sobre águas subterrâneas nos países do SAG 

Dos cinco projetos que tratam de águas subterrâneas no Brasil, dois foram 

realizados no estado do Piauí (com início em 2012 e 2015), dois no estado do Ceará (2000 

e 2008) e um deles é uma ação sobre águas subterrâneas incluída no projeto Interáguas 

(Federal Integrated Water Sector-Interaguas Project), criado em 2011.  

O projeto no Piauí criado em 2015 tem um orçamento de 120 milhões de dólares 

e ainda está em atividade, com previsão de encerramento em dezembro de 2019. Sob o 

título Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project, a ação tem objetivos mais 

gerais de inclusão social no campo, mas prevê a regularização dos usuários de águas 

subterrâneas na zona rural do estado. A meta era alcançar 2 mil registros de usuários de 

poços, mas em abril de 2019 esse número ainda era de pouco mais de mil usuários 

(BECERRA, 2019).  
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O projeto anterior, Piaui Green Growth and Inclusion DPL, também foi realizado 

no Piauí, a partir de um empréstimo de 350 milhões de dólares. A sigla DPL indica a 

categoria de empréstimo a que esse financiamento corresponde: Development Policy 

Loan. Novamente, o projeto trata de temas que vão além da questão das águas 

subterrâneas, mas identifica a dificuldade de acesso à água como um dos fatores de 

subdesenvolvimento do estado. Este projeto previa alterações nas políticas ambientais, 

incluindo temas de água, mas o relatório de avaliação afirma que essas alterações foram 

postergadas em decorrência do Novo Código Florestal, aprovado em 2012 em ámbito 

federal. A avaliação dos dois projetos realizados no Piauí é positiva (IEG, 2015).  

O projeto iniciado no Ceará em 2000 e o projeto de 2008 são na verdade o mesmo 

projeto em duas fases de financiamento: BR AF to the Ceara Integrated Water Resource 

Management Project, em português Projeto de Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará (PROGERIRH), anunciado pelo governo do Ceará em 1997. 

O custo final do projeto foi de 730 milhões de dólares (a previsão inicial era de 247 

milhões). Quase metade desse custo (367 milhões) foi desembolsado pelo Estado do 

Ceará exclusivamente, o restante mediante o empréstimo do banco. Entre as ações do 

projeto estava o financiamento para implantação do Canal da Integração e a construção 

de seis reservatórios (Gameleira, Umari, Jatobá, Jenipapeiro, Mamoeiro e Trairi).  

A avaliação geral do projeto é negativa, indicando, de um lado, falta de 

conhecimento da equipe do banco sobre questões legais no Brasil (algumas ações ficaram 

pendentes de licença ambiental até o final do projeto), e de outro, falta de conhecimento 

dos técnicos cearenses sobre as políticas do banco. Entre outras causas para o baixo 

desempenho do projeto do ponto de vista do banco, o relatório indica que 

tradicionalmente, os reservatórios de água no Ceará foram construídos para aliviar os 

períodos de seca, sem preocupações de ordem técnica com a qualidade da água. Isso 

provocaria um quadro de elevada taxa de eutrofização da água dos reservatórios alvo do 

estudo (WORLD BANK, 2008b).  

Outro aspecto apontado foi a forma como os reassentamentos das comunidades 

deslocadas para as obras foi feito. Segundo o relatório do banco, as famílias deveriam ter 

mais direito de consulta e mais opções de reabilitação em novos assentamentos. O 

documento defende ainda que o banco deveria ser tido o direito de participar mais desse 

processo (IBID). 
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Tanto as ações no Piauí como as no Ceará envolveram a alteração de leis estaduais. 

No projeto Interáguas, que tem como objetivo central a alteração da legislação e aparato 

institucional de águas no Brasil, a ação que diz respeito às águas subterrâneas tem 

natureza apenas de caracterização: a criação de uma cartografia hidrogeológica do Estado 

do Paraná.  

Já na Argentina foram realizados dois projetos que envolviam águas subterrâneas: 

o Argentina Mining Environmental Restoration Project e o Argentina Salta Landfill Gas 

Capture Project. Nos dois casos o tema das águas está mais relacionado ao campo dos 

impactos ambientais e da mitigação de poluição.  

O primeiro projeto foi realizado de 2008 a 2017 e foi realizado a partir de um 

financiamento de 30 milhões de dólares. A ação estava dividia em três componentes, 

sendo o primeiro e principal deles (com orçamento de 22 milhões de dólares) a 

remediação ambiental em uma área de mineração na cidade de Malargüe, na província de 

Mendoza, com foco na proteção da água subterrânea. O segundo componente previa a 

restauração da mina em si, promoção de boas práticas na mineração e o fortalecimento 

institucional no tema no país. Isso implicou no desenvolvimento de um sistema de 

informação para gestão ambiental no então recém-criado departamento de meio ambiente 

da CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Também previa um sistema de 

consulta pública e treinamento de funcionários da unidade. O terceiro e último 

componente se dedicava à gestão do projeto em si (WORLD BANK, 2017).  

O estudo identificou contaminação da água subterrânea por urânio. A partir disso 

foi feita uma contenção (encapsulamento) no terreno, estudos epidemiológicos e testes de 

qualidade do ar e dos recursos hídricos superficiais conduzidos pela CNEA. Os resultados 

indicaram níveis de urânio abaixo daqueles indicados nacional e internacionalmente 

como perigosos. O controle da contaminação foi fundamental para a economia da região, 

que além do turismo depende da agricultura (IBID).  

O projeto foi considerado por ambas as partes positivo. Da parte do banco, entre 

as lições aprendidas está indicada a “consideração de crises cambiais nos países de 

atuação” (IBID, p.33). Por parte do governo argentino, um relatório final, feito com a 

mesma formatação dos relatórios do banco, revela a dificuldade do país de lidar com as 

regras institucionais do banco, que deveriam, segundo o texto, “ser mais flexíveis para se 

adaptar ao contexto dos países” (p.63). Nesse projeto há uma menção ao conceito de 
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teoria da mudança, cuja a implementação teria sido alterada ao longo do projeto. 

Inicialmente havia a previsão de remediação de contaminação de urânio em quatro 

localidades. Segundo o texto, isso estava incorreto, pois a proposta acordada não ia além 

da mina de Malargüe. No documento há um infográfico indicando como a teoria da 

mudança foi aplicada no caso específico, apresentando o resultado esperado de “mudança 

de mentalidade” (IBID, p.71).  

O segundo estudo feito na Argentina começou em 2007 e foi encerrado em 2015. 

Os documentos com os resultados desse trabalho não estavam disponíveis no site do 

Banco Mundial. Há a indicação de um orçamento de cerca de 700 mil dólares oriundos 

de um fundo chamado “Prototype Carbon Fund”. Na apresentação do projeto é informado 

que a ação buscava a mitigação da emissão de metano da cadeia de gestão de resíduos no 

aterro sanitário da província de Salta. Ao mesmo tempo que capturaria o gás emitido pela 

decomposição do lixo, o projeto buscava evitar o risco de explosões e de contaminação 

do solo dos recursos hídricos subterrâneos. Há a indicação de que os resultados desse 

projeto foram insatisfatórios (WORLD BANK, 2007, p.1-6).  

Paraguai e Uruguai têm cada um projeto envolvendo águas subterrâneas. No caso 

paraguaio, o Rural Water Supply and Sanitation Project foi um projeto de duas fases que 

só passou a incluir as águas subterrâneas na segunda etapa, iniciada em 1981 e encerrada 

em 1989. Tanto na primeira como na segunda fase o estudo buscava promover a mitigação 

da pobreza no meio rural, o que incluía entre outras metas, a promoção de boas práticas 

de irrigação. Também estava previsto o fortalecimento institucional da SENASA 

(Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental), por meio de treinamentos dos 

funcionários e assistência técnica. O projeto custou 20 milhões de dólares (WORLD 

BANK, 1991).  

No Uruguai, o projeto Integrated Ecosystem and Natural Resources Management 

(PPR) é mais recente, de 2005 até 2012 e teve um custo total de 88 milhões de dólares. 

Nele o tema das águas subterrâneas é tratado sob o tema da mitigação dos riscos de 

contaminação. O documento indica que o projeto tinha como objetivo introduziu 

alterações na legislação uruguaia que garantissem a efetiva proteção dos recursos 

naturais.  

O estudo é apresentado como uma sequência de um projeto anterior com objetivos 

semelhantes, o Natural Resources Management and Irrigation Development Project 
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(PRENADER), realizado em 1994, no país. Este projeto não tinha ainda tratado do tema 

das águas subterrâneas.  

O projeto mais recente, além de tratar do tema, gera um Manual de Águas 

Subterrâneas, realizado pelos hidrogeólogos Paula Collazo e Jorge Montaño por meio de 

um sub-projeto do PPR chamado “produção responsável”. A publicação custeada pelo 

governo federal é voltada a produtores rurais e serve como orientação para os 

cumprimentos das leis ambientais do país no tema (COLLAZO e MONTAÑO, 2012, 

p.11).  

Com base nos projetos sobre água subterrânea realizados nos países do SAG e 

observando também alguns estudos realizados nos principais países-alvo de estudo nesse 

tema, Índia e China, observamos uma tendência: as pesquisas deixam de ser dominadas 

pelo tema da irrigação, predominante até os anos 1990, passando para o tema da proteção 

legal e mitigação de poluição a partir da virada do século.  

 

4.3. PROJETOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS NOS PAÍSES DO SAG 

 

Os quatro países do SAG receberam empréstimos para projetos do Banco Mundial 

para projeto sobre água com algumas diferenças e semelhanças. Entre as diferenças está 

o volume: o Brasil, país com a maior extensão territorial entre os quatro, foi objeto do 

maior número de ações e com mais variedade de temas. Outra semelhança é verificada 

entre Argentina, Brasil e Paraguai: nesses países os primeiros estudos tinham a irrigação 

no meio rural como mote central. Entretanto a principal semelhança a se notar está no 

fato de que os quatro países fizeram ações para alteração legislativa no tema de recursos 

hídricos sob a influência de um ou mais projetos do Banco Mundial.  

A diferença mais notável em cada um desses projetos é como cada país lidou com 

a influência do banco sobre suas leis de água. Inicialmente, a Argentina acatou 

integralmente as recomendações do banco e diante de resultados inesperados, revogou de 

maneira radical algumas dessas mudanças. O Brasil assimilou cada uma das mudanças 

indicadas pelo banco de maneira paulatina em sua legislação, ao passo que na prática 

restam ainda muitas contradições. O Paraguai foi tão célere quanto à Argentina em 

assimilar as mudanças de legislação apontadas pelo Banco Mundial, mas parece ainda 
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estar numa fase embrionária de questionamento ou validação das mesmas. O Uruguai 

assimilou em partes as recomendações do banco, tendo preservado em grande parte uma 

visão autônoma e dissonante sobre a gestão de seus recursos hídricos. Apesar dessas 

diferenças, é possível dizer que os projetos do banco na região levaram a uma significativa 

harmonização legal  

 

4.3.1. ARGENTINA 

 

O Banco Mundial fez na Argentina 14 projetos sobre água, o primeiro e um dos 

mais relevantes iniciado em 1985, sob o título abrangente “Water Supply Project”. Essa 

primeira iniciativa teve um longo período de gestação, com as negociações para o 

financiamento tendo sido iniciadas seis anos antes, em 1979.  

Em meio a essas negociações, o governo argentino criou uma agenda de reformas 

no setor alinhadas às ideias promovidas pelo banco. Entre elas estaria a descentralização 

dos serviços de água, com o fim do monopólio da estatal OSN e a criação de órgãos 

provinciais em 1979. Na visão do banco, essa medida seguia na direção ideal, mas ao 

final do projeto, em 1997, se mostrou desastrada e mal planejada por não ter sido 

acompanhada de “um novo sistema regulatório igualmente descentralizado” (WORLD 

BANK, 1998, p.iv; p.14). 

Quando o projeto teve início, em 1985, estava definida uma clara agenda de 

reformas profundas em todo o setor envolvendo recursos hídricos no país. Isso incluía a 

criação de um plano nacional de recursos hídricos, novos órgãos de controle, mudanças 

no sistema de financiamento do setor, recuperação de estações de tratamento de efluentes 

e novos mecanismos de gestão de bacias, sobretudo na região metropolitana de Buenos 

Aires. A consequência mais destacada foi a privatização em larga escala dos serviços de 

água, sobretudo após 1989, com o governo de Carlos Menem (1930), que durou até 1999.   

Na visão do banco, entretanto, isso se deu de maneira insatisfatória. A instituição 

afirma que, em primeiro lugar, havia um problema cultural no país, assim como em toda 

América Latina e Caribe. Esse problema seria a incapacidade das classes políticas e das 

sociedades de assimilarem o papel do estado como regulador dos serviços públicos e não 

como provedor desses serviços, que seriam prestados pelo setor privado, que “deteria a 
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capacidade técnica adequada” (IBID, p.iv). Ou seja, para o Banco Mundial, os resultados 

ruins do processo de reforma e privatização do setor de água na Argentina não são frutos 

da imposição mal perpetrada de uma visão sobre os serviços públicos, mas consequências 

de uma cultura “errada”. O erro do banco seria, portanto, não ter interferido mais para 

essa mudança cultural, sobretudo no sentido de esclarecer e fortalecer o papel das 

agências regulatórias.  

A privatização de serviços públicos exige o desenvolvimento de uma sólida 
capacidade reguladora no setor público. O estabelecimento de agências 
reguladoras eficazes é tão importante quanto a participação do setor privado. 
No entanto, no caso do ETOSS, essa tarefa está demorando mais do que o 
previsto, principalmente porque a cultura de regular os serviços públicos é um 
conceito estranho na Argentina e na ALC. Portanto, o novo papel do setor 
público como regulador dos serviços de abastecimento de água não é bem 
definido, nem bem compreendido pela sociedade e pelo establishment político. 
A principal lição do projeto em relação ao ETOSS é que a criação de agências 
reguladoras para promover a concorrência, melhorar a eficiência e representar 
o interesse dos consumidores é uma tarefa que exige uma grande concentração 
de assistência do Banco de alta qualidade [tradução da autora]87   88 (IBID, p.v). 

O projeto teve um custo inicial de 128 milhões de dólares, parte com recursos 

emprestados do banco (60 milhões) e o restante de fontes locais (IBID p.8). Entretanto, o 

real dispêndio foi controverso por diferentes razões, e é oportuno explicá-las. O projeto 

estava dividido em quatro partes: Parte A, que consistia na preparação do plano nacional 

de água e de saneamento; Parte B, focada em melhorias operacionais na Região 

Metropolitana de Buenos Aires e no fortalecimento institucional das Obras Sanitárias da 

Nação (OSN); Parte C, dedicada à reabilitação e à ampliação dos sistemas de 

abastecimento de água em Córdoba, bem como o fortalecimento institucional da Empresa 

Provincial de Obras Sanitárias de Córdoba (EPOS); e Parte D, que previa melhorias 

operacionais no sistema de abastecimento de água em Rosário, assim como o 

                                                           
87 Privatization of utilities requires development of a sound regulatory capacity in the public sector. The 
establishment of effective regulatory agencies is as important as private sector participation. However, in 
the case of ETOSS this task is taking longer than anticipated mainly because the culture of regulating 
public utilities is an alien concept in Argentina and in LAC. Hence, the new role of the public sector as a 
regulator of water utility services is not well defined, nor well understood by the society and the political 
establishment. The main lesson of the project in relation to ETOSS is that the creation of regulatory 
agencies to promote competition, to improve efficiency, and to represent the interest of consumers is a 
task that demands a major concentration of high-quality Bank assistance 
88 ETOSS, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, é a entidade autônoma encarregada de regular 
a água e serviços de saneamento na Região Metropolitana de Buenos Aires. O ETOSS se reportava ao 
Secretaria de Obras Públicas do Ministério da Economia e Obras e Serviços Públicos 
(MEOSP) até fevereiro de 1998 e, posteriormente, à Secretaria de Recursos Naturais e Sustentabilidade 
Desenvolvimento. 



151 
 

fortalecimento institucional da Diretoria Provincial de Obras Sanitárias de Santa Fé 

(DIPOS) (IBID, p.ii). 

Durante a execução do projeto, as principais cidades argentinas decidiram iniciar 

um processo de privatização dos serviços de água, ação fartamente apoiada pelo Banco 

Mundial. Esse movimento acabou alterando os investimentos previstos no projeto (IBID, 

p.iii). A Parte B não foi executada, sendo que metade dos valores foi deslocado para a 

parte A e o restante foi usado para custear o processo de privatização em si mesmo. Além 

disso, apenas 40% dos recursos da Parte C foram efetivamente usados, obrigando a cidade 

de Córdoba a financiar por conta própria as obras previstas, como os canais de Los 

Molinos e Alimentador Sur (IBID, p.8). Isso significa dizer que após a decisão do 

processo de privatização, a prioridade do dispêndio passou a ser os custos do processo de 

privatização em si, abandonando os objetivos iniciais acordados que visavam uma 

melhoria na infraestrutura de recursos hídricos.  

Os recursos emprestados pelo banco foram usados para cobrir 100% dos custos 

de atores no exterior com processos de importação para a Argentina; 44% do gasto local 

com importação de equipamentos e materiais para as obras; e 100% do custo com 

treinamento e consultoria (IBID, p.8). Ou seja, uma parte daquilo que o país tomou de 

empréstimo do Banco Mundial foi usada para que exportadores estrangeiros 

neutralizassem os custos de suas operações. A formação de pessoal, também custeada 

com o montante, é em geral uma exigência do próprio banco. Com esse arranjo, as obras 

de melhoria no abastecimento de água e esgoto – aquelas que têm mais impacto social, 

são mais dispendiosa e também mais perceptíveis aos cidadãos – não foram efetivamente 

objeto de financiamento.   

Embora o país sul-americano tenha feito tudo o que orienta o Banco Mundial, os 

comentários do banco sobre o projeto expressam agudo descontentamento. No relatório 

de avaliação final, todos os quesitos do projeto foram avaliados como insatisfatório ou 

parcialmente insatisfatórios. Novamente, a atribuição da culpa pelo mau desempenho foi 

colocada sobre o país, ainda que o banco reconheça que “a privatização de serviços de 

água demanda uma abordagem diferente” (IBID, p.15).  

Segundo o relatório, os problemas observados nesse projeto seriam solucionados 

em uma segunda iniciativa, intitulada Water Sector Reform Project, que segundo o 

documento datado de 1998 já estava sendo negociada (IBID p. v; p.19). Além de 
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perpetuar e aperfeiçoar as metas já realizadas, a duplicação do projeto teria o objetivo de 

promover a privatização em outras localidades do país.  

Paralelamente, alguns dos objetivos do primeiro projeto foram deslocados para 

outro, que ocorria em paralelo, o Water Supply and Sewerage Sector Project. Dedicado 

somente aos problemas de saneamento básico e também de caráter nacional, a iniciativa 

contou com financiamento do Banco Mundial, durou de 1990 a 1999 e teve um custo de 

aproximadamente 250 milhões de dólares (WORLD BANK, 2001).  

Apesar da iniciativa, quando o segundo projeto de reforma do setor de águas no 

país é iniciado, em 1999, os principais problemas de saneamento básico na Argentina 

persistiam. O segundo projeto teve um custo relativamente baixo de 30 milhões de dólares 

e foi iniciado já em meio aos problemas gerados pela primeira onda de privatizações no 

setor.  

No momento da avaliação, o Secretário de Recursos Naturais da Argentina 
confirmou ao Banco que a participação do setor privado (PSP) continuava 
sustentando a estratégia do governo para melhorar a qualidade e a eficiência 
dos serviços de água e saneamento em áreas urbanas e rurais. Embora a 
demanda por privatização permanecesse forte, experiências recentes também 
demonstraram o quão complexo e difícil foi esse processo. A concessão de 
Buenos Aires já estava sob considerável estresse, a concessionária privatizada 
em Corrientes estava passando por baixos níveis de investimentos e a 
concessão de Tucumán havia sido encerrada. A maioria das províncias e um 
grande número de municípios e cooperativas pediam cada vez mais ao governo 
federal assistência técnica e apoio financeiro para abrir suas utilidades à 
concorrência, criar agências reguladoras e evitar alguns dos erros do passado. 
[tradução da autora] 89 (WORLD BANK, 2007, p. vi).   

Segundo o banco, a crise de 1995 vivida no país foi uma “janela de oportunidades” 

para acelerar reformas, o que foi feito por meio do projeto (IBID, p.1). Os principais 

problemas a serem solucionados, na visão do Banco Mundial, eram a baixa cobertura e 

qualidade dos serviços de água e esgoto, modelo tarifário inadequado, fraco aparato 

institucional e regulatório, falta de transparência no processo de privatização; 

participação limitada de capital de risco por investidores privados, contratos mal 

                                                           
89 At the time of appraisal, Argentina’s Secretary of Natural Resources confirmed to the Bank that private 
sector participation (PSP) continued to underpin the government’s strategy to improve the quality and 
efficiency of water and sanitation services in urban and rural areas. While demand for privatization 
remained strong, recent experiences also demonstrated how complex and difficult a process this was. The 
Buenos Aires concession was already under considerable stress, the privatized utility in Corrientes was 
experiencing low levels of investments and the Tucumán concession had been terminated. Most provinces 
and a large number of municipalities and cooperatives were increasingly requesting from the Federal 
Government technical assistance and financial support to open their utilities up to competition, create 
regulatory agencies and avoid some of the mistakes of the past 
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formulados e fragmentação do sistema de gerenciamento, com estruturas e legislações 

excessivamente complexas.  

O projeto estava dividido em três componentes: 1) investimento em subprojetos; 

2) fortalecimento institucional; e 3) ações ambientais. As três dimensões tiveram 

avaliação insatisfatória pelo banco (IBID, p. i).  

No primeiro componente estavam projetos como a concessão dos serviços de água 

e esgoto de Misiones, cuja execução custou 13 milhões de dólares e não foi totalmente 

concluída. Para terminar o projeto, o ente municipal teve que realizar os investimentos. 

Até o fim do projeto, dos 1600 novos usuários pretendidos no sistema de abastecimento, 

apenas 200 ligações foram feitas de forma legal, e a mesma quantidade era estimada para 

as ligações ilegais. Foi projetado inicialmente a troca do sistema de coleta de esgoto para 

uma abordagem mais moderna, mas tanto essa alteração foi feita em número bastante 

menor do que o previsto, como também não foi incluída essa responsabilidade no contrato 

firmado com a concessionária que passou a operar os serviços (IBID).  

O sub-projeto em Tucumán, onde havia carência de cobertura de água e esgoto 

entre os mais pobres, também não foi concluído. E na cidade de Olavarría, onde foi 

realizado o outro sub-projeto que compõe o primeiro componente, a expansão da 

capacidade de cobertura de coleta e tratamento de esgoto passou de 25% para 100%. 

Entretanto, mesmo após a reabilitação da planta de tratamento para dar conta de todo 

efluente produzido no município, 15% dos domicílios continuavam sem ligação na rede. 

Isso porque, pelo contrato de concessão, a ligação ao sistema de esgoto é de 

responsabilidade do usuário, sem que houvesse uma estratégia para incluir os mais pobres 

na ação. Nessa localidade, o contrato com a Coopelectric’s, operadora do serviço, 

permitia que a empresa desligasse do sistema de abastecimento e de esgoto o usuário 

inadimplente, principal causa de insatisfação dos usuários, mesmo com o benefício da 

expansão do serviço.  

Em relação ao segundo componente, o documento afirma que não foi possível 

realizar as melhorias necessárias porque o governo federal passou a se colocar 

contrariamente à privatização, ou, no jargão do banco, contra a PSP (Private Sector 

Participation).  

Levando em conta os três componentes, o banco avalia que a performance do 

tomador de empréstimo foi de moderadamente insatisfatória a insatisfatória, tanto no 
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nível do governo federal, como no nível das agências implementadoras das ações, todas 

de nível regional e local. Segundo a instituição, isso se deve a uma série de conflitos 

resultantes da diferença de visão para o setor de águas por parte dos argentinos e do Banco 

Mundial, além da crise econômica vivida pelo país naquele período.  

Havia claramente dificuldades no diálogo entre o governo nacional e o Banco 
em encontrar maneiras alternativas de se afastar de uma reforma aprimorada 
do PSP no setor de água. Isso ocorreu em parte devido às dificuldades que o 
governo nacional tem enfrentado ao definir uma estratégia sustentável para o 
setor, que se refletiu em uma postura passiva em relação ao projeto. Isso é 
parcialmente explicado pelo fato de o governo ter muito o que enfrentar 
durante e após a crise. A relutância do Banco na época em se afastar do PSP 
como a ferramenta política preferida para reformar o setor certamente agravou 
essa situação (IBID, p. 29). 

[...] 

O desempenho geral do Mutuário é classificado como moderadamente 
insatisfatório porque a crise macroeconômica que afetou o país em 2002-2003 
fornece circunstâncias atenuantes para seu desempenho geral em grande parte 
insatisfatório. De fato, o governo nacional e a agência executora adotaram 
conscientemente uma abordagem passiva do projeto, em vez de tentar 
redirecioná-lo de maneira proativa, em parceria com a equipe do Banco. Isso 
resultou no uso ineficiente de tempo e recursos que poderiam ter sido utilizados 
de maneira mais benéfica em outros lugares [tradução da autora] 90(IBID, p. 
30). 

Entre as lições que o banco afirma ter aprendido com o projeto destaca-se a 

importância de manter um diálogo aberto com o mutuário sobre mudanças de concepção. 

De acordo com a avaliação, a diminuição do compromisso do governo com a agenda de 

reformas orientadas para o setor privado deveria ter sido uma indicação precoce da 

necessidade de revisar os componentes do projeto. Também indica que não se deve 

subestimar o potencial de crises macroeconômicas em propostas de reforma em 

andamento. 

                                                           
90 There were clearly difficulties in the dialogue between the national government and the Bank in finding 
alternative ways to move away from an enhanced PSP reform in the water sector. This was in part in view 
of the difficulties the national government has been facing in defining a sustainable strategy for the sector 
which was reflected in a passive stance toward the project. This is partly explained by the fact that the 
government had much to contend with during and after the crisis. The Bank’s reluctance at the time to 
move away from PSP as the preferred policy tool to reform the sector certainly compounded this situation 
(IBID, p. 29).  
[…]  
The overall performance of the Borrower is rated moderately unsatisfactory because the macroeconomic 
crisis that affected the country in 2002-2003 provides mitigating circumstances for its overall largely 
unsatisfactory performance. Indeed, the national government and the executing agency knowingly 
adopted a passive approach to the project rather than attempting to re-direct it in a proactive manner, in 
partnership with the Bank team. This resulted in the inefficient use of time and resources that might have 
been put to more beneficial use elsewhere 
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No documento há comentários atribuídos ao governo argentino sobre a 

performance do banco no projeto. Entre uma série de reclamações sobre burocracia e 

ambições elevadas do projeto, duas declarações chamam a atenção: 1) a resistência do 

banco em alterar as obrigações da contrapartida financeira do país no projeto mesmo 

diante da mudança de cenário socioeconômico; 2) a recusa da instituição em fornecer 

documentos do projeto na língua do tomador de empréstimo.  

Ainda sobre a análise dos resultados do projeto, o relatório do Banco Mundial 

indica que uma das agências implementadoras do sub-projeto em Olavarría informa que 

os usuários consideraram inapropriado que a cooperativa que opera o sistema tivesse seus 

débitos dolarizados. Os usuários do serviço eram também acionistas da cooperativa.  

Toda a trajetória da influência do Banco Mundial na privatização dos serviços de 

água na Argentina foi objeto de um estudo bastante crítico do International Environmental 

Law Research Centre, uma organização social, com sede em Genebra, na Suíça.  

O artigo faz um relato detalhado de todo o processo de intervenção do banco na 

lei argentina, afirmando que a privatização dos serviços foi colocada como uma condição 

para que o país tivesse acesso aos empréstimos da instituição (OLLETA, 2007). Segundo 

o estudo, desde 1980 o banco tem colocado condições para a concessão de empréstimos, 

e que elas se tornaram especialmente específicas nos anos de 1990, com foco claro na 

interferência na governança estatal e mudanças nas políticas de serviços públicos.  

Para atingir esses objetivos, o Banco Mundial propôs uma série de políticas 
distintas que incluíam liberalização comercial, desregulamentação, austeridade 
fiscal e privatização; esse conjunto de medidas é composto pelo termo geral de 
‘reforma do setor público’ 91 (IBID, p.3). 

 O autor afirma que os empréstimos do banco eram parte essencial dos planos de 

privatização de serviços públicos do Governo Menem. A associação entre governo, banco 

e empresas interessadas na privatização era de tal maneira simbiótica, que o governo 

argentino teria elevado as tarifas antes de processos de concessão. Assim, ao mesmo 

tempo que as concessionárias teriam mais tempo para adaptação com garantia de 

lucratividade, a opinião pública seria levada a crer que a alta nas contas era decorrente de 

uma crescente incapacidade do Estado de operar os serviços, restando o setor privado 

                                                           
91 To achieve these ends, the Bank has put forth a range of distinct policies that included trade 
liberalisation, de-regulation, fiscal austerity and privatisation; this set of measures is comprised under the 
general term of ‘public sector reform’ 
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como única solução. A descentralização dos serviços públicos atuaria também em 

conjunto com a promoção da privatização nos países endividados com o banco.  

Por meio de programas de ajuste estrutural / empréstimos para políticas e sob 
supervisão da IFI, os países endividados se envolveram em mudanças 
substanciais na estrutura legal e regulatória desses serviços, a fim de 
transformar o setor de água em uma oportunidade atraente de investimento 
privado [tradução da autora]92 (IBID, p.5).  

 Assim, como os dois projetos do Banco Mundial na Argentina tiveram avaliações 

insatisfatórias, tanto por parte do banco, como na visão do próprio país, uma análise de 

todo o conjunto de projetos que culminou na privatização indiscriminada de serviços de 

água não poderia ser positiva. Olleta diz que é indiscutível que o processo de privatização 

foi malsucedido, e as evidencias estão principalmente na desaprovação popular dos 

serviços, vistos como deficientes e com altas tarifas.  

 O papel do banco na privatização de águas na Argentina foi de participação 

integral. Primeiro emprestou o dinheiro usado para as reformas preparatórias para a 

privatização e criação de agências reguladoras. Depois deslocou funcionários de alto 

escalão para atuar nas negociações.  

Esses mesmos executivos seriam mais tarde consultores ou administradores da 

empresa privada criada para operar os serviços de água na Região Metropolitana de 

Bueno Aires, a Aguas Argentinas. A empresa foi inicialmente formada por um consórcio 

liderado pela multinacional francesa Suez, seguida da companhia Aigües de Barcelona e 

outros investidores do setor financeiro. O Banco Mundial emprestou dinheiro a essas 

instituições para a criação da concessionária, depois, se tornou ele mesmo acionista da 

empresa. Em missões econômicas internacionais, a instituição costumava contar a história 

da Aguas Argentinas como um exemplo de sucesso com privatizações (IBID).    

 No caso específico da  Aguas Argentinas, os detalhes dos contratos, da lei de 

concessão e o comportamento do banco impressionam os analistas pelo aspecto 

flagrantemente leonino em favor dos investidores. Está presente em relatório do próprio 

Banco Mundial a informação de que os consultores da instituição recomendaram à 

empresa que ela se abstivesse de fazer investimentos previstos em contrato. 

Especificamente, falam da construção de uma estação de tratamento de água, a 

                                                           
92 Through structural adjustment/policy lending programs, and under IFI supervision, indebted countries 
have engaged in substantial changes to the legal and regulatory framework of said services in order to 
turn the water sector into an appealing opportunity for private investment 
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Berazategui Plant, na bacia Matanza-Riachuelo (WORLD BANK, 2009; MEJÍA e outros, 

2011; HALL e LOBINA, 2004). Cada ano de atraso na obra, gerou um lucro estimado de 

35 milhões de dólares à companhia (OLLETA, 2007, p.10), ao mesmo tempo em que o 

lançamento crescente de esgoto in natura no rio provocou uma das maiores e mais 

complexas tragédias ambientais da Argentina (LANKAO, 2017; SANTORO, 2012). 

Hall e Lobina (2004, p. 271), afirmam que embora a Aguas Argentinas tivesse 

executado apenas 45% do investimento previsto no período, ela requisitou uma revisão 

no preço das tarifas oito meses depois da assinatura do contrato. O documento previa um 

congelamento da tarifa por dez anos. Uma multa foi negociada junto ao órgão regulador, 

o que também não estava previsto no acordo firmado. O valor da multa por quebra de 

contrato, além de baixo, não foi pago devido a um perdão, também concedido pelo órgão.   

 Outro detalhe desconcertante é a introdução, na nova versão do contrato, de uma 

medida que violava a Lei de Conversibilidade no país. A iniciativa previa que tarifas 

emitidas em pesos teriam indexação anual de acordo com a inflação dos Estados Unidos. 

Dessa forma, a empresa estava dispensada de correr risco financeiro em suas operações 

no país (OLLETA, 2007).  

Medidas dessa natureza somadas ao aumento das contas para os usuários e 

permissão de cortes de abastecimento para os inadimplentes levaram a conflitos que 

envolviam as associações de usuários, o congresso nacional, o judiciário e as empresas. 

Embora fosse parte interessada, o Banco Mundial juntamente com o FMI se apresentou 

como mediador das disputas, criticando a judicialização dos embates. Essa postura elevou 

ainda mais o ultrage público.  

Em setembro de 2003, com um novo governo encarregado das renegociações, 
a atitude em relação às empresas que operam serviços públicos tornou-se mais 
rigorosa. Todo contrato de privatização em vigor foi reexaminado e, portanto, 
a reestatização de serviços tornou-se uma opção concreta no discurso oficial. 
O fracasso da Aguas Argentinas em cumprir seus compromissos tornou-o um 
candidato precoce à revogação de contrato [tradução da autora] 93(IBID, p. 12).  

  No nível institucional, acusações mútuas de violação dos contratos de concessão 

viraram disputas em nível internacional. Com a cessão unilateral da concessão em 2006 

por parte do governo e a retomada dos serviços pelo Estado, as empresas processaram o 

                                                           
93 By September 2003, with a new government in charge of the renegotiations, the attitude towards the 
companies operating public services became more stringent. Every privatisation contract in force was 
reexamined and the restatisation of services therefore became a concrete option in official discourse. 
Aguas Argentinas’ failures to meet its commitments made it an early candidate for contract revocation 
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país no International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), o que 

resultou por fim na retomada dos serviços pelo Estado. A disputa só teve resolução em 

2019, com decisão definitiva do ICSID em favor da Suez e demais partes. Somente essa 

empresa foi indenizada em 220 milhões de dólares pela decisão (IBID,). A indenização 

das concessionárias tem sido apontada como principal entrave para a remunicipalização 

de serviços de água, que apesar disso tem se mostrado uma tendência crescente, tanto nas 

economias desenvolvidas como nos países pobres ou de renda média (MASJUAN; 

MARCH e SAURÍ, 2011, p.241).  

 Portanto, tanto a literatura acadêmica como os relatórios do Banco Mundial 

indicam erros de condução no projeto, questões éticas e políticas graves, resultados ruins 

para o país e exacerbação de conflitos, tanto com o banco, como com empresas de água. 

Apesar disso, em documentos feitos para divulgação do projeto o Banco Mundial buscou 

passar uma imagem contrária a essa.  

Ao final da década de 1990, a instituição passa a editar uma série de publicações 

chamada Viewpoint com foco no chamado empreendedorismo. Nela, analistas do banco 

descrevem os resultados de projetos do Banco Mundial ou avaliações de setores com o 

objetivo de orientar empresários e investidores. O periódico é, portanto, voltado à 

divulgação geral.  

Crampes e Greater (1996), são autores de uma coluna que trata do envolvimento 

do Banco Mundial com a privatização dos serviços de água na Argentina. No texto, há 

elogios sobre as ações e a indicação de resultados positivos, como a diminuição das contas 

de água – indicada, inclusive, como a meta central das privatizações. Mas nem mesmo 

para esses autores os fatos transcorreram totalmente da forma esperada, ou em suas 

palavras “not all has been smooth sailing” (IBID, p.2). As negociações com os sindicatos 

e com o setor regulador foram complicadas, afirmam. Há uma defesa apaixonada do 

Estado como regulador e não como provedor de serviços públicos, o que muitas vezes – 

e esse seria precisamente o caso da Argentina – o governo reluta em aceitar (IBID). Há 

ainda a indicação de que a infraestrutura sanitária da região de Buenos Aires estava mais 

deteriorada do que o estimado inicialmente, prejudicando a concessionária. A partir dessa 

afirmação, os autores advogam pela legitimidade do descumprimento de contratos em 

andamento.  

Essa experiência reforça a necessidade de regras que permitam ajustes nos 
termos dos contratos de concessão quando novas informações se tornam 
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disponíveis ou as circunstâncias mudam. Também mostra a necessidade de 
reguladores para garantir que o público entenda suas decisões e as perceba 
como independentes. Isso requer transparência tanto na análise quanto na 
tomada de decisão. Embora o contrato de concessão deva ser preparado como 
se não fosse mudar, em circunstâncias específicas e limitadas, alguma 
flexibilidade pode ser uma boa política [tradução da autora]94 (IBID, p.3).  

 Os autores concluem afirmando que a Argentina estava se esforçando para 

resolver seus problemas de desenhos tarifários e de adaptação do Estado ao seu novo 

papel de regulador no setor de águas. Dizem ainda que outras nações poderiam se 

arrepender no futuro de não terem iniciado antes seus projetos e estudos para a 

privatização, deixando se aproveitar um momento promissor em que esse mercado estava 

sendo estruturado (IBID, p.4).   

 Além dos projetos relacionados neste item, os outros estudos realizados pelo 

banco especificamente sobre gestão de recursos hídricos eram voltados à irrigação e ao 

Controle de enchentes. 

Quadro 3: Projetos sobre água na Argentina (valores em milhões de dólares) 

 

 

 

                                                           
94 This experience reinforces the need for rules allowing adjustment in the terms of concession contracts 
when new information becomes available or circumstances change. It also shows the need for regulators 
to ensure that the public understands their decisions and perceives them as independent. This requires 
transparency both in analysis and in decisionmaking. Although the concession contract should be 
prepared as if it were not going to change, under specific, limited circumstances, some flexibility may be 
good policy 

Título do projeto Valor Estado Data de  criação

AR Flood Risk Management Support Project  for the City of Buenos Aires 200.00 Ativo 22 de junho de 2016
Adaptation Fund: Increasing Climate Resilience & Enhancing Sustainable 
Land Management in the Southwest of the Buenos Aires Province 3.96 Fechado 20 de setembro de 2013
Public Sector Strengthening Program - APL1 30.00 Fechado 22 de fevereiro de 2011
Matanza-Riachuelo Basin (MRB) Sustainable Development Project 840.00 Ativo 9 de junho de 2009
AR PROSAP2 - Second Provincial Agricultural Development 300.00 Fechado 25 de setembro de 2008
AR APL2 Urban Flood Prevention and Drainage 70.00 Fechado 6 de junho de 2006
AR Basic Municipal Services Project 110.00 Fechado 6 de junho de 2006
AR APL1 Urban Flood Prevention and Drainage 130.00 Fechado 5 de abril de 2005
Coastal Contamination Prevention & Marine Management Project (GEF) 8.35 Fechado 26 de junho de 2001
El Nino Emergency Flood Project 42.00 Fechado 20 de janeiro de 1998
Flood Protection Project 200.00 Fechado 11 de dezembro de 1996
Flood Rehabilitat ion Project 0.00 Fechado 29 de setembro de 1992
Water Supply and Sewerage Sector Project 100.00 Fechado 18 de dezembro de 1990
Water Supply Project 60.00 Fechado 10 de dezembro de 1985

Projetos sobre água na Argentina

Fonte: Elaborada pela Autora, com informações do WB disponíveis em http://projects.worldbank.org/
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4.3.2. BRASIL 

 

O Banco Mundial realizou 52 projetos sobre gestão de recursos hídricos no Brasil. 

Os dez primeiros, iniciados entre 1985 e 1987, todos na região rural do semiárido, 

englobaram cada um dos nove estados do Nordeste além do estado de Minas Gerais. Cada 

projeto teve um orçamento específico e a soma dos valores emprestados chega a 6,8 

bilhões de dólares.  

Todos os dez projetos do NRDP eram praticamente idênticos (exceto Sergipe 
e Bahia) [...] Além dos componentes específicos do estado, o projeto de 
Sergipe incluía coordenação e administração regionais e componentes 
regionais de pesquisa, o primeiro implementado pela SUDENE e o segundo. 
pelo Centro Regional de Pesquisa Agrícola para os Trópicos Semi-Áridos 
(CPATSA); e o projeto Bahia incluiu um componente regional de pesquisa da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária [tradução da 
autora]95(EMBRAPA). 

A semelhança entre os estudos tem relação com o fato se que eles foram 

desmembrados de um único projeto inicial maior denominado Northeast Region Land 

Tenure Improvement Project (Ln. 2593-BR), cancelado, segundo o banco por “obstáculos 

legais e institucionais” (WORLD BANK, 1996, p.41). O conceito original dos estudos 

buscava o aumento da produtividade rural, enquanto o projeto de fato executado se 

concentrou na mitigação da pobreza.  

A ação foi negociada em 1979, ainda durante a ditadura militar. Entre esses 

obstáculos, o banco indica a mudança institucional e política ainda recente naquele 

momento no país. Ao comentar essa alteração no design do projeto, a dificuldade do 

banco em lidar com uma nova sociedade democrática é reveladora.  

Apesar do esforço para inovar e impedir o financiamento de contrapartida e 
outros problemas, os projetos originais eram muito pesados e complexos para 
a deterioração das condições fiscais, macroeconômicas e institucionais e não 
eram compatíveis com as mudanças importantes depois de 1988 na economia 
política nacional, que exigia uma concepção mais descentralizada e 
participativa do projeto (IBID, p.27). 

[...] 

Eles foram desenvolvidos e avaliados sob um governo militar centralizado no 
qual os órgãos públicos controlavam a maioria das atividades de 
desenvolvimento. Conceitos como participação, organização e 

                                                           
95 All ten projects of the NRDP were virtually identical (except for Sergipe and Bahia) [...]In addition to 
state-specific components, the Sergipe project included regional coordination and administration and 
regional research components, the former implemented by SUDENE and the latter by the regional 
Agricultural Research Center for the Semi-Arid Tropics (CPATSA); and the Bahia project included a 
regional research component under the Brazilian Agricultural Research Company 
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descentralização acarretaram dificuldades políticas no Brasil desse 
período, ainda não haviam entrado no léxico do Banco e eram 
amplamente experimentais na elaboração de projetos.96 (IBID, p.iv; grifo 
da autora, tradução da autora). 

 

 Os projetos de água do Banco Mundial nos anos seguintes passam a ter como foco 

cada um dos estados, o que parece ter sido a forma preferencial encontrada pelo banco 

para lidar com a nova institucionalidade brasileira, mais descentralizada e ainda em 

formação.  

O primeiro projeto de caráter mais geral e abrangência nacional foi estabelecido 

em 1992 e durou até o ano 2000, tendo uma segunda fase iniciada em 1998 e encerrada 

em 2008. A primeira fase teve um custo de 500 milhões de dólares, sendo apenas metade 

advinda de empréstimo do banco, e a segunda teve custo de 300 milhões de dólares, 

novamente com o empenho do banco em financiar 50% do custo. (WORLD BANK, 2001, 

p. 2; WORLD BANK, 2009, p. 23). No documento de criação da primeira fase do projeto, 

na introdução, o banco afirma: 

The urgency of restructuring the sector is clear. The reformulation of the 
sector's organization and objectives should place primary emphasis on 
improved efficiency, through the use of commercial practices in all entities, 
regulatory arrangements which foster competition among service providers, 
and, where feasible and appropriate, increased private sector participation. 

[...]In this context, our ultimate goal for the water and sewerage sector is that 
operations become commercial, with any public funding explicitly directed to 
provide the poor with access to appropriate services [tradução da autora] 
97(WORLD BANK, 1992, p.1) 

O projeto consistia em financiar atividades e estudos relacionados à reforma 

institucional e regulatória do setor, além de um programa de investimentos piloto 

envolvendo seis estatais: a CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), 

                                                           
96 Despite the effort to innovate and to head off counterpart funding and other problems, the original 
projects were too cumbersome and complex for the deteriorating fiscal, macro-economic and institutional 
conditions and were not compatible with the momentous changes after 1988 in the national political 
economy, which demanded a more decentralized, participatory project design (IBID, p.27). [...] 
They were developed and appraised under a centralized military government in which public agencies 
controlled most development activity. Concepts like participation, organization and decentralization 
entailed political difficulties in the Brazil of this period, had yet to enter the Bank's lexicon and were 
largely experimental in project design 
97 The urgency of restructuring the sector is clear. The reformulation of the sector's organization and 
objectives should place primary emphasis on improved efficiency, through the use of commercial 
practices in all entities, regulatory arrangements which foster competition among service providers, and, 
where feasible and appropriate, increased private sector participation. 
[...]In this context, our ultimate goal for the water and sewerage sector is that operations become 
commercial, with any public funding explicitly directed to provide the poor with access to appropriate 
services 
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uma estatal criada em 1970 e que nos dias atuais tem economia mista e capital aberto; a 

EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), criada em 1971 e que tem 99% de 

seu capital nas mãos do Estado da Bahia; e a SANESUL (Empresa de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso do Sul), estatal criada juntamente com o Estado do Mato Grosso 

do Sul, em 1979.  

Ao analisar o potencial do projeto para a ampliação da participação privada no 

setor, o banco adverte que “therefore, full or partial privatization, where feasible and 

possible, should also be considered when reviewing the adequacy of Brazil's water sector 

current regulatory and legal framework” (WORLD BANK, 1992b, p 6). O argumento 

geral é o de que, como as companhias dos três estados-alvo não conseguiam oferecer 

cobertura universalizada e nem tinham excelência no oferecimento de serviços de água e 

saneamento, o mercado estava aberto ao setor privado. 

Especificamente o projeto mirou na formulação de um novo marco regulatório no 

Brasil e de um novo modelo de financiamento para expandir e atualizar sistemas de água 

e esgoto. Por meio do projeto houve grande evolução nos indicadores de qualidade das 

três empresas, incluindo a pretendida expansão da cobertura. O relatório de avaliação 

indica que a performance de cada estatal foi altamente satisfatória no caso da Embasa, 

Satisfatória, no caso da Casan e moderadamente satisfatória, no caso da Sanesul 

(WORLD BANK, 2001).  

O documento afirma, que a Embasa, que a princípio foi a participante mais 

resistente, estava pronta para a privatização, o que de fato nunca ocorreu. A lei de 

desestatização da Embasa (lei nº 7.483 de 17 de junho de 1999) foi decretada, mas ela 

teria sido alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso impediu sua aplicação 

dando origem a um longo período de judicialização, tendo sido revogada na integralidade 

e em definitivo no ano de 2013, na Assembleia Legislativa da Bahia, por unanimidade. 

Ainda hoje o tema tem sido instrumentalizado pelos atores políticos, que se revezam nas 

acusações de tentativa de privatização da companhia, já que a ideia parece ser 

amplamente rejeitada pela opinião pública local, como testemunham artigos publicados 

na imprensa online: DUARTE, 2019; RELLSTAB, 2019; VOZ DA BAHIA, 2019; 

SINDAE, 2019.  

No item “lições aprendidas” do relatório de avaliação, o Banco Mundial afirma 

que estava claro que havia contradições entre as intenções do governo para o setor de 
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águas nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Indica que seria importante para o 

sucesso da reestruturação do setor que o diálogo entre os níveis da federação fosse mais 

homogêneo, claro e alinhado. Afirma que nenhuma assistência técnica deve ser tomada 

antes de ter certeza sobre as intenções do ente governamental e seu real poder de 

concretizá-las. E orienta para um maior esforço de esclarecimento do público e dos 

governos sobre práticas “eficientes” e “modernas” para o setor de águas (WORLD 

BANK, 2001, p. 44). Isso significa que de alguma forma, já havia a intuição de que as 

orientações dadas pelo banco durante o estudo corriam o risco de serem desprezadas.   

Já a segunda fase do projeto, iniciada em 1998, focou mais em estruturas 

regulatória para o setor, o que inclui a consolidação do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS), criado em 1996. O desenvolvimento do sistema teria permitido 

criar um parâmetro nacional de avaliação dos serviços de esgoto (WORLD BANK, 2009, 

p. 58) 

O documento de avaliação do projeto afirma que a ação deu uma incalculável 

contribuição para a elaboração e aprovação do novo marco legal e regulatório do setor de 

água e saneamento. Assim, continua o texto, estaria estruturado o modelo que permitiria 

maior participação do setor privado. O governo federal estaria financiando todas as ações 

dos estados para estudo e criação de agências reguladoras. Ou seja, a criação de agências 

reguladoras e o fortalecimento delas aparecem nesse projeto como a parte mais essencial 

de um projeto mais amplo de privatização, já que define de imediato o novo papel 

regulador que caberia ao Estado.  

Apesar da avaliação moderadamente positiva, o relatório indica desafios políticos. 

E eles começam com a intricada relação com o novo governo.  

O início do novo governo Lula em janeiro de 2003 marcou uma mudança 
significativa nas políticas e estratégias de GoB no setor de WSS, bem como no 
aparato geral da administração pública e na estrutura institucional. As 
defasagens naturais de ajuste de um período de transição foram ainda mais 
impedidas pelas diferentes visões sobre o foco a ser dado à participação do 
setor privado no setor de WSS. O aumento do PSP como objetivo principal do 
projeto tornou-se cada vez mais dissonante com a mudança no ambiente 
político do GoB e contribuiu para a percepção do Banco como parte de um 
"consenso de Washington" promovendo uma agenda de privatização e 
minando o novo GoB O amplo apoio institucional ao projeto. 

[...] Dados os lentos desembolsos e o histórico ruim de implementação do 
projeto, o Banco Mundial propôs o cancelamento do saldo remanescente não 
desembolsado (US $ 19,3 milhões) na MTR. O GoB recusou firmemente 
qualquer sugestão do Banco de cancelar os recursos do empréstimo e o SNSA 
confirmou que o projeto era uma prioridade, dado seu potencial de impacto no 
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diálogo sobre políticas setoriais e apoio à reforma nos níveis federal, estadual 
e local. 

[...] A aposta do Banco em permitir que o projeto continue sem cancelamento 
parcial valeu a pena: desde o MTR de 2005 até o fechamento em outubro de 
2008, o projeto desfrutou de estabilidade institucional e forte apoio do GoB, 
das partes interessadas do setor e da sociedade civil. sociedade, bem como dos 
beneficiários e participantes diretos do projeto [tradução da autora] 98(IBID, p. 
6-7).  

Mais à frente, o documento afirma que o Banco Mundial foi muito diplomático 

durante o Governo Lula, articulando a execução do programa de forma proativa, 

conciliando as ações com as demandas e novas políticas do governo, sem descaracterizar 

e comprometer seu escopo. Ao final, a instituição avalia que o projeto teve grande 

prestígio no país, tendo se tornando uma espécie de “think tank” do setor (IBID, p. 7).  

Um estudo foi conduzido no âmbito do projeto para avaliar o ritmo do crescimento 

da participação privada no setor e sua capilaridade. Intitulado Evaluation of private sector 

participation in the provision of water supply and sewerage services in Brazil, a pesquisa 

foi tornada pública apenas no site do governo brasileiro e não está na base de dados 

pública do banco. O documento informa que, até aquele ano, foram identificados mais de 

65 casos de participação privada no setor de saneamento básico, em vários tipos de 

arranjos. Eles eram consequências das mudanças ocorridas mais de uma década atrás por 

meio da primeira fase do projeto de modernização do setor em parceria com o Banco 

Mundial (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p. 11).  

A publicação apresenta um quadro mostrando a evolução da tutela jurídica sobre 

a água naquele período e as leis que regulam o oferecimento de serviços públicos em 

                                                           
98 The beginning of the new Lula administration in January 2003 marked a significant shift in GoB 
policies and strategies in the WSS sector as well as in the overall public administration apparatus and 
institutional framework. The natural adjustment lags of a transition period were further impeded by 
differing views over the focus to be given to private sector participation in the WSS sector. The increased 
PSP as a main goal of the project became increasingly dissonant with the changing policy environment in 
GoB and played a role in contributing to the perception of the Bank as part of a “Washington consensus” 
promoting a privatization agenda, and undermining the new GoB‟s broad institutional support for the 
project.     
[...]Given the slow disbursements and poor project implementation track-record, the Bank proposed a 
cancellation of the remaining undisbursed balance (US$19.3 million) at MTR. GoB firmly refused any 
suggestion by the Bank of canceling loan proceeds and the SNSA confirmed that the project was a 
priority given its potential to impact on sector policy dialogue and support to the reform at the federal, 
state and local levels.  
[...] The Bank‟s gamble in allowing the project to continue without any partial cancelation paid off: from 
the MTR in 2005 to closure in October 2008, the project enjoyed institutional stability and strong support 
from the GoB, sector stakeholders and civil society, as well as from the direct project beneficiaries and 
participants 
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geral, também relevantes para as empresas de água. Abaixo, reproduzimos essas 

informações e acrescentamos outras normativas pertinentes:  

Figura 2. Evolução da incorporação da participação privada no setor de 

águas no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve introdução de participação privada plena na Saneatins (Tocantins), na 

Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, em Campo Grande (MS) e Manaus (AM), 

além da abertura à participação minoritária de capital privado das empresas estaduais 

Sabesp, Sanepar e Copasa. O estudo avaliou, com duas metodologias diferentes, 30 desses 

casos de participação de capital privado em relação à eficiência no abastecimento de água 

e 28 casos quanto à coleta de esgoto. Os resultados indicaram que, seguindo a primeira 

metodologia, para o caso da água, 11 casos apresentaram melhora (37%); 12 casos 

apresentaram resultado neutro (40%); e 7 pioraram (23%). Na segundo abordagem, esses 

números foram de 12 (40%), 9 (30%) e 9 (30%), respectivamente. Em relação ao esgoto, 

esses resultados foram 9 (32%); 2 (7%); 17 (61%) com o primeiro método, 

(Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p.12, e dados coletados pela 
autora com base na lei brasileira) 
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respectivamente, e 5 (18%), 6 (21%), 17(61%). As duas formas de aferição envolviam 

tanto indicadores, como a percepção dos usuários (IBID, p.26-27).  

No tocante às tarifas, o estudo verificou tendência de aumento na grande maioria 

dos casos examinados. Também na maioria das localidades, houve incremento da receita 

da operadora do serviço. No caso de Palmas (TO), esse incremento foi de 50%, o mais 

elevado entre os casos analisados. Por outro lado, houve diminuição nas perdas de água 

no abastecimento na maioria das localidades. 

O estudo indica que há uma contradição no survey realizado com os usuários.  

Os usuários disseram, em geral, que a relação qualidade/preço dos serviços tem 
piorado, e se esta evolução negativa não tem causado grande impacto na 
percepção geral de melhora é tão somente porque os entrevistados de quase 
todos os clusters estimaram que este atributo (a relação qualidade/preço) não é 
muito importante.  

[...] Deste modo, antes de uma análise mais detalhada dos clusters e camadas 
da população, a conclusão geral é que a qualidade de serviço tem evoluído 
positivamente, impulsionada principalmente pela melhora na qualidade da 
água. O esgoto, por outro lado, é percebido como a dimensão com menores 
avanços, mesmo que se reconheça que, na maioria dos casos, tem ocorrido 
melhora desde a implementação da PSP (IBID, p.38). 

Analisando os dados do estudo, de forma alguma fica demonstrada a melhoria dos 

serviços oferecidos pelas novas empresas privadas, embora essa seja a conclusão 

declarada da pesquisa e também da análise do Banco Mundial sobre ela. A evolução das 

privatizações, no entanto, cresce: em 2019, 325 cidades (6% do total de municípios 

brasileiros) tinham algum tipo de participação privada no serviço de água e esgoto, e essas 

localidades respondem por 22% dos investimentos em saneamento no país. (ABCON, 

SINDCON, 2019, p. 22).  

Vale apresentar aqui algumas informações mais atuais a respeito da polarização 

público-privado no tocante à política de recursos hídricos no Brasil. No estado do 

Tocantins, que aparece no estudo do Ministério das Cidades e onde apenas 12 cidades 

tinham rede de esgoto em 2019, a iniciativa privada devolveu ao poder público 77 

concessões deficitárias em 2017. Um levantamento do Centro de Estudo de Regulação e 

Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas realizado antes da devolução aponta para um 

cenário negativo de prestação dos serviços do estado. A pesquisa indica que a agência 

reguladora não tem cumprido seu papel, levando à necessidade de atuação do Ministério 

Público e também à renegociação de contratos (SOARES e outros, 2017, p. 13-14).  

A situação da regulação do setor de saneamento no Brasil ainda é embrionária, 
com a maioria das agências, responsáveis por regular companhias estaduais 
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estabelecidas desde os anos 1970 e 1980, surgindo apenas após a Lei Nacional 
de Saneamento Básico. O fortalecimento da regulação é imprescindível para 
uma expansão considerável e contínua dos serviços, sejam eles prestados por 
entes públicos ou privados (IBID p. 14). 

Também em 2017, Itu (SP) remunicipalizou seus serviços de água após uma 

aguda crise de gestão e abastecimento. Os 78 casos de reestatização colocaram o país na 

vice-liderança de uma listagem realizada pelo Transnational Institute (TNI), atrás apenas 

da França, com 106 casos até o ano 2000. Essa informação levou diferentes veículos da 

chamada imprensa alternativa a publicar textos indicando uma tendência no Brasil de 

remunicipalização, que pode mascarar o quadro mais concretamente observável de 

ampliação da privatização em todo território nacional.  

Essa tendência atual se deve sobretudo aos dois projetos de caráter nacional em 

matéria de regulamentação dos serviços de água no Brasil realizados pelo Banco Mundial. 

A maior parte do aparato institucional e legal em matéria de água no país foi construída 

no âmbito do segundo projeto de abrangência nacional sobre recursos hídricos, o Federal 

Water Resources Management Project – PROAGUA. Criado em 1998, durou até 2009 e 

foi realizado a partir de um empréstimo de 183 milhões de dólares. A ação teve como 

objetivo principal “Promote rational and sustainable use and participatory management 

of water resources in Brazil in general, and in the Northeast in particular” (WORLD 

BANK, 2019, p.2).  

Entre os membros da equipe do PROAGUA, estava Karin Kemper, então gerente 

da área de meio ambiente (Sector Manager for Environment in the Latin America and 

Caribbean Region). Poucos anos depois, Kemper seria a criadora da proposta de projeto 

(concept paper, na nomenclatura do banco) do Projeto do Sistema Aquífero Guarani 

(PSAG). 

O relatório final do projeto oferece informações bastante objetivas sobre a 

influência da instituição na legislação de águas no país. Indica que o projeto em questão 

promoveu ações para ajudar a implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH) e o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), então 

recentemente criados, porque, segundo o relatório, o governo federal não teria 

ferramentas metodológicas nem recursos humanos capacitados para tanto. Observa quem 

nem todos os estados tinham leis de água que pudessem complementar a lei nacional. 

Dessa forma, um procedimento foi estabelecido para ajudar os dez estados identificados 

nessa condição a desenhar suas leis de recursos hídricos. Afirma que, a exemplo do que 
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já havia sido feito no Ceará, um componente do projeto foi estabelecido para que esses 

mesmos dez estados pudessem definir normas de outorga (water rigths), bem como a 

política tarifária para diferentes setores.  

O documento descreve uma série de ações do PROAGUA que praticamente 

contempla todos os avanços institucionais e de legislação em matéria de água em todo 

território nacional entre o final dos anos 1990 e a década de 2000. Isso inclui, por 

exemplo, a criação de comitês de bacias e um planejamento do papel que a recém-criada 

Agência Nacional de Águas (ANA) viria a ter.  

A variedade de atividades promovidas ou que tiveram apoio do projeto é tão ampla 

que foi dividida no relatório em relação à entidade executora ou responsável pela 

implementação. Nesta tese, apresentaremos apenas alguns exemplos dessas ações 

obedecendo a duas divisões que fazem sentido em relação aos objetivos da tese: ações 

para aumentar a interlocução entre o banco e atores intelectuais e tomadores de decisão; 

ações para alteração de lei ou de instrumento institucional (IBID, 34-43): 

Quadro 4: Ações do Proagua para orientação de acadêmicos, funcionários 

públicos e tomadores de decisão 

 

 

 

Ações do PROAGUA para orientação de acadêmicos, funcionários públicos e tomadores 
de decisão

Edição e publicação dos livros O Estado das Águas no Brasil ; Atlas da Bacia do rio das Velhas; 
Interfaces of Water Resources Management
Publicação de Revista Secretaria de Recursos Hídricos
Elaboração de cadernos sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos utilizados para orientação 
/ inst ituições do SINGREH - Agência Nacional de Águas, Comitês e Agências de Bacia, Órgãos Gestores 
Estaduais de Recursos Hídricos
Edição do material institucional e publicações da ANA sobre recursos hídricosPreparação de livros destinados a orientar funcionários de várias entidades públicas, ONGs e empresas 
privadas sobre a criação, organização e funcionamento de comitês de bacias hidrográficas, agências de 
água
Participação da equipe técnica no evento “Gestão de águas subterrâneas” e “Sistemas legais para a 
água”, em Washington, DC
Seminário Multilateral sobre o Aquífero Guarani (Grifo da autora)
Coordenação nacional do Projeto de Proteção Ambiental e Sustentabilidade Gestão do Sistema Guarani 
(Grifo da autora)
Apoio à representação brasileira no Fundo do Comitê Universitário para Apoiar a Projeto de Proteção 
Ambiental e Gestão Sustentável do Sistema Guarani (Grifo da autora)

Análise da Avaliação Institucional da ANA e de seu Programa de Treinamento

Elaboração do Manual de Direitos da Água com o Departamento Técnico e Administrativo da ANA

Elaboração da autora com informações contidas em World Banck (2019, p. 34-43)
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Ações do PROAGUA para criação de leis, órgãos de água e fortalecimento institucional
Implementação do Plano Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos SINGREH no âmbito 
federal
Definição do papel da ANA
Elaboração do Plano Estratégico e Polít ica de Comunicação da ANA
Apoio à SRH e à ANA para implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos
Atualização do PRÓTON, o Sistema de Gerenciamento de Documentos
Elaboração do plano estratégico de recursos hídricos para a ANA
Elaboração do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos para Capivari, Piracicaba, Jundiaí e bacias 
dos rios Paraíba do Sul (e em outras diferentes bacias em diversos estado s)
Criação da Rede Hidrometeorológica Nacional
Consolidação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
Criação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para o Desenvolvimento do Semiárido 
Brasileiro região, parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA)
Implementação de sistemas de direitos da água (entendido aqui como outorga ) em nível nacional e 
também nos estados do Nordeste, em Minas Gerais e em parte da região amazônica
Sistema de definição de direitos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul.
Preparação e implementação do sistema de controle da ANA (SISFIS).
Estabelecimento de um painel de segurança de barragens durante a implementação do projeto.
Melhoria da Legislação de Recursos Hídricos em diferentes estados
Apoio à criação de agências estaduais de gestão de recursos hídricos 

Elaboração de normas legais, identificadas como prioritárias, visando à adequação e conversão do 
arcabouço jurídico e institucional para o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos no Brasil
Estruturação Conceitual do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica - Afluentes do 
Lado Direito.
Desenvolvimento de um Mecanismo Financeiro Alternativo para Incentivar o uso racional dos 
recursos hídricos
Criação do programa de uso racional da água
Preparação, Desenvolvimento e Implementação do Programa: Recursos Hídricos, Gestão integrada à 
Gestão Costeira, incluindo Áreas Úmidas
Estabelecimento de normas e procedimentos para o controle da aplicação dos direitos da água e 
preparação do manual de aplicação dos direitos da água da ANA
Elaboração do Projeto INTERÁGUAS

Elaboração da autora com informações contidas em World Banck (2019, p. 34-43)

Quadro 5: Ações do PROAGUA para a criação de leis, órgãos de água e 

fortalecimento institucional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente ao PROAGUA foi realizado o PROSANEAR (Low Income 

Sanitation Technical Assistace Project), de 2000 a 2007, a um custo de 47 milhões de 

dólares, 30 milhões oriundos de empréstimos do Banco Mundial. O estudo tinha como 

objetivo dar solução ao problema de baixa cobertura de esgoto em áreas pobres, com 

habitações precárias e irregulares. Dois projetos-piloto foram realizados em Guarulhos e 

em São José dos Campos. As discussões advindas dessa experiência deram origem a uma 

abordagem integrada dos serviços de água, culminando na Lei Federal nº. 11.445/2007 

da Política Nacional de Saneamento Básico, que inclui abastecimento de água, 

saneamento, drenagem e resíduos sólidos). O projeto também gerou a inclusão de uma 

linha de crédito específica para o setor no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 

(WORLD BANK, 2008, p 5).  
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Apesar da clara influência do projeto sobre as instituições brasileiras, esse foi o 

estudo de caráter nacional com maior número de interferências e exigências por parte do 

governo, o que levou o banco a classificar a performance do tomador de empréstimo como 

moderadamente satisfatória. É perceptível a dificuldade em lidar com o então recém-

criado Ministério das Cidades nesse projeto, além de resistência em permitir que o 

governo federal impusesse sua visão sobre o tema (IBID, p. 5). Por essa razão, várias 

reformulações em relação ao projeto original foram feitas, mas sem que elas alterassem 

sensivelmente seu escopo.  

O projeto foi reconfigurado no MTR para se ajustar melhor às mudanças 
políticas emergentes após a posse do presidente Lula. A reconfiguração 
impactou os componentes do projeto, pois as intervenções de demonstração de 
obras civis foram incluídas a pedido do GOB. As equipes do MoC e do Banco 
incluíram indicadores de monitoramento adicionais (obras civis de 
demonstração concluídas) e metas físicas e financeiras para permitir um 
rastreamento mais próximo do progresso do projeto ao longo do tempo. A 
reformulação não foi usada, no entanto, como uma oportunidade de revisar o 
quadro de resultados de maneira mais abrangente, a fim de abordar suas 
deficiências. Por exemplo, alguns indicadores relacionados a atividades que 
não foram mais incluídas no desenho do projeto reconfigurado (como o 
número de municípios pesquisados pelo Sistema Nacional de Informação de 
Indicadores Urbanos (SNIU) ou o número de Projetos Municipais de 
Desenvolvimento Institucional (PRODINs) realizados)) não foram eliminados 
do sistema de M&A durante a reformulação [tradução da autora]99 (IBID, p. 
9). 

Embora iniciados em momentos políticos distintos, o projeto Interáguas, iniciado 

em 2011 e encerrado em outubro de 2018, foi uma sequência do projeto Proágua. Em seu 

documento de criação, ainda em 2009, o Banco Mundial detalha que a relação entre as 

duas ações está precisamente na continuação da reforma legal e institucional do setor de 

águas no Brasil. No texto, a instituição descreve de maneira clara sua influência na 

construção de um arcabouço institucional sobre águas no país e justifica porque novas 

ações devem ser realizadas nesse sentido.  

Importantes reformas políticas e legais foram empreendidas desde meados da 
década de 90, com forte presença e apoio do Banco, particularmente em gestão 
de recursos hídricos (WRM), abastecimento de água e saneamento (WSS) e 
boas práticas ambientais. A Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira, 

                                                           
99 The project was reconfigured at the MTR to better fit within the shifting political currents that emerged 
after President Lula took office. The reconfiguration impacted the project components, as demonstration 
civil works interventions were included at GOB’s request. MoC and Bank teams included additional 
monitoring indicators (demonstration civil works concluded) and physical and financial targets to allow 
closer tracking of project progress over time. The reformulation was not used, however, as an opportunity 
to revise the results framework more comprehensively in order to address its deficiencies. For example, 
some indicators related to activities that were no longer included in the reconfigured project design (such 
as the number of municipalities surveyed for the National Urban Indicators Information System (SNIU), 
or the number of Municipal Institutional Development Projects (PRODINs) undertaken) were not 
eliminated from the M&E system during the reformulation 
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criada em 1997, abraça todos os princípios modernos de boa WRM, mas sua 
implementação foi desequilibrada. Os esforços para promover a participação e 
a descentralização nem sempre foram acompanhados de instrumentos de 
gestão sólidos, resultando em fraca aplicação dos direitos da água e uso 
limitado de instrumentos econômicos [tradução da autora]100 (WORLD 
BANK, 2009, p.1). 

O Interáguas teve um orçamento total de 147 milhões de dólares emprestados pelo 

Banco Mundial via BIRD. O projeto previa, entre outras ações, a revisão e adoção do 

Plano Nacional de Águas (concluído em 2011 e que passa atualmente por nova revisão); 

treinamento de funcionários do SINGREH, cuja meta era de 120 pessoas, mais passou de 

600; alteração (“improvement”) da PNRH, também concluída; identificação de bacias 

hidrográficas críticas e/ou de especial interesse (num total de 23 bacias); melhoria dos 

estudo para concessão de serviços de água; criação de um plano nacional de irrigação 

(efetivado em 2013); Melhoria do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

Básico (então SINISA e atual SNIS); criação do Atlas Esgoto; e a realização de 

congressos, reuniões e seminários com acadêmicos, técnicos e formadores de opinião 

(foram 19 eventos) (WORLD BANK, 2008b, p.4-5).  

Segundo o relatório de avaliação do projeto, a ação representou uma inovação no 

modelo de atuação do banco, ao permitir que o Banco Mundial mediasse diferentes atores 

estatais, como o MMA, a ANA, o Ministério das Cidades (responsável pela expansão do 

saneamento urbano) e o Ministério da Integração Nacional (responsável por projetos de 

irrigação e gestão de desastres naturais). De acordo com o texto, isso foi possível devido 

à articulação do Banco Mundial com diversos órgãos e agências no país durante a 

execução do PROAGUA, do PROSANEAR e do Water Sector Modernization Program 

em suas duas fases (WORLD BANK, 2019, p.6). Isso teria permitido aumentar a 

integração entre esses órgãos de modo a beneficiar todo o setor. O documento indica 

ainda o êxito no aprimoramento da legislação de saneamento, que deveria receber uma 

nova lei e.  

Embora tenha uma avaliação positiva tanto do banco, como por parte do governo 

brasileiro, o relatório indica, no rol das lições aprendidas, que um dos desafios foi a 

                                                           
100 Important policy and legal reforms have been undertaken since the mid-1990s with strong presence 
and support from the Bank particularly in water resources management (WRM), water supply and 
sanitation (WSS), and sound environmental practices. The Brazilian National Water Resources Policy, 
established in 1997, embraces all modern principles of good WRM but its implementation has been 
unbalanced. Efforts to promote participation and decentralization have not always been accompanied with 
sound management instruments, resulting in weak enforcement of water rights and limited use of 
economic instruments 
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mudança de condição financeira do Brasil durante a execução do projeto. Quando o 

financiamento foi contratado, o país tinha ambições elevadas de expansão do saneamento 

básico e melhoria geral da infraestrutura de águas, mas isso se deteriorou após a crise 

econômica (IBID, p. 57). Em seguida, o texto é encerrado com um prognóstico positivo 

sobre o governo iniciado em 2019, de Jair Bolsonaro, que estaria alinhado com as 

transformações institucionais realizadas pelo Interáguas, e destaca o papel quase estatal 

que esse projeto do Banco Mundial assumiu no país.  

Apesar de todos os comentários e conclusões destacados nesta avaliação, a 
execução do INTERAGUAS trouxe contribuições significativas para melhorar 
o planejamento e a estrutura do setor de água no Brasil. As ações integradas 
do Programa colaboraram ou, pelo menos, foram alinhadas com a tendência 
que se materializou na formação de um novo ministério na administração 
federal no início de 2019, no qual exatamente foram reunidos os executores do 
Programa. Parece razoável repetir aqui o comentário de um dos executores do 
Programa: “INTERAGUAS se tornou o Ministério do Desenvolvimento 
Regional” (101IBID, p. 58). 

 

Além dos projetos de caráter nacional já abordados aqui, uma síntese dos demais 

projetos de água no Brasil mostra que a abordagem inicial do Banco Mundial foi nos 

estados do Nordeste, com projetos que tratavam do tema irrigação num contexto de 

mitigação da pobreza. Em 1988, com um projeto no Rio de Janeiro, o banco dá início a 

estudos sobre abastecimento urbano de água, saneamento básico e mitigação da poluição 

hídrica. Ao longo dos anos 1990, os projetos em sua maioria são focados em um estado 

específico com o objetivo de reformar o aparato legal estadual. A partir dos anos 2000, 

alguns projetos de caráter mais regional são lançados, como o Aquabio (Integrated 

Management of Aquatic Resources in the Amazon). Esses e outros, mais dedicados a 

municípios específicos, passam a se somar aos projetos com foco nos Estados que 

continuam na agenda atual.  

 

 

                                                           
101 Despite all the comments and findings highlighted in this evaluation, the execution of INTERAGUAS 
brought significant contributions to improve the planning and structure of the water sector in Brazil. The 
integrated actions of the Program collaborated or at least were aligned with the tendency that has 
materialized in the formation of a new ministry in the federal administration at the beginning of 2019, in 
which exactly the executors of the Program have been brought together. It seems reasonable to repeat 
here a comment of one of the executors of the Program: “INTERAGUAS has become the Ministry of 
Regional Development” 
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Quadro 6: Projetos sobre água no Brasil (valores em milhões de dólares) 

 

 

Título do projeto Valor Estado Data de  criação
Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project 120.00 Ativo 21 de dezembro de 
Additional Finance to Acre Social and Economic Inclusion and Sustainable 150.00 Ativo 29 de setembro de 
RS: Strengthening Fiscal and Water Resources Management DPL 280.00 Fechado 27 de junho de 2014
BR Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management Project 225.00 Ativo 28 de março de 2014
Strengthening Service Delivery for Growth, Poverty Reduction and 350.00 Fechado 21 de novembro de 

BR APL2 Sao Bernardo Integrated Water Management in Sao Paulo Program 20.82 Fechado 29 de março de 2012
Expanding Opportunit ies, Enhancing Equity in the State of Pernambuco 500.00 Fechado 22 de março de 2012
BR Sergipe Water 70.28 Ativo 26 de janeiro de 2012
BR Federal Integrated Water - Interaguas 107.33 Fechado 12 de julho de 2011
Integrated Health and Water Management Project (SWAP) 60.00 Fechado 2 de novembro de 
Reforestat ion with Native Species around AES-Tiete Reservoirs 4.90 Fechado 29 de setembro de 
Santa Catarina Rural Competit iveness 90.00 Fechado 2 de setembro de 2010
BR Sao Paulo Water Recovery Project  - REAGUA 64.50 Fechado 4 de maio de 2010
Brasil Pernambuco Sustainable Water 190.00 Ativo 14 de janeiro de 2010
Second National Environmental Project  - Phase II 24.30 Fechado 22 de setembro de 
BR APL Integrated Water Management In Metropolitan Sao Paulo 104.00 Fechado 9 de julho de 2009
First Programmatic Development Policy Loan for Sustainable 1300.00 Fechado 5 de março de 2009
BR AF to the Ceara Integrated Water Resource Management Project 103.00 Fechado 18 de dezembro de 
Espirito Santo Biodiversity and Watershed Conservation and Restoration 
Project 4.00 Fechado

18 de novembro de 
2008

Recife Urban Development and Social Inclusion (CAPIBARIBE MELHOR) 32.76 Fechado
20 de dezembro de 
2007

BR Rio Grande do Norte Integrated Water Resources Management 35.90 Fechado 18 de setembro de 
BR Municipal APL1: Uberaba 17.27 Fechado 21 de março de 2007
BR AF for the Federal Water Resources Management Project 50.00 Fechado 19 de dezembro de 
Integrated Management of Aquatic Resources in the Amazon (AquaBio) 7.18 Fechado 13 de junho de 2006
BR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AGENDA TAL 8.00 Fechado 15 de setembro de 
Brazil - Ecosystem Restoration of Riparian Forests in Sao Paulo 7.75 Fechado 21 de junho de 2005
First Programmatic Reform Loan for Environmental Sustainability 502.52 Fechado 24 de agosto de 2004
Santa Catarina Natural Resources Management and Rural Poverty Reduction 
Project 62.80 Fechado 25 de abril de 2002
Ceara Integrated Water Resources Management Project 136.00 Fechado 6 de janeiro de 2000
2nd National Environmental Project 15.00 Fechado 9 de dezembro de 1999
Federal Water Resources Management Project 198.00 Fechado 2 de abril de 1998
3rd Land Management  Project  - Sao Paulo 55.00 Fechado 28 de outubro de 1997
Bahia Water Resources Management Project 51.00 Fechado 11 de setembro de 
Ceara Water Pilot  Project 9.60 Fechado 12 de junho de 1997
Natural Resources Management & Rural Poverty Alleviation - Rio Grande do 
Sul 100.00 Fechado 22 de abril de 1997
Ceara Urban Development & Water Resource 140.00 Fechado 6 de setembro de 1994
Espirito Santo Water and Coastal Pollution Management Project 154.00 Fechado 28 de junho de 1994
Minas Gerais Water Quality and Pollution Control 145.00 Fechado 5 de janeiro de 1993
WATER QUALITY AND POLLUTION CONTROL PROJECT 245.00 Fechado 2 de julho de 1992
Land Management (01) Parana 63.00 Fechado 31 de janeiro de 1989
Water Supply and Sanitation Project  for Low Income Areas and 
Municipalities 80.00 Fechado 29 de junho de 1988
Rio Flood Reconstruction & Prevention Project 175.00 Fechado 24 de junho de 1988
Northeast  Rural Development Project (08) - ALAGOAS 42.00 Fechado 30 de junho de 1987
Northeast  Rural Development Project (10) Minas Gerais 55.00 Fechado 30 de junho de 1987
Northeast  Rural Development Project (07) MARANHAO 84.00 Fechado 30 de junho de 1987
Northeast  Rural Development Project (09) - Paraiba 60.00 Fechado 30 de junho de 1987
Northeast  Rural Development Project (03) - BAHIA 171.00 Fechado 21 de outubro de 1986
Northeast  Rural Development Project (04) PIAUI 78.00 Fechado 21 de outubro de 1986
Northeast  Rural Development Project (06) CEARA 122.00 Fechado 21 de outubro de 1986
Northeast  Rural Development Project (05) PERNAMBUCO 92.00 Fechado 12 de junho de 1986
Northeast  Rural Development Project (01) - SERGIPE 61.30 Fechado 30 de abril de 1985
Northeast  Rural Development Project (02) - RIO GRANDE DO NORTE 61.40 Fechado 30 de abril de 1985

Projetos sobre água no Brasil

Fonte: Elaborada pela autora com dados do WB disponíveis em https://projects.worldbank.org/
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4.3.3. PARAGUAI 

 

O Banco Mundial realizou no Paraguai quatro projetos sobre água: o Rural Water 

Supply Project, o mais antigo deles, de 1977, concentrado no tema da irrigação e 

mitigação da pobreza no meio rural; O Rural Water Supply and Sanitation Project, de 

1981, considerado uma sequência do projeto de 1977 e que foi seguido de um terceiro e 

quarto projetos de mesmo nome, em 1992 e em 1997, agora com mais de atenção para a 

cobertura de esgoto; um quinto estudo dedicado ao serviços de esgoto na capital do país, 

o Asuncion Sewerage Project, de 1995; e finalmente o projeto iniciado em 2009 que 

buscava adequar as leis paraguaias ao conceito de modernização do setor de águas 

defendido pelo banco.  

O estudo iniciado em 2009 foi encerrado em 2019 e recebeu o título  PY Water & 

Sanitation Sector Modernization. Praticamente todos os países pobres ou de renda média 

– e todos os países do SAG – receberam um projeto com essa mesma nomenclatura e com 

objetivos de alteração das leis e das intuições dedicadas à gestão dos recursos hídricos. 

Esse estudo custou 83,5 milhões de dólares, sendo pouco mais de 60 milhões oriundos de 

empréstimos do Banco Mundial.  

O projeto foi formulado para ter três componentes: um sobre fortalecimento 

institucional, com dotação orçamentária de 4 milhões de dólares; um segundo dedicado à 

construção de infraestrutura de água e esgoto no meio urbano, com custo de mais de 50 

milhões; e o último também voltado à construção de infraestrutura para o setor, mas no 

meio rural, o que resultou na aplicação de quase 10 milhões (SALTIEL, 2018, p2).  

No primeiro componente, o projeto apoiou a Secretaria de Meio Ambiente para 

desenvolver e implementar O Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos em cinco 

bacias. Também permitiu melhorar a estrutura regulatória dos Serviços de Abastecimento 

de água e Saneamento, introduzindo medidas para aumentar a sustentabilidade financeira 

do setor. Nessa etapa do projeto também foi criada a Diretoria de Água e Saneamento, 

estabelecida como o principal ator político do setor no país, responsável pelo 

planejamento, orientação e assistência técnica aos prestadores de serviços. Outra 

preocupação foi promover uma maior descentralização do setor de águas (IBID, p. 2). 

Em relação ao segundo item, o projeto permitiu a criação de uma estação de 

tratamento de esgoto, a Bella Vista, como parte do projeto de despoluição da baía de 
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Assunção, além da ampliação da rede de coleta de esgoto na cidade (IBID). Se no 

primeiro componente a regulação e a descentralização criam um setor mais favorável ao 

setor privado, na segunda dimensão do projeto são oferecidas as oportunidades para 

empresas que atuam nesse ramo.  

O terceiro componente foca na construção de fossas (latrinas) em comunidades 

indígenas e em comunidades de pequenos agricultores. A maior parte das ações dessa 

parte do projeto se concentrou na região do Chaco (IBID).   

No documento de criação do projeto é afirmado que o quarto projeto realizado no 

Paraguai sobre gestão de águas no meio rural permitiu, a partir da experiência acumulada, 

promover mudanças significativas no aparato institucional do país. Entre os destaques, 

estaria a reforma e fortalecimento da SANASA (Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental do Paraguai) e do ERSSAN (Ente Regulador de Serviços Sanitários) 

(WORLD BANK, 2009e p. 8). Esse acumulado de intervenções no país criou a 

expectativa de que o projeto teria facilidade de se desenvolver. Segundo o documento, o 

projeto era uma prioridade para os interesses do banco no Paraguai, assim como era uma 

prioridade para o governo paraguaio por seu potencial de mitigação da pobreza. As razões 

para esperar um bom desempenho seriam o fato de não haver outra instituição 

internacional no país envolvida com o tema da água e o Banco Mundial ter estabelecido 

uma relação de confiança com o governo do Paraguai (IBID, p. 5-6).  

O Banco é uma das poucas instituições internacionais ativamente envolvidas 
no setor. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 
financia projetos dedicados de WSS rurais no Paraguai desde a década de 1970 
e está em uma posição única para apoiar o programa do Partido Republicano. 
Primeiro, o Banco é um parceiro natural, dadas as ligações do projeto com o 
Quarto Projeto Rural de Abastecimento de Água e Saneamento (BIRF IV), 
recentemente fechado, e com o apoio do Banco a auditorias independentes da 
ESSAP e assistência técnica fornecida para o desenvolvimento de um plano de 
negócios para ESSAP. Segundo, o Banco está bem posicionado para responder 
rapidamente à solicitação do GOP de apoiar a implementação do processo de 
modernização, fornecendo consultoria técnica e credibilidade a qualquer 
parceiro particular em potencial. Terceiro, o Projeto está alinhado com o 
próximo Empréstimo para Política de Desenvolvimento (DPL), que inclui a 
modernização do estado e a melhoria da gestão das empresas estatais. Quarto, 
o Banco goza da confiança do Partido Republicano e traz poder de convocação, 
dado seu trabalho contínuo e aprofundado com o setor e a flexibilidade de sua 
abordagem atual, como demonstrado por seu diálogo político de alto nível no 
país. Finalmente, o novo governo solicitou essa operação o mais rápido 
possível e manifestou seu forte compromisso e valorização da assistência do 
Banco Mundial no setor103 [tradução da autora].  

                                                           
103 The Bank is one of the few international institutions actively involved in the sector. The International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) has financed dedicated rural WSS projects in 
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O documento dá bastante atenção a um aspecto peculiar do setor de águas no país: 

a existência de pequenas empresas provedoras de serviços de águas, os chamados 

aguateros, que segundo dados de 2018 do Ministério de Obras Públicas e Comunicações 

do Paraguai, correspondem a 11% do abastecimento no país (MOPC, 2018, p.14). Em 

uma publicação do Banco Mundial voltado ao setor privado, analistas descrevem essas 

pequenas formas de negócio como a primeira iniciativa do mundo de estabelecimento de 

pequenos negócios no setor de abastecimento (DRESS e outros, 2004, p.1). No artigo, há 

uma descrição de como as mudanças na lei paraguaia permitiram a diversificação do 

setor: 

A lei do setor hídrico do Paraguai de 2000 atribui o direito de operar sistemas 
de abastecimento de água ao ramo executivo do governo, que pode delegá-lo 
a municípios ou governos departamentais. A prestação de serviços pelo setor 
privado e associações de usuários de água é regulamentada por meio de 
permissões de 10 anos em sistemas com menos de 2.000 conexões (cerca de 
10.000 pessoas) e concessões de até 30 anos em sistemas maiores. As 
permissões podem ser concedidas através de procedimentos simples de 
licitação, enquanto as concessões exigem licitação nacional (ou internacional) 
104(IBID, p.4). 

Em seguida, os autores explicam que a regulamentação adotada em 

complementação à lei, a partir de 2002, permitiu combinar tarifas a níveis distintos de 

serviço. Assim, as permissões poderiam contemplar prestadores de serviços com 

diferentes características, tornando oficial a atuação dos aguateros. Há a exigência de que 

a água atenda aos padrões de segurança química e bacteriológica, e o não cumprimento 

das normas acarretaria na suspensão de uma licença, além de multas. Apesar de afirmar 

que a população aprova esse arranjo e mesmo descrevendo setor pós-regulamentação 

                                                           

Paraguay since the 1970s and is uniquely positioned to support the GOP’s program. First, the Bank is a 
natural partner, given the project’s linkages with the recently closed Fourth Rural Water Supply and 
Sanitation Project (BIRF IV), and the Bank’s support of independent audits of ESSAP and technical 
assistance provided for the development of a business plan for ESSAP. Second, the Bank is well 
positioned to respond quickly to the GOP’s request to support the implementation of the modernization 
process, providing technical advice and credibility to any potential private partners. Third, the Project is 
aligned with the forthcoming Development Policy Loan (DPL), which includes the modernization of the 
state, and improved management of state-owned enterprises. Fourth, the Bank enjoys the trust of the GOP 
and brings convening power, given its continuous and in-depth work with the sector and the flexibility of 
its current approach, as demonstrated by its high-level sector policy dialogue in the country. Finally, the 
new administration has requested this operation as soon as possible and has voiced its strong commitment 
to and appreciation of World Bank assistance in the sector 
104 Paraguay’s water sector law of 2000 assigns the right to operate water supply systems to the executive 
branch of government, which may delegate it to municipalities or departmental governments. Service 
provision by the private sector and water users associations is regulated through 10-year permits in 
systems of less than 2,000 connections (around 10,000 people) and concessions of up to 30 years in larger 
systems. Permits can be awarded through simple bidding procedures, while concessions require national 
(or international) competitive bidding 
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como promissor, o artigo acaba por revelar que há disputas judiciais entre essas pequenas 

empresas e a população.  

Resultados: O licitante vencedor na primeira fase, adjudicou seu contrato em 
agosto de 2002, quase completou três dos quatro sistemas e já está fornecendo 
água. Mas nunca iniciou o quarto sistema por causa de uma disputa legal entre 
a comunidade e um aguatero com uma licença de operação para parte da área 
de serviço. Esta comunidade foi substituída por outra[tradução da autora]105 
(IBID, p. 4). 

A literatura acadêmica sobre o tema parece indicar um potencial positivo ou 

mesmo inevitável para a atuação dos aguateros, bem como sobre a reforma de águas no 

Paraguai de um modo geral (são exemplo106 LOACH e outros, 2000, p. 267; 

MELGAREJO, 2000, p.2; FERNANDEZ e outros, 2010, p. 11).  O mesmo entusiasmo 

pode ser observado na imprensa estrangeira especializada em economia (SOLO, 1998, 

p.1). Apesar disso, a imprensa local paraguaia sugere uma visão diferente, denunciando 

dificuldades desses operadores em fazer investimentos para melhoria da qualidade da 

água e regularidade da oferta, bem como do governo em pressioná-los nesse sentido 

(HOY, 2019, p.1; LA NACÍON, 2019, p.1; ABC COLOR, 2019, p.1; SCAVONE, 2019, 

p. 1).  

Quadro 6: Projetos sobre água no Paraguai (valores em milhões de dólares) 

 

  

 

 

 

                                                           
105 Results: The winning bidder in the first phase, awarded its contract in August 2002, has nearly 
completed three of the four systems and is already supplying water. But it never started the fourth system 
because of a legal dispute between the community and an aguatero holding an operating permit for part of 
the service area. This community has been replaced with another 
106 Os trabalhos mencionados foram realizados sob a influência do WB ou do governo paraguaio 

Título do projeto Valor Estado Data de criação

PY Water & Sanitation Sector Modernization 64.00 Fechado 14 de abril de 2009

PY 4th RURAL WATER SUPPLY & SANITATION 40.00 Fechado 28 de agosto de 1997

Asuncion Sewerage Project 46.50 Fechado 14 de fevereiro de 1995

Rural Water Supply and Sanitation Project (03) 23.00 Fechado 10 de setembro de 1992

Projetos sobre água no Paraguai

Fonte: Elaborada pela autora com dados do WB disponíveis em 
https://projects.worldbank.org/
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4.3.4. URUGUAI 

 

De 1988 a 2012, o Banco Mundial iniciou quatro projetos de água no Uruguai, 

todos estando de alguma forma relacionados entre si. O primeiro, de 1988 a 1999, com 

orçamento de 33 milhões de dólares, sendo 23 milhões oriundos de empréstimo do Banco 

Mundial, buscava modernizar o setor de águas, objetivo perseguido pelos protestos 

subsequentes.  

No estudo de 1988, intitulado Water Supply Rehabilitation Project, o foco era 

reformular a estrutura administrativa da empresa estatal Obras Sanitarias del Estado 

(OSE). As metas eram reduzir o custo operacional e aumentar a produtividade. O acordo 

de empréstimo previa o estabelecimento de uma parceria entre a OSE e a Companhia de 

Saneamento de Paraná (SANEPAR), resultando na criação de uma unidade regional de 

treinamento para o setor.  

A partir de 1991, a OSE passa por uma série de reestruturações no contexto do 

projeto, a maioria no sentido de descentralizar a gestão de águas no país. Essas medidas 

tiveram a orientação da Sanepar. Assim, além de Montevidéo, a instituição passou a ter 

quatro novos polos, interiorizando o atendimento ao usuário. Também reduziu o número 

de funcionários de 6.670 em 1988 para 5.375 em 1997, ao mesmo tempo que ampliou o 

número de ligações de água de 542 mil para 712 mil no mesmo período. O estudo também 

deu origem a um projeto de lei para dar autonomia à OSE, mas até o encerramento da 

pesquisa, a legislação ainda não havia sido alterada (IBID, p. 12-13). O texto é encerrado 

indicando que uma lei (Executive Decree No. 301/98 of October 28, 1998) estava 

enfatizando o caráter público e nacional da empresa de água (IBID, p. 57).  

O projeto é encerrado ao mesmo tempo em que há uma negociação em andamento 

para um segundo trabalho com o mesmo objetivo. Batizado de OSE Modernization and 

Systems Rehabilitation, a ação estava dividida em três componentes: 1) boas práticas, 

descentralização e modernização da gestão; 2) ampliação e recuperação de estações de 

tratamento de água na região de Montevidéo e a criação de um programa de uso 

consciente de água; 3) expansão da rede de tratamento de esgoto por meio da criação de 

um plano nacional de saneamento básico (WORLD BANK, 2007, p. iii - iv).  

A iniciativa durou de 2000 a 2007, teve um custo de 48 milhões de dólares (sendo 

27 milhões fruto de empréstimo do Banco Mundial). O projeto acelerou as reformas 
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institucionais no país, com a criação, sob orientação do estudo, da Dirección Nacional de 

Aguas y Saneamiento (DINASA) e da Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 

(URSEA).  

No entanto, a longo prazo, a sustentabilidade da nova estrutura desagregada do 
setor dependerá, em última análise, do compromisso sustentado do governo 
com essa agenda de reformas. O ritmo das reformas continua promissor, com 
uma nova Lei da Água prevista para o Parlamento no final de 2008107 (IBID, 
p.13).  

 Apesar de influenciar a mudança de legislação e todo o aparato institucional em 

relação à água no Uruguai, o Banco Mundial não incluiu na negociação do projeto 

nenhuma medida clara para ampliar a participação do setor privado no país. Isso porque, 

o estudo preliminar feito antes do acordo do atual projeto já indicava como um “risco 

alto” a rejeição à privatização, ou PSP no jargão do banco.  

Segundo o documento, a privatização dos serviços de água e esgoto claramente 

tinha falhado na missão de ganhar apoio de políticos e do público em geral no país. “This 

risk was correctly identified as significant at the time of the project’s design.”(IBID, p. 

8). O texto prossegue explicando que, ainda que já existisse uma concessão privada 

consolidada de em Aguas de la Costa, e uma segunda, mais recente, em Maldonado 

(iniciada em 2000), a resistência da opinião pública seria uma barreira definitiva para 

movimentos mais ambiciosos do projeto. E a razão principal seria a satisfação da 

população com os serviços públicos.    

[...]uma poderosa reação anti-privatização começou a varrer o mundo. Dada a 
magnitude da mudança de paradigma global, é improvável que quaisquer 
medidas implementadas pelo projeto possam ter evitado a reação contra o PSP 
e a subsequente Emenda Constitucional de 2004, particularmente no Uruguai, 
onde os serviços públicos desfrutam de amplo apoio com base em um registro 
satisfatório da prestação de serviços em termos de acesso e qualidade  
[tradução da autora]108(IBID, p. 9). 

Assim, a não inclusão do PSP no projeto foi totalmente consciente e estratégica, 

fazendo com que a iniciativa não se valesse da inclusão do setor privado como única 

estratégia de ampliação da adoção de abordagens comerciais por parte da OSE (IBID, 

p.24). Ainda que a resistência política no país fosse conhecida, o texto indica que a falta 
                                                           
107 Nevertheless, in the long-term, the sustainability of the sector’s new unbundled framework will 
ultimately depend on the government’s sustained commitment to this reform agenda. The pace of reforms 
continues to look promising, with a new Water Law expected in Parliament late 2008 
108 a powerful anti-privatization backlash had started sweeping the globe. Given the magnitude of the 
global paradigm shift, it is unlikely any measures implemented by the project could have prevented the 
backlash against PSP and the subsequent 2004 Constitutional Amendment, particularly in Uruguay where 
public utilities enjoy extensive support based on a satisfactory record of delivering services in terms of 
access and quality 



180 
 

de recursos do governo para fazer investimentos em regiões com problemas de 

saneamento poderia facilitar concessões.   

Na prática, a OSE atuou como seu próprio formulador de políticas e regulador 
e ocupou uma posição quase exclusiva na prestação de serviços. Sob a estrutura 
setorial existente, a OSE carecia de incentivos para corrigir os problemas 
setoriais de ineficiência e ineficácia. A falta de concorrência e responsabilidade 
resultou em pouca pressão para reduzir custos. A necessidade de capital, no 
entanto, impulsionou o governo do Uruguai (GoU) e a OSE a iniciar a 
concessão de serviços de água e saneamento, apesar da oposição política. Em 
janeiro de 2000, quatro meses antes da aprovação do APL-1, Aguas de Bilbao 
apresentou a oferta vencedora para prestação de serviços no Departamento de 
Maldonado, a principal área de resort do país 109(IBID, p. 1). 

Novamente, o projeto é encerrado com o acordo para a realização de outro, com 

mesmo tema. Operando de 2007 a 2013, o UY APL2 OSE Modernization & Systems 

Rehabilitation Project teve custo de 68 milhões de dólares, o mais elevado até aqui, com 

50 milhões advindos de financiamento do Banco Mundial.  

Apesar de a experiência acumulada indicar um cenário mais ou menos adverso à 

privatização, a instituição tinha clara expectativa de que o novo governo do presidente 

Tabaré Vasquez (1940) fosse permitir a participação efetiva da iniciativa privada no setor 

de águas. O documento de avaliação retrata assim as expectativas no início do projeto: 

A administração sênior do GoU e da OSE adotou as reformas. O Presidente 
Vasquez, que estava no cargo de 2005 a 2010, estava comprometido em 
melhorar o desempenho, a competitividade, a responsabilidade e a 
transparência dos serviços públicos. A gerência sênior da OSE iniciou uma 
iniciativa emblemática de mudança institucional e reforma administrativa 
[tradução da autora]110(IBID, p. 1). 

A avaliação do Banco Mundial até este momento era a de que, embora corretas, 

as reformas institucionais ainda não tinham surtido efeito, e a OSE continuava sendo a 

fiscalizadora e reguladora do serviço que ela mesma oferecia. E logo após esse conjunto 

de reformas, o conceito de água como direito humano, foi introduzido na Constituição 

                                                           
109 In practice, OSE served as its own policy maker and regulator and held a near exclusive position in 
service provision. Under the existing sector structure, OSE lacked incentives to redress the sector 
problems of inefficiency and ineffectiveness. The lack of competition and accountability thus resulted in 
little pressure to reduce costs. The need for capital nevertheless provided the impetus for the Government 
of Uruguay (GoU) and OSE to start concessioning water and sanitation services, in spite of political 
opposition. In January of 2000, four months before the approval of the APL-1, Aguas de Bilbao presented 
the winning bid for service provision in the Department of Maldonado, the country’s major resort area 
110 The GoU and OSE’s senior management embraced the reforms. President Vasquez, who was in office 
from 2005 to 2010, was committed to enhancing the performance, competitiveness, accountability and 
transparency of public utilities. OSE’s Senior Management began a flagship initiative for institutional 
change and administrative reform 
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Uruguaia, em 2004, um ano antes de um governo com inclinação mais liberal assumir o 

poder.  

Ao longo da execução do projeto, o banco se deu conta que de essa mudança 

prevenia qualquer possibilidade de criação de um sistema comercial que pressupusesse o 

corte de abastecimento, por exemplo, para usuários inadimplentes, como já havia na 

Argentina. 

O Programa APL antecipou estimular o desempenho da OSE através da 
introdução da participação do setor privado, mas a emenda constitucional de 
2004 tornou essa abordagem impossível. Para compensar, o APL2 enfatizou 
benchmarking nacional e internacional, acordos baseados em desempenho e 
trocas regionais. Além disso, o design refletia a cultura de aprendizado da OSE 
por meio de resultados concretos, utilizando estudos-piloto para testar novos 
conceitos e abordagens  [tradução da autora]111(IBID, p. 4). 

Dessa forma, a estratégia do projeto passou a ser a introdução de indicadores e 

métricas reconhecidas pelo banco como eficientes nas leis uruguaias de água e na sua 

estrutura institucional. Isso porque, a essa altura, o Uruguai já tinha universalizado seus 

serviços de água e esgoto, tornando inócua qualquer ajuda para expansão dos mesmos 

(WORLD BANK, 2013, p 1). Assim a OSE passa a adotar integralmente o método Non 

Revenue Water (NRW), que segundo o banco, eleva a eficiência financeira e técnica da 

companhia. A análise dos resultados indica ainda o fortalecimento da então recém-criada 

Unidade de Gestão Ambiental (UGA) e a criação de uma série de bancos de dados para 

ampliar o monitoramento integrado ambiental.  

Um ano antes do encerramento do estudo, o quarto projeto de água no Uruguai foi 

criado, com orçamento de 84 milhões de dólares (metade vindo do Banco Mundial). Sob 

o título UY OSE Sustainable and Efficient tem previsão de encerramento em dezembro 

de 2019, e os relatório de avaliação final ainda não está disponível. Os objetivos do 

trabalho eram aumentar a resistência de duas estações de tratamento de água a 

inundações, uma em Durazno e a outra no município de Treinta y Tres. Também estava 

prevista a compra de maquinário para bombeamento de uma estação de tratamento de 

água em Aguas Corrientes, responsável pelo abastecimento de Montevidéo (RAMIREZ, 

2017, p.1-2).  

                                                           
111 The APL Program had anticipated stimulating OSE’s performance through introducing private sector 
participation, but the 2004 constitutional amendment made this approach impossible. To compensate, the 
APL2 emphasized national and international benchmarking, performance based arrangements and 
regional exchanges. In addition, the design reflected OSE’s culture of learning through concrete results, 
utilizing pilot studies to test new concepts and approaches 
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 Todos os projetos de água do Banco Mundial realizados no Uruguai tiveram 

avaliação positiva, embora seu objetivo de ampliar a participação do setor privado no 

abastecimento de água e saneamento básico não tenha se concretizado. Ainda assim, em 

materiais de divulgação geral, o banco usa a universalização dos serviços no país como 

um exemplo bem-sucedido de parceria entre a instituição e países pobres ou de renda 

média no tema da água (WORLD BANK, 2014, p. 1). 

Quadro 8 Projetos sobre água no Uruguai (valores em milhões de dólares) 

 

 

4.4. CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

 Este capítulo apresenta evidências de que os projetos sobre águas transfronteiriças 

do Banco Mundial guardam algumas características em comum, sendo uma das mais 

destacadas a busca por acordos internacionais e/ou criação de órgão multilateral de gestão 

compartilhada. Eles também são sempre acompanhados de projetos nacionais para cada 

membro do projeto transfronteiriço, e essas ações buscam reformar as leis de águas dos 

países para que haja uma compatibilização legal em matéria de recursos hídricos ou, nas 

palavras do banco, uma “harmonização” dessas legislações. Assim, os projetos 

internacionais tratam apenas dos mecanismos de cooperação e problemas de fronteira, 

normalmente solucionados por meio de projetos-pilotos, enquanto que a construção de 

uma visão comum sobre água é feita em ações específicas em cada país, com relação 

direta ou não com o projeto multiestatal.  

Neste capítulo também ficou demonstrado que os projetos de água do Banco 

Mundial passaram por uma mudança em seu escopo a partir do final dos anos de 1990, 

ou seja, após a autor reforma descrita no capítulo anterior. Dessa época em diante, o foco 

dos projetos deixa de ser a irrigação e o aproveitamento de água no meio rural para dar 

protagonismo à regulamentação dos serviços de água.  

Título do proje to Valor Estado Data de criação

UY OSE Sustainable and Efficient 42.00 Ativo 5 de julho de 2012

UY APL2 OSE Modernization & Systems Rehabilitation Project 50.00 Fechado 28 de junho de 2007

OSE Modernizat ion and Systems Rehabilitation 27.00 Fechado 6 de junho de 2000

Water Supply Rehabilitation Project 22.30 Fechado 22 de março de 1988

Projetos sobre água no Uruguai

Fonte: Elaborada pela Autora, com informações do WB disponíveis em http://projects.worldbank.org/
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Ao optar por se dedicar à regulação dos serviços de água nos países, o objetivo do 

banco é ampliar a participação do investimento privado no setor, o que foi concretizado 

de fato em alguns países. Naqueles em que isso não foi possível, foram feitas reformas 

intermediárias que viabilizarão uma ação nacional desse tipo no futuro. Essas medidas 

seriam a descentralização, como no caso do sistema de água do Uruguai, a criação de 

órgãos e agências regulatórias estatais em nível federal, estadual, provincial ou municipal, 

e por fim, as alterações legais nesse setor. Estes dois últimos aspectos foram observados 

em alguma medida em todos os projetos analisados.  

No caso dos países do SAG, é possível afirmar que todo o aparato legal e 

institucional dos quatro países foi criado sob a influência de projetos do Banco Mundial. 

Essas criações e reformas legais e institucionais não se deram apenas de maneira 

impositiva pela concessão dos empréstimos, mas também pelo convencimento 

intelectual. Neste caso, foram incorporados aos orçamentos dos projetos ações para 

divulgação das ideias do banco sobre recursos hídricos, que incluem eventos acadêmicos, 

publicações de livros e de manuais das agências e órgãos públicos.  

A análise apresentada neste capítulo sugere que nem todos os projetos de água do 

banco são eficientes. Muitos falham em seus objetivos, representando prejuízo aos países 

que contrataram os empréstimos. As razões para tais fracassos são majoritariamente 

ligadas às dificuldades do banco em lidar com governos extremamente comprometidos 

com suas soberanias, bem como desconhecimento por parte dos bancos e dos agentes dos 

governos assistidos sobre a cultura institucional um do outro. Além disso, é fundamental 

destacar que o Banco Mundial tem uma cultura institucional complexa e burocrática que 

muitas vezes não permite adaptações a situações específicas verificadas durante a 

execução dos projetos, algo que é apontado em relatórios do banco como aspectos a serem 

corrigidos.  

Ao realizar empréstimos para projetos de água, o Banco Mundial decide como 

cada país vai usar seu próprio recurso no tema da água, já que é o banco que escreve cada 

projeto e determina como as ações serão executadas. Esse fato somado à irregularidade 

da eficiência desses projetos sugere que a contratação desses empréstimos pode não ser a 

melhor alternativas para países de renda média (que recebem recursos via BIRD a juros 

de mercado). Esses países poderiam, alternativamente, contratar empréstimos em 

instituições que não querem impor sua visão intelectual na matéria, como bancos de 
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desenvolvimento regionais, alocando assim seu próprio recurso de maneira autônoma no 

que se refere a projetos de recursos hídricos.  

E finalmente, a análise deste capítulo mostra como o banco construiu seu know-

how para o tema da água no mundo: por meio dos empréstimos que países pobres ou de 

renda média contrataram. Ao criar essa expertise, o banco ganha, além de autoridade 

econômica, autoridade intelectual, seu principal ativo na atualidade. Ou seja, a cada 

projeto, o Banco Mundial se torna ainda mais conhecedor da situação hídrica de cada 

país, aumentando ainda mais a capacidade que já tem de impor seus pontos de vista sobre 

os países que contratam seus empréstimos. Esse quadro aponta para uma tendência clara: 

os países estão financiando a aquisição de conhecimento e de poder que o Banco Mundial 

adquire progressivamente no campo dos recursos hídricos.  
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CAPÍTULO 5 

O PROJETO SOBRE O SISTEMA AQUÍFERO GUARANI E A 
HIDROPOLÍTICA DO BANCO MUNDIAL 

 

Neste quarto e último capítulo antes da conclusão vamos apresentar ao leitor a 

história do Sistema Aquífero Guarani nas Relações Internacionais, desde suas primeiras 

iniciativas conjuntas entre os países, chegando às primeiras tratativas para a criação de 

um grande projeto internacional sobre o aquífero, até a conclusão do PSAG e celebração 

do Acordo. Também serão apresentadas aqui os detalhes referentes à ratificação do 

tratado pelos países.  

Além de apresentar de maneira diacrônica o desenvolvimento do SAG nas 

relações internacionais, este capítulo também indica ao leitor a evolução da própria 

ciência em relação ao Aquífero. Afirmará que o aprimoramento científico sobre essa 

reserva hídrica permitiu que ela fosse de fato recebida pela comunidade internacional 

num exemplo virtuoso de que a ciência deve estar em parceria com a formulação de 

políticas públicas de natureza ambiental, incluindo ações no plano internacional.  

Este capítulo dirá, mais adiante, que exatamente por ter sido uma das iniciativas 

científicas mais robustas a se dedicar ao SAG, o projeto teve influência direta nas 

negociações do Acordo. Isso porque, entre outros aspectos detalhados a seguir, o PSAG 

afastou certos “hidromitos” que despertavam nos países desconfianças em relação uns 

aos outros e em relação ao mundo exterior.  

Dessa forma, serão apresentadas as características dos projetos-piloto do PSAG, 

iniciativas com certo grau de autonomia e que se dedicaram a investigar cientificamente 

ocorrências críticas do Sistema Aquífero Guarani. A maior parte dos projetos-piloto 

estavam em áreas de contaminação, de risco de superexplotação ou em região de fronteira, 

ou seja, em áreas que inspiravam cuidados para a neutralização de possíveis prejuízos 

ambientais ou conflitos com a população ou entre os países.  

 É também neste capítulo que vamos ressaltar os resultados mais importantes do 

PSAG e como essas novas informações ajudaram a resolver problemas que existiam nas 

negociações para o acordo. Esta etapa da tese pretende demonstrar a ligação entre o 

projeto e as negociações diplomáticas em torno do Guarani, desvelando a influência que 
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o Banco Mundial teve sobre todo o processo científico e político em torno do SAG. O 

capítulo se encerra com a descrição da hidropolítica exercida pelo Banco Mundial durante 

o PSAG. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO SAG 

 

 Botucatu, Tacuarembó, Missiones, Pirambóia, Rosário do Sul, Buena Vista, 

Aquífero Gigante do Mercosul – foram muitos os nomes que o Sistema Aquífero Guarani 

recebeu ao longo do século XX. Foi apenas em 1996, durante um encontro de 

pesquisadores da área de hidrogeologia, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, que o 

geólogo e geógrafo uruguaio Danilo Antón (1940) propôs a alcunha de “Guarani” para a 

reserva. O nome seria uma homenagem à grande e complexa nação indígena que, assim 

como o aquífero, também unia o que são hoje parte dos territórios de Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai.  

 No ano seguinte, o geólogo Gerôncio Albuquerque Rocha, então pesquisador do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), publicou o 

artigo “O grande manancial do Cone Sul” (ROCHA, 1997), que estabeleceu em definitivo 

o uso do termo “Guarani” para a comunidade acadêmica. E suas publicações nos anos 

seguintes foram fundamentais para normatizar o termo e para criar uma consciência de 

que não se tratavam de aquíferos que se inter-relacionavam, mas de um único corpo de 

água subterrânea. 

 Em verdade, o Aquífero não é tão exatamente uma coisa só. Os primeiros estudos 

sobre ele foram realizados pela Petrobrás em meados da década de 70 e já davam conta 

de sua heterogeneidade. Os estudos da empresa eram sobre prospecção de petróleo, mas 

os pesquisadores acabavam se deparando com trechos do SAG e informações sobre ele 

foram incorporadas em surveys geológicos. Foi a partir desse material, muitas vezes 

obtido de maneira informal e por meio de relações pessoais, que os principais geólogos 

em atuação no Brasil naquela época basearam seus estudos, entre eles Aldo Rebouças 

(1937- 2011), professor da Universidade de São Paulo, e Ernani Francisco da Rosa Filho, 

professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
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Cientes da complexidade geológica e diante da falta de conhecimento técnico-

científico, Rosa Filho e outros da UFPR encabeçaram o grupo que iniciou, junto à 

Organizações do Estados Americanos (OEA), a negociação para o financiamento de um 

projeto específico sobre o Aquífero Guarani, um estudo que deveria ser realizado em 

conjunto pelos quatro países onde ele ocorre. Esse foi o embrião do PSAG, cujos 

primeiros resultados, anteriores ao início formal do projeto, já afirmavam que não se 

tratava de um aquífero único, mas de um sistema aquífero.  

O Sistema Aquífero Guarani é uma unidade hidrogeológica que está contida nas 

bacias geológicas do Norte (Uruguai) do Chaco-Paraná e do Paraná. O nome desta última, 

por sinal, gera alguma confusão com a Bacia Hidrográfica do Paraná – até porque aquela 

bacia geológica é responsável por 80% do sistema hidrográfico homônimo (REBOUÇAS, 

1976). Dois fenômenos fundamentais para toda a conformação da América do Sul e 

recentes do ponto de vista geológico estão diretamente ligados às características 

basálticas do SAG hoje: o levantamento da Cordilheira dos Andes e as atividades 

neotectônicas da Serra do Mar, ambas relacionadas ao Cenozoico (de 66 milhões de anos 

até hoje) (REBOUÇAS e AMORE, 2002).  

Em cada região onde o SAG ocorre, suas características físicas e hidrodinâmicas 

são diferentes. Isso porque as falhas e formações que compõem o sistema têm origem em 

épocas distintas da história geológica da Terra. O conjunto inteiro é, naturalmente, do 

Éon Fanerozoico (o mais recente, de 542 milhões de anos atrás até agora), sendo a maior 

parte remanescente da era Mesozoica (entre 251 milhões e 65,5 milhões de anos atrás). 

Contudo, há uma parte da era anterior, a Paleozoica, em seu período mais recente, o 

Permiano (de 298,9 a 252 milhões de anos). E entre as formações da era Mesozoica, há 

componentes dos três períodos: Triássico (de 250 a 200 milhões de anos), Cretáceo (de 

145 a 66 milhões de anos) e Jurássico (há 65,3 milhões de anos).  

Quanto mais antiga for a formação geológica – e em muitas regiões de ocorrência, 

as águas do Guarani são antiquíssimas – menos chances de ser uma ocorrência com boa 

viabilidade de uso. Isso porque as áreas de maior confinamento podem apresentar águas 

não potáveis, profundas demais para sua extração ou muito quentes para o abastecimento. 

Dão testemunho dessa informação a tese de doutorado de Machado (2005) sobre o SAG 

no Rio Grande do Sul e também o Atlas Geológico do Estado do Paraná (2001, criado 

durante o projeto financiado pelo Banco Mundial, conforme descrito no capítulo anterior) 

ou ainda o Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (2005). Muitas vezes, a 
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diversidade de formações geológicas e disponibilidade hídrica está presente numa mesma 

cidade, como comprovam Silva et al (2008) ao estudar as características geológicas do 

Guarani em Ribeirão Preto (SP).  

O Sistema Aquífero Guarani tem cerca de 46 mil quilômetros cúbicos de água e 

uma superfície total estimada em 1.087.880 quilômetros quadrados. Localizado sob os 

territórios de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tem pouco mais de 70% de sua 

ocorrência em solo brasileiro (ROSA FILHO e outros, 2003). Os dados mais recentes 

(Relatório IIConSAG, 2009) indicam que sua extensão superficial está assim distribuída: 

Argentina (228.255 km2) Paraguai (87.535 km2); e Uruguai (36.171 km2). O estado do 

Mato Grosso do Sul tem a maior fatia nacional (189.451 km²), seguido por Rio Grande 

do Sul (154.680 km²); São Paulo (142.959 km²); Paraná (119.525 km²); Goiás (39.367 

km²); Minas Gerais (38.585 km²); Santa Catarina (44.132 km²); e Mato Grosso (7.217 

km²). Nos quatro países, o Guarani abastece aproximadamente 70 milhões de habitantes 

(PSAG, 2009).  

O SAG tem em média 277 metros de espessura e porosidade efetiva de 15% 

(ARAÚJO et al., 1999), mas como já dissemos aqui, qualquer generalização em relação 

a esse manancial é imprecisa. Ainda conforme Araújo et al (1999), há pontos do aquífero 

com espessuras de 800 metros ou até 2 km, como é o caso da região mais interior da Bacia 

Geológica do Paraná. Isso porque, como verificam Sapriza et al (2011) e Santos et al 

(2012), o sistema tem uma grande parte de sua estrutura recoberta por extrusão (erupção 

vulcânica) de basalto. Nos locais onde essa característica é verificada, há uma limitação 

significativa na porosidade, ou seja, na capacidade de recarga. Por outro lado, essa 

característica também impede que as taxas de evaporação de água sejam intensas.  

Na figura a seguir, é possível observar a hetegeroneidade do SAG e as áreas de 

descarga e de recarga direta e indireta. 
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Figura 3  

 Fonte: PSAG, 2009 
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Também dedicado a entender o papel da cobertura basáltica na capacidade de 

recarga e de evapotranspiração, Schirmbeck (2005) fez um cálculo com base em dados 

de sensoriamento remoto em áreas do SAG no Rio Grande do Sul. Seu objetivo foi 

oferecer um instrumento de gestão que pudesse cruzar os dados de precipitação e 

evapotranspiração para definir a vazão segura de explotação. Seus resultados indicam que 

há mais evapotranspiração na parte centro-norte do Rio Grande do Sul, onde se destacam 

atividades agrícolas. 

Essa cobertura basáltica foi uma das principais características do SAG destacas 

por Rocha (1996) quando investigava sua baixa permeabilidade. Ele explica que o sistema 

está assentado sob a cobertura basáltica em quase 90% de sua ocorrência, dando à maior 

parte dessa reserva qualidades típicas de confinamento. Segundo seus estudos, essa 

configuração pode ser encontrada a partir de algumas dezenas de quilômetros de distância 

das áreas de afloramentos. Ele estima uma taxa de porosidade de 15% a 20%, confirmada 

por Araújo et al (1999) com base em análises granulométricas.  

Por outro lado, essas zonas também têm menor risco relativo de contaminação 

antrópica, podendo chegar a risco zero em alguns graus de confinamento (Relatório 

IIConSAG, 2009; FOSTER e outros, 2013). Outra contradição é que o Guarani, por sua 

complexidade e heterogeneidade, apresenta áreas confinadas e com mais de 2 km de 

profundidade onde é possível encontrar águas potáveis. Rebouças e Amore explicam:  

Outro fato, praticamente inusitado, é que o SAG tem água doce em toda a sua 
extensão e até as profundidades máximas já perfuradas de dois mil metros. Este 
sistema aqüífero foi lavado pelo menos 180 vezes desde o tempo da formação 
dos depósitos. Vários fatores contribuíram para esta situação, destacando-se a 
abundante pluviometria que ocorre na área desde o fim do Período Cretáceo e 
os levantamentos sucessivos das bordas da bacia sob a influência dos eventos 
que ocorreram durante o Terciário, onde destacam-se a neotectônica da Serra 
do Mar e da Cordilheira dos Andes. (REBOUÇAS e AMORES, 2002, p.7) 

Outro dado fundamental para a gestão de um reservatório transfronteiriço: a 

velocidade de circulação das águas no interior do aquífero é muito baixa, variando de 

0,75 a 0,50 cm/dia no sentido regional do fluxo (ARAÚJO et al, 1999). A baixíssima 

velocidade de circulação das águas no Guarani tem importância política porque sempre 

houve o receio de que a contaminação realizada por uma cidade pudesse gerar impactos 

ambientais em outra localidade, de um estado para o outro ou até mesmo uma 

contaminação de uma fronteira nacional para a outra. Se essa informação já existia antes 

do PSAG, ela seria muitas vezes confirmada por outras aferições, tamanha era sua 

importância para os atores envolvidos no projeto. Reafirma, por exemplo, Machado: 
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Pelo exposto se pode deduzir que além de sua descontinuidade estrutural, este 
sistema não apresenta as características típicas de um aqüífero com fluxos de 
água transfronteiriços, sendo infundadas as preocupações de que a captação 
dele no Brasil pode afetar as suas reservas de água em outros países limítrofes. 
(MACHADO, 2005b, p.12) 

 Se para a gestão, a evapotranspiração, a taxa de recarga e a velocidade no interior 

do aquífero são fundamentais, a idade das águas também é um dado crítico. Gastmans et 

al (2013) e Hirata et al (2007) se dedicaram especialmente ao tema. No estado de São 

Paulo, o Guarani foi abastecido em regimes climáticos variados, que vão desde o frio 

intenso e úmido nas zonas mais próximas ao rio Paraná, até um clima mais semelhante 

ao que existe hoje (HIRATA e outro, 2007). Em São Paulo, as águas foram depositadas 

em eras geológicas primitivas, especificamente no Triássico (GASTMANS e outros, 

2013). 

Para descobrir essa informação, a equipe de cientistas precisou inovar quanto ao 

método de datação, abandonando o Carbono-14, que não conseguia chegar ao passado 

profundo da formação do SAG, passando para um modelo inovador de datação por 

criptônio. “A técnica de C-14 mostra suas limitações e outras técnicas radiométricas 

deveriam ser utilizadas para uma datação mais precisa”, afirmam a equipe de cientistas 

no relatório do segundo Congresso do SAG, realizado em 2008 (Relatório IIConSAG, 

2009).  

Os estudos nesse sentido continuam avançando e tendo a atenção da comunidade 

científica desde o fim do PSAG. Em 2015, uma equipe liderada pelo geólogo Chang 

Kiang, do Centro de Estudos Ambientais da Unesp de Rio Claro, aplicou variadas técnicas 

para analisar as águas da porção mais nordeste do sistema, nos estados de São Paulo e 

Paraná. Eles usaram datação por Carbono 14, feita no acelerador da Universidade de 

Groningen, nos Países Baixos; datação por Hélio 4, realizada pela Agência Internacional 

de Energia Atômica; Purificação por Criptônio 81, realizada pela Universidade de Illinois 

(EUA) e Universidade de Bern (Suíça); e também datação por Criptônio 81, feito no 

Argonne National Laboratory, em Chigaco (EUA).  

Os resultados indicam que a idade das águas nessa região varia desde águas mais 

recentes até muito tardias e que essa variação aumenta com o afastamento das áreas de 

recarga, sobretudo em São Paulo. No Paraná, apenas 100 km de distância da área de 

recarga já é suficiente para encontrar águas antiquíssimas do SAG (CHANG et al, 2005). 

A informação relevante aqui para os gestores é que, quanto mais antigas são as águas de 
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um aquífero, mais anos geológicos (milhares de anos humanos) são necessários para 

recompor a água contida em suas formações rochosas.  

 Nas regiões em que o acesso ao Guarani está a mais de 1 km de profundidade, a 

extração apresenta custos operacionais incompatíveis com a atividade de abastecimento 

público ou mesmo de irrigação. E como já afirmado aqui, nem todos os pontos de 

ocorrência do SAG oferecem água potável. Há grandes ocorrências com altas 

concentrações de arsênio, como no Corredor Termal do Rio Uruguai, e essas 

contaminações, embora ainda não totalmente esclarecidas, não têm nenhuma origem 

antrópica (GASTMANS e outros, 2010; SRACEK e HIRATA, 2002).  

Esses dados são importantes porque alertam os tomadores de decisão para o fato 

de que, apesar do Sistema Aquífero Guarani ser uma das maiores fontes de água doce do 

mundo, sua disponibilidade hídrica é limitada. Ou, nas palavras de Machado:  

O Sistema Aqüífero Guarani como foi definido é na realidade um simples 
agrupamento de unidades hidroestratigráficas, não necessariamente com 
conexão hidráulica, totalmente descontínuo e com várias compartimentações, 
não apresentando as condições típicas de um aqüífero com fluxo 
transfronteiriço e contendo extensas áreas com águas de péssima qualidade, 
variando de salobras a salgadas. Em outras palavras, não será a salvação da 
humanidade (MACHADO, 2005b, p.13). 

 

5.2. USOS DO SAG 

 

A imprensa costuma jogar para um futuro hipotético o uso do Sistema Aquífero 

Guarani. No senso comum brasileiro, há essa ideia de que temos uma reserva estratégica 

de água da qual poderemos lançar mão quando todas as alternativas forem esgotadas. Esse 

pensamento, que muitas vezes está presente no discurso de gestores e tomadores de 

decisão em diferentes níveis, não poderia estar mais equivocado – e não apenas pelas 

limitações do aquífero já explicitadas neste capítulo. Na verdade, o manancial já é 

amplamente usado, sobretudo pelo Brasil, que sozinho retira 96% de toda a água extraída 

do sistema (PSAG 2009, p.142). 

Na reunião realizada em 2000 para a apresentação do Concept Paper do PSAG, 

cuja ata circunstanciada está em anexo, os atuais usos do sistema foram apresentados pela 

pesquisadora do Banco Mundial, Karin Kemper. Acompanhada de autoridades dos 

respectivos países, ela enfatiza o destacado uso que o Brasil faz da reserva. Ao apresentar 
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na reunião seu levantamento prévio, baseado na literatura já produzida pelos acadêmicos 

dos quatro países, ela afirmava que o Guarani responde pelo abastecimento de cerca de 

500 cidades brasileiras; no Paraguai havia 200 poços conhecidos; 200 mil pessoas eram 

atendidas pelo manancial no Uruguai; e na Argentina, havia poucos dados oficiais, com 

apenas 6 poços conhecidos, sendo 3 inativos.  

Há uma correlação direta entre atividades agrícolas e industriais e o uso do SAG, 

assim como há uma correspondência inevitável entre aquecimento econômico e uso 

intensivo de água. Não por acaso, o campeão absoluto no uso do Guarani é o estado de 

São Paulo, o ente mais rico da federação brasileira, bem como o PIB mais expressivo de 

toda a região onde o sistema ocorre. O estado responde sozinho por mais de 70% de toda 

a exploração do SAG (HIRATA e outros, 2007)112. 

O único inventário já feito sobre o uso do SAG em São Paulo, publicado em 2010, 

indica que existem 1.389 poços cadastrados. Importante destacar que o DAEE estima que 

apenas metade dos poços em funcionamento são notificados e outorgados. Deste total 

conhecido e oficial, 45% dos poços são usados para abastecimento público (67% em 

termos volumétricos), seja pela outorga de empresas de água, seja pela outorga a 

condomínios residenciais ou comerciais, sobretudo shopping centers. O uso industrial é 

de 21,7%, rural de 6,1% e há ainda usos particulares residenciais e difusos (SANTOS et 

al, 2010).  

Ainda de acordo com o levantamento, a indústria paulista conta com 309 poços, 

quase a totalidade deles na área aflorante do sistema. Esses poços podem ser agrupados 

em quatro grupos que representam as seguintes regiões e usos: 1) região de Ribeirão 

Preto, que concentra a maior quantidade de poços industriais e caracteriza-se como um 

importante centro agropecuário paulista. O uso do SAG aqui está relacionado às 

atividades das usinas sucro-alcooleiras; 2) região de Araraquara, com poços voltados 

também à indústria da cana, mas sobretudo à agroindústria de citrus e bebidas 

engarrafadas (cervejarias e destilados); 3) região de São Carlos, onde não é possível 

identificar um único setor especializado de exploração do SAG para o uso industrial; 4) 

região de Bauru, onde os poços abastecem principalmente à produção de bebidas 

                                                           
112 Durante a Banca de defesa desta tese, o geólogo Joel Sigolo destacou ser importante alertar o leitor 
para que não confunda ocorrência com explotação de água. Os 70% de água extraída por São Paulo não 
são 70% de toda a água contida no SAG. O dado evidencia apenas o pouco uso do SAG nas suas demais 
áreas de ocorrência em detrimentop do intenso uso pelos paulistas. 
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engarrafadas, com destaque para a AMBEV, localizada no município de Agudos. È 

possível observar essa disposição de poços na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição espacial dos poços, tanto para uso público quanto privado é 

praticamente a mesma, e sobre isso, Santos explica o papel limitador da cobertura 

basáltica nas demais áreas de ocorrência do sistema.  

A distribuição espacial dos poços que captam água do SAG, no estado, mostra 
clara relação com a proximidade das áreas mais acessíveis ao sistema aquífero, 
ou seja, a maioria dos poços foi perfurada nas proximidades da zona de 
afloramento do SAG, devido à ausência ou à menor espessura da cobertura de 
basaltos da Formação Serra Geral nessas áreas, o que torna significativamente 
menor o custo da perfuração destes poços. (SANTOS, 2010, p. 13) 

Rocha explica que houve um grande salto no uso do Sistema Aquífero Guarani 

em todo o país nas décadas de 1980 e 1990, embora o recurso já fosse explorado no país 

desde o início do século XX, com um incremento significativo nas décadas de 50 e 60, 

devido ao aumento da urbanização em todo o território nacional. Em 1990, já havia mais 

de dois mil poços nas bordas da bacia geológica do Paraná, operando em profundidades 

de 100 a 300 metros, além de mais algumas centenas de poços em áreas mais profundas, 

entre 500 e 1.500 metros (ROCHA, 1997). 

Figura 4. Distribuição de poços industriais do Sistema Aquífero Guarani em São Paulo 

FONTE: Santos, Chang e Kiang (2010) 
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 Cerca de 17% da altíssima demanda por água do estado de São Paulo é atendida 

pelo SAG. GASTMANS e outros, 2010, afirmam que não é apenas a alta necessidade de 

água para abastecer os municípios e a indústria que faz de São Paulo um usuário 

privilegiado do Sistema Aquífero Guarani, mas também a boa capacidade hidráulica de 

afloração do reservatório nas regiões demandantes.  

 O uso do SAG em São Paulo, entretanto, ainda é subestimado, já que há uma 

subnotificação de poços em operação. A cidade de Ribeirão Preto (SP), a maior cidade 

abastecida pelo Guarani (e exclusivamente pelo Guarani) com quase 700 mil habitantes, 

tem metade de seus poços em situação irregular, segundo estimativa do próprio 

Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto (DAERP). Os poços irregulares não 

são apenas um problema legal e econômico, mas eles impossibilitam uma gestão 

adequada, ao passo que é impossível determinar com precisão quanta água é retirada do 

aquífero.  

Não sendo possível determinar com exatidão quanta água é usada, fica também 

inviável estabelecer uma previsibilidade no uso. Isso tem feito com que Ribeirão Preto 

acumule problemas de abastecimento de água, com os níveis do SAG batendo recordes 

de rebaixamento nas áreas mais centrais do município. Villar e Ribeiro (2007) analisam 

a situação de estresse hídrico da cidade de Ribeirão Preto. Para os autores, a cidade é um 

retrato da sociedade de risco, em que, ao mesmo tempo em que a população é vítima de 

uma ameaça resultante de sua modernização e desenvolvimento, parte dela é culpada por 

provocar os riscos que afligem a todos (VILLAR e RIBEIRO 2007, p. 12). 

Os autores destacam sobretudo a emergência dos condomínios de classe média 

alta que se multiplicaram na região, impermeabilizando áreas importantes de recarga e 

ampliando práticas de abertura de poços clandestinos. Os riscos que condomínios 

fechados representam para o SAG no interior de São Paulo, sobretudo nas cidades de 

Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Bauru, também é ressaltada por Santos (2010, 

p.11).  

 O estado de São Paulo faz também uso intensivo de outros aquíferos, como o Serra 

Geral e o Bauru, que se sobrepõem ao SAG em determinadas áreas. A relação entre os 

três aquíferos ainda não é totalmente conhecida pela ciência. Esclarecedores estudos de 

Scheibe e Hirata (2011) indicam a localização e profundidade de contato entre as 

formações Guarani e Serra Geral no estado de Santa Catarina, além de áreas de fraturas e 
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a relação com o tipo de ocupação do solo adjacente. Os autores defendem a necessidade 

de uma gestão integrada dos aquíferos disponíveis e das águas superficiais, cumprindo o 

que determina a legislação sobre um manejo sustentável dos recursos hídricos.   

 Essa gestão integrada, entretanto, ainda não é a escolha dos tomadores de decisão. 

Gastmans e outros (2012) denunciam, por exemplo, a não utilização do modelo 

hidrológico do SAG (e que está disponível há mais de uma década a partir do PSAG) 

como ferramenta de gestão por parte dos agentes públicos. Na visão dos autores, o manejo 

das águas subterrâneas ainda se respalda pouco nas informações técnico-científicas, além, 

é claro, dos problemas dos poços irregulares e da falta de uma visão integrada de bacias 

hidrográficas e aquíferos.  

 Para Rocha (1997), o uso preferencial do SAG deveria ser o abastecimento das 

populações, devido à sua qualidade e custo baixo, já que a formação geológica faz 

gratuitamente o serviço de filtragem e armazenamento. Assim, as águas superficiais 

(neste trabalho, o autor se refere especificamente aos rios Paraná e Uruguai) teriam por 

função principal o aproveitamento para navegação, irrigação e energia hidrelétrica. 

(Rocha, 1997, p. 191) 

 A ausência de um planejamento estratégico e manejo integrado do SAG pode se 

configurar como um grave erro de gestão diante das emergências ambientais globais, 

cujos impactos o Brasil tem testemunhado de maneira inequívoca. Segundo Hirata e 

Conicelli (2012), as mudanças climáticas representam o risco iminente de ocorrência de 

estiagens severas e prolongadas em regiões onde esses fenômenos eram mais amenos e 

estavam neutralizados pela abundante oferta hídrica.  

Houve uma seca prolongada em 2003-2004 no estado de São Paulo, com graves 

consequências para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, a área mais 

populosa e economicamente ativa do país. Em 2014-2016, a estiagem provou que poderia 

ser ainda mais severa, evidenciando uma gestão negligente, pouco previdente e com baixa 

transparência e participação popular. Nas duas ocasiões a comunidade científica paulista 

foi chamada a ajudar.  

Em 2004, Silva e Chang fizeram um relatório técnico a pedido da companhia de 

abastecimento da RMSP, a Sabesp, em que afirmavam que o Sistema Aquífero Guarani 

poderia ajudar a solucionar o racionamento na metrópole com a abertura de poços em 

cidades da região de Campinas abastecidas pelo Sistema Cantareira. Esses municípios, 
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que estão localizados em área de afloramento do SAG, deixariam de consumir água das 

represas, o que aumentaria a oferta para a capital paulista. O estudo foi o primeiro a 

mostrar o potencial do SAG para a capitação com grandes vazões, iria custar R$ 745 

milhões, com a construção de 270 poços (SILVA e CHANG, 2004). A partir de 2005, o 

Sudeste brasileiro viveu uma sequência de anos de chuvas intensas com grande 

preenchimento dos reservatórios, e a ideia foi por fim esquecida.  

Em 2014, novamente um estudo feito a pedido da Sabesp, dessa vez produzido 

pela Universidade de São Paulo, afirmou ser possível solucionar a crise hídrica a médio 

e longo prazos com a construção de poços do SAG para abastecer os municípios do 

noroeste da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, deixando o Sistema Cantareira 

para uso prioritário da RMSP. A proposta seria a perfuração de 24 postos de 300 metros 

de profundidade a um custo estimado de R$ 70 milhões (HIRATA et al, 2015). A 

proposta, muito mais enxuta que a anterior, foi esquecida tão logo a época das cheias 

retornou ao Sudeste.  

 Rocha (1997) diz que nas áreas de afloramento do SAG há várias cidades e polos 

agroindustriais cujos esgotos e rejeitos são lançados no solo e nos cursos de águas 

superficiais, ao arrepio da legislação. Para ele, seria necessário estabelecer “restrições à 

utilização de produtos químicos tóxicos e persistentes e às atividades agrícolas que 

dependam da aplicação de grandes quantidades de fertilizantes e praguicidas em terrenos 

altamente vulneráveis à poluição” (ROCHA 1997, p.07).  

Rocha sabe que a possibilidade de despoluição de um aquífero é remota (ROCHA 

1996), mesmo com todo o avanço experimentado pela geologia nos séculos XX e XXI. 

Os usos rurais e industriais, tão demandantes de água, deveriam ser os primeiros a 

defender uma adequada gestão hídrica, e não aqueles que debelam contaminações ilegais 

e potencialmente irreversíveis. As contaminações por vinhoto (um rejeito da 

agroindústria da cana) já eram vistas como “a principal ameaça” antes mesmo do projeto 

PSAG, conforme Ata Circunstanciada da reunião de Foz do Iguaçu (ATA 1, 2000, p.46, 

em anexos).  

E nesse sentido, as preocupações não se limitam ao estado de São Paulo. O SAG 

atende a grandes produções econômicas agroindustriais na região Sul, em Goiás e no 

Mato Grosso do Sul. Contraditoriamente, essas atividades, que são grandes demandantes 

de água, se configuram como as principais ameaças de contaminação do aquífero. Souza 
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e outros (2014) indicam o risco de contaminação em Mato Grosso do Sul por rejeitos da 

suinocultura e atividades agrícolas intensiva no uso de pesticidas; Alvez e Castro (2009, 

p. 148) explicam que a vulnerabilidade do sistema no estado de Goiás é de cerca de 90%, 

sendo que 47% de toda a cobertura do SAG está na classe mais elevada de risco de 

contaminação. E essa mesma região, também segundo a autora, tem como atividade 

predominante a agricultura com uso intensivo de agrotóxicos. 

No estado do Rio Grande do Sul, Muradas et al (2011) reporta que apenas 2,62% 

das áreas de ocorrência do SAG tem pouco vulnerabilidade, sendo 72,37% de áreas 

intermediárias e, 25,01% com alta vulnerabilidade. O mapa criado pelo autor teve como 

objetivo o planejamento, ocupação e monitoramento das áreas mais suscetíveis, embora, 

de acordo com a visão do pesquisador, a região já tenha uma ocupação urbana e industrial 

e de silvicultura (Eucalipto) intensa, indicando prioridade para estudos de contaminação. 

Uma pesquisa realizada em outra região produtora de suínos, no Rio Grande do Sul, e 

sobre um outro aquífero, o Serra Geral, identificou um alto potencial de contaminação 

dos recursos hídricos subterrâneos por disposição de dejetos da suinocultura (NANNI, 

2005). 

Essas informações sinalizam para a comunidade acadêmica que a velocidade de 

ocupação desordenada do solo sobrejacente ao SAG e o potencial contaminante das 

atividades desenvolvidas ali são superiores à capacidade de investigação dos cientistas e 

técnicos dedicados ao tema. E há motivos para mais apreensão: Scheibe e outros (2013) 

alertam para a exploração de gás metano a partir do folhelho – o chamado gás de xisto – 

na Bacia Geológica do Paraná, que pode representar um risco inédito para o Aquífero 

Guarani.  

A técnica, chamada de fracking, foi festejada no início da década, a partir de suas 

primeiras utilizações em 2012, nos EUA, produzindo gás metano de maneira barata. Ela, 

contudo, provoca a contaminação irreversível de águas superficiais e subterrâneas, 

motivo pelo qual foi proibida em alguns países, como a França.  

No Brasil, os primeiros leilões para essa exploração realizados pela Agência 

Nacional de Petróleo e Gás (ANP) foram pouco transparentes. Essas áreas leiloadas (a 

operação está suspensa) eram em regiões do estado do Paraná onde há alta vulnerabilidade 

do SAG (Scheibe e outros, 2013).  
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 Esse fato somado aos protestos da sociedade civil contra o “gás de xisto” geraram 

reações: o estado do Paraná proibiu a atividade em 2016 e reafirmou essa decisão em 

2019 (a ANP recorre da decisão), enquanto cidades principalmente dos estados do Sul 

criaram leis municipais proibido o fracking. O tema ainda é discutido em nível federal no 

Brasil em comissões específicas nas duas casas parlamentares. Não há sinais de consenso, 

mas há forte pressão da ANP para aprovação da prática, principalmente porque a 

Argentina iniciou em 2019 a exportação de gás metano extraído dessa forma a partir de 

jazidas em Neuquén, na região da patagônia.  

Há propriedades de potencial econômico pouco exploradas do SAG, e uma delas 

são suas águas quentes. Segundo o PSAG (2009), é possível desenvolver bombas de calor 

geotérmico, aquecimento do solo, aquicultura, controle de geadas, aquecimento e 

refrigeração de casas, aquecimento de água, balneários (para águas com menos de 30 ºC); 

cultivo de fungos, carbonatação de bebidas, estufas e esterilização de solos, preparação 

de concreto, lavagem de frangos (para águas com temperatura de 30 ºC a 50 ºC); secagem 

de frutas e vegetais, processamento de madeira e papel, processamento de alimentos, 

pasteurização (para reservas com mais de 50 ºC). 

Usos alternativos como esses na prática são pouco comuns e indicados na 

literatura de hidrogeologia como exceções, como é o caso da energia geotermal 

(AMORE; SURITA, 2002; RABELO e outros, 2002) e da calefação para casas em regiões 

muito frias (ROCHA, 1996). Também é um exemplo raro o uso das águas termais do 

Aquífero Guarani para recreação no Uruguai e no interior de São Paulo, como 

identificados no P-SAG (2009). Mas apesar das baixas temperaturas (máx. 70 ºC), Rabelo 

2002, estima que o Brasil tem uma reserva explorável de energia geotérmica equivalente 

a 50 bilhões de toneladas de petróleo. “O aproveitamento dessa fonte resultaria em uma 

considerável redução na emissão de poluentes típicos de combustíveis fósseis” (RABELO 

2002, p 12.).  

 Encerrando a etapa deste trabalho que trata dos usos múltiplos e potenciais do 

SAG, é importante ressaltar os usos identificados pelo PSAG (até por terem sido esses 

usos hipotéticos o incentivo encontrado pelo Banco Mundial para o financiamento do 

Projeto). O Projeto procurou definir as reservas totais em “Ativas” (recursos dinâmicos 

com recarga efetiva) e “Estáticas” (reserva permanente em estado de armazenamento). 

Isso foi feito para estabelecer as bases para o cálculo das reservas efetivamente 

“Exploráveis”. Esse cenário é criado a partir dos limites de até onde podem operar os 
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equipamentos de bombeamento em função dos níveis de rebaixamento, sendo 400 metros 

de rebaixamento um limite técnico e econômico crítico.  

 Com o resultado do que seriam as reservas exploráveis em mãos, o projeto conclui 

que o maior potencial do SAG está associado às áreas próximas das zonas de recarga e 

afloramento, e que a exploração da parte central requer manejo específico. Também 

afirma que é preciso identificar as taxas de recarga reais em escala local e, bem como as 

reais taxas de utilização, para aplicar um manejo racional ao manancial nessas localidades 

(PSAG, 2009).  

Entre os principais temas de estudo, o projeto procurou observar as porções que 

passam de confinada a livre e caracterizar a faixa central que permanece confinada. 

(PSAG, p. 139, 2009).  Também se empenhou em discriminar as finalidades das extrações 

de cada região (abastecimento público, rural e industrial), assim como os potenciais 

termais. Outro destaque do projeto foi dar a maior visibilidade e precisão possíveis aos 

dados existentes sobre os volumes diários retirados do SAG por poço cadastrado (PSAG, 

p. 142, 2009). 

O PSAG destaca também um tema que tem sido objeto recorrente de toda a 

literatura sobre o Guarani: a necessidade de promover a gestão integrada de aquíferos que 

se sobrepõem e das bacias hidrográficas sobrejacentes. Scheibe e Hirata (2011), por 

exemplo, fazem o mesmo em relação aos Aquíferos Guarani e Serra Geral em Santa 

Catarina e a Bacia do Rio do Peixe. Gastmans e outros (2012) recomendam a adoção de 

ações de gestão específicas para cada um dos países do Guarani (GASTMANS e outros, 

2012, p. 263).  

 

5.3. LEGISLAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NOS PAÍSES DO SAG 

 

O Decreto Lei nº 22.643/34 foi a primeira lei que dispôs sobre águas no Brasil – 

o chamado Código das Águas, que instituiu um marco no gerenciamento de recursos 

hídricos no Brasil, onde as águas podiam ser públicas ou privadas em 1934. Sob essa 

legislação, os proprietários de um terreno tinham direito à água subterrânea abaixo dele.  

Com a Constituição Federal de 1988, as águas passaram a ser de domínio público 

sob duas dominialidades: para corpos de água que atravessam mais de um estado e/ou 



201 
 

país, o domínio é da União. Para os demais corpos d´água, incluindo as águas 

subterrâneas, o é dos Estados.  

Em 1997, a Lei de Águas (Lei nº 9433/97) estabeleceu que a água é um bem de 

domínio público; um recurso natural limitado e dotado de valor econômico; que em 

situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação animal; 

que o uso múltiplo das águas deve ser proporcionado; e que a gestão deve ser 

descentralizada e participativa. Essa lei instituiu ainda a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil (PNRH) foi responsável, entre 

outras coisas, por definir a bacia hidrográfica como a unidade de gerenciamento das 

águas. Ela também determina a gestão integrada dos recursos superficiais e subterrâneos.  

O leitor atento já se deu conta até aqui de que o Sistema Aquífero Guarani vive 

no Brasil uma situação de complexidade legal. Por ser um recurso hídrico que ocorre em 

mais de um ente da federação e em países vizinhos, ele é de domínio da União. Por ser 

água subterrânea, é também de domínio Estadual. Sua gestão precisa ser realizada na 

bacia hidrográfica a ele sobrejacente, mas há muitas bacias hidrográficas localizadas 

sobre o SAG.  

Rebouças (1976) já alertava sobre a invisibilidade das águas subterrâneas, como 

fizeram Rocha (1996 e 1997); Santos (2015). Isso porque, no comitê de bacias onde a 

gestão dos aquíferos precisa ser discutida, as questões estão voltadas aos rios e córregos 

e outras manifestações de águas superficiais. Durante o P-SAG, as questões de múltiplas 

dominialidades do aquífero foram discutidas, incluindo durante a reunião de janeiro de 

2000 analisada nesta tese por meio da Ata Circunstanciada (2000).  

Portanto, na prática a gestão das águas no Brasil é de competências múltiplas: 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) [principal instância do SINGREH, 

cuja secretaria executiva é exercida pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 

do Meio Ambiente SRH/MMA]; Agência Nacional de Águas; conselhos de Recursos 

Hídricos dos estados e do Distrito Federal; Comitês de Bacias Hidrográficas; os órgãos 

públicos dos poderes federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e as agências estaduais de 

Água. 
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Isso não quer dizer que o SAG esteja num limbo jurídico ou que sua proteção 

careça de instrumentos legais. Há juristas que, na verdade, defende uma visão contrária a 

essa. Camargo e Ribeiro (2009) afirmam que há uma clareza na definição de que é de 

domínio da União as águas que ocorrem em mais de um estado e as águas transfronteiriças 

com outros países, mesmo quando é de domínio privativo dos estados toda água que 

ocorre circunscrita aos limites estaduais e a água subterrânea. O próprio Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi criado a fim de coordenar a gestão integrada 

entre os estados, Distrito Federal, municípios e a União. 

Por outro lado, Camargo (2008) também destaca que os agentes públicos muitas 

vezes se confundem diante das várias instituições com a mesma competência. Villar 

(2010, p. 57 e 58) esclarece que a existência de competências comuns e concorrentes no 

tocante aos recursos hídricos é própria e até esperada do federalismo brasileiro, por ser 

um federalismo de cooperação e integração. Isso, segundo ela, impede que um só ente 

federado concentre todo o poder sobre determinada matéria. E ainda de acordo com a 

visão da autora, pode significar maior rede de proteção, algo bastante sensível no que diz 

respeito a recursos naturais esgotáveis.  

É a esfera federal que tem competência para legislar sobre águas superficiais em 

mais de um estado ou transfronteiriças, mas isso não veta a ação dos estados no sentido 

de criar leis que disciplinem a mesma matéria (VILLAR, 2008, p. 59). As águas 

subterrâneas, sejam elas aquíferos ou lençóis freáticos, são, portanto, bens públicos e 

podem ser aproveitadas mediante outorga (VILLAR, 2010, p. 58). O ente da federação 

que pode emitir essa outorga são os estados, e no caso do Guarani, cada estado brasileiro 

atua nos seus limites estaduais do aquífero. 

Nas questões relativas às águas subterrâneas, o CNRH é assessorado pela Câmara 

Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS), que tem entre suas atribuições, compatibilizar 

as legislações relativas à exploração e utilização destes recursos e propor mecanismos 

institucionais de integração das águas superficiais e subterrâneas.  

Uma vez que os órgãos estaduais de recursos hídricos são responsáveis pela 
gestão das águas subterrâneas e, portanto, da outorga, apresentando leis 
diferenciadas, e que os limites dos aquíferos não coincidem, necessariamente, 
com os das bacias hidrográficas (vide Figura 10), nem com os limites 
administrativos, torna-se necessária a gestão conjunta e articulada entre estes, 
intermediada pela União. (MMA, 2007, p. 27) 

Outro fato que favorece a gestão estadual das águas subterrâneas é que, muitas 

vezes, esses recursos preservam uma manifestação eminentemente local, como é o caso 



203 
 

das manifestações do SAG (GASTMANS et al 2012). Isso significa dizer que em cada 

região o manancial apresentará características diferentes, uma hidrodinâmica própria e 

que a baixa velocidade de circulação interna dessas águas, impede que problemas 

ambientais registrado em um local (uso excessivo e poluição) afetam outra região, por 

exemplo, outro Estado.  

Dessa forma, os municípios também têm suas responsabilidades no tocante às 

águas subterrâneas porque são esses entes da federação que disciplinam o uso do solo, 

matéria de especial importância quando falamos de aquíferos. Como demonstrou Villar 

(2008, p. 167) muitos dos riscos a que o Guarani está exposto na cidade de Ribeirão Preto, 

têm origem exatamente no uso e ocupação inadequados do solo em áreas geradoras de 

impactos sobre o aquífero, como as áreas de recarga. 

Villar (2008) afirma que não existe uma política federal específica para águas 

subterrâneas e que elas são tratadas de modo superficial pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Segundo a autora, como não há legislação nacional sobre essa matéria, 

os estados têm competência plena para legislar sobre o Guarani. E seguindo as regras de 

federalismo brasileiras, caso existisse uma lei federal sobre o assunto, a lei estadual seria 

anulada naquilo em que fosse contrária, o que não ocorre.  

De fato, há estados com leis próprias sobre recursos hídricos e regulamentações 

específicas sobre os instrumentos de outorga de direito de uso e cobrança pelo uso da 

água e de proteção das águas subterrâneas e da sua gestão. Esse é o caso de São Paulo, 

cuja Lei Nº 7.663, de 1991, que disciplina a Política Estadual de Recursos Hídricos bem 

como o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos é anterior à lei 

nacional, de 1997.  

Então, para que fique claro o entendimento desta tese, somente a União poderia 

ditar uma norma sobre todo o SAG, como é o caso do Acordo de 2010. Mas as 

competências para legislar do ponto de vista operacional estão nas escalas locais, nos 

estados. Entretanto não são todos os Estados do SAG que têm leis que disciplinam o uso 

e a proteção das águas subterrâneas. 

Villar (2008) destaca os esforços de São Paulo nesse sentido, e defende que os 

problemas relacionados aos recursos hídricos do estado não são resultado de uma 

ausência de regulação ou dificuldades de interpretação das leis, mas do descumprimento 

puro e simples por parte dos gestores que teriam a obrigação de aplica-las.  
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O fato de haver estados sem leis para disciplinar o uso dos recursos hídricos 

subterrâneos ou o descumprimento continuado das leis estaduais nessa matéria poderiam 

encontrar solução numa ação federal, a partir do próprio PNRH. Um ponto sensível nessa 

questão, como observam Camargo e Ribeiro (2009), é a natureza independente, do ponto 

de vista de outorga, das águas superficiais e subterrâneas. Como o manejo é feito em 

função da bacia hidrográfica correspondente, os autores fazem recomendações à PNRH 

com vistas a uma gestão verdadeiramente integrada.  

Há outras regulamentações relacionadas às águas subterrâneas, como a relativa à 

fiscalização da qualidade para água potável, pela Agência Nacional Vigilância Sanitária 

(Anvisa) além do disciplinamento do uso das águas minerais, potáveis de mesa, balneárias 

e geotermais que, segundo o Código de Águas Minerais (Decreto-Lei nº 7.841/45), são 

consideradas um bem mineral e cuja concessão é disciplinada pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

Esse fato gera grande controvérsia no meio acadêmico e jurídico, porque essa 

situação dificulta uma gestão integrada de fato dos recursos hídricos, já que as fontes de 

água mineral podem ter (e em geral têm) inter-relação hidrodinâmica com outras fontes 

de águas, superficiais ou não (AFFONSO; MONSORES, 2004). De fato, neste caso, se a 

União libera uma outorga que interferirá na vazão de um outro corpo d'água cujo domínio 

é do Estado, e se essas operações ocorrem de maneira independente, uma sem o 

conhecimento da outra, há um embaraço do ponto de vista legal. 

 A base jurídica dos quatro países em relação a aquíferos é semelhante. Dá 

depoimentos desse fato o trabalho de Cunha (2004) ao analisar a legislação sobre recursos 

hídricos na Argentina. Segundo a autora, se no Brasil o sistema federativo leva em 

consideração arranjos que propiciam a articulação com os estados, já que as águas 

subterrâneas são de domínio estadual, na Argentina há o mesmo entendimento em relação 

às províncias. O Pacto Federativo daquele país em torno do meio ambiente possibilitou 

uma gestão nacional de fato dos recursos hídricos. “Talvez fosse o caso de usar um 

semelhante sistema para o Brasil no caso das águas subterrâneas” (CUNHA, 2004, p. 14).  

Ainda especificamente sobre a legislação Argentina, Lomba (2007, p.64) também 

destaca o protagonismo das leis provinciais sobre os recursos hídricos subterrâneos, a 

exemplo do que o corre no Brasil em relação aos Estados. Para a autora, o Acuerdo 

Fedaral del Água, firmado no país em 2003, foi importante para garantir uma base 
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jurídica e institucional comum que atenuasse as consequências de uma gestão 

essencialmente descentralizada do SAG pelas províncias.    

Ao analisar as leis de águas subterrâneas de Paraguai e Uruguai e sua relação com 

o Acordo do SAG, Sartori (2011), também observa harmonia legal. Sobre a legislação 

paraguaia, a autora indica que a constituição é clara ao circunscrever a tutela jurídica de 

toda a água subterrânea ao Estado Paraguaio, a exemplo do que ocorre nos demais países 

do Guarani. A lei de águas do país, aprovada em 2007, enfatiza esse preceito 

constitucional, e acrescenta que a água é um direito humano. A Constituição Uruguaia, 

como informado no capítulo anterior, também define o acesso à água potável como direito 

humano inalienável. Ao dar importante destaque a esse entendimento, a autora afirma que 

o direito humano à água parece ser uma tendência na região. 

Las disposiciones normativas internas tanto de la República del Paraguay 
como de la República Oriental del Uruguay nos muestran la tendencia de la 
mayoría de los países de Latinoamérica de incluir en el texto constitucional el 
reconocimiento expreso del derecho al medio ambiente sano, a su 
preservación, conservación y utilización racional en función del desarrollo 
sostenible (IBID, p.9). 

Apesar do conceito sobre o direito humano à água nas leis da América do Sul ser 

um tema que mereceria uma reflexão à parte, há evidências que mostram uma crescente 

similitude legal entre os países do SAG em matéria de Recursos hídricos subterrâneos. 

Esse fato tem como uma de suas causas as harmonizações legais promovidas nos quatro 

países pelo Banco Mundial por meio de projetos nacionais sobre recursos hídricos, como 

demonstrado no capítulo anterior. O arcabouço vigente sobre água nos quatro países 

sofreu alterações progressivas, mas nenhuma delas criou contrastes ou incompatibilidades 

jurídicas relevantes para a gestão do SAG.  

 

5.4. O SISTEMA AQUÍFERO GUARANI NAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

Se nas leis domésticas ainda há lacunas na proteção das águas subterrâneas, assim 

também ocorre no plano internacional. Caponera e Alhérithière (1978, p. 590) dão 

testemunho disso quando afirmam que, na altura de seus escritos, os aquíferos 

“internacionais” ainda não tinham recebido a devida atenção legal. O termo 

“internacional” empregado pelos autores é considerado hoje inapropriado para se referir 
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a um aquífero que ocorre em mais de um país. A discussão em torno da utilização dos 

termos “internacional”, “compartilhado” e “transfronteiriço” só foi finalmente dissolvida 

em 2005, na Comissão de Direito Internacional da ONU. Esse fato será explicado por este 

trabalho, pois aquele debate guarda muita relação com as negociações para o Acordo 

sobre o SAG. Por enquanto, é importante dizer apenas que, enquanto as águas superficiais 

estiveram muito presentes na política internacional, o mesmo não ocorre com os 

aquíferos.  

 Muitos países dividem aquíferos e, em alguns casos, há acordos para 

aproveitamento dessas águas. Também no caso do Aquífero Guarani há um acordo. Ele 

guarda a particularidade de ter sido celebrado sem que houvesse nenhum conflito 

deflagrado por sua posse ou utilização, como observam Villar e Ribeiro (2011). A maior 

parte dos acordos concebidos para a exploração de aquíferos transfronteiriços é feita em 

situação de graves tensões diplomáticas (CAPONERA e ALHÉRITHIÈRE, 1978, p.591). 

 O conflito entre Israel e Palestina, que tem como pano de fundo o acesso ao 

Aquífero da Montanha, como verificam Benvenisti e Gvirtzman (1993); e Rodrigues 

Junior (2010). 

 Caponera e Alhérithière (1978, p. 591) afirmam que mesmo diante de uma certa 

inatividade do direito internacional em matéria de água subterrânea transfronteiriça, esse 

cenário tenderia a mudar por uma série de razões que listam: a natureza do recurso hídrico 

subterrâneo é por si mesma “ideal” como objeto de cooperação internacional; os países 

tenderiam a perceber o aumento da importância da disponibilidade hídrica em geral; o 

uso cada vez mais restritivo forçaria os países que dividem um aquífero a negociar. 

 Os autores dizem ainda que a água tem potencial para trazer os atores para a 

cooperação. A principal dificuldade, ainda segundo os referidos pesquisadores, reside no 

fato de que o direito internacional ainda não tinha desenvolvido, até então, mecanismos 

flexíveis o suficiente para tratar de temas como o das águas que ocorrem em mais de um 

país de modo subterrâneo. Destacam também que embora tenha sido feito um esforço 

internacional no que diz respeito às águas superficiais, o mesmo não foi realizado no caso 

das subterrâneas. E explicam que os mecanismos encontrados para tratar de águas 

superficiais não seriam adequados nesse caso.  

Podemos constatar que as inquietações apresentadas aqui tinham respaldo no que 

de fato ocorria com as águas subterrâneas transfronteiriças antes da década de 1980. 
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Mesmo quando as águas subterrâneas eram mencionadas em alguma resolução ou tratado, 

sua definição era tão ampla que não chegava a dar conta dos problemas ambientais desse 

recurso. Exemplificam isso os Princípios relacionados à Poluição Transfronteiriça da 

OCDE de 1974; e os Princípios 21 e 24 e a Recomendação 51 da Conferência de 

Estocolmo. Foram muitos os casos também em que acordos internacionais sobre recursos 

naturais ou meio ambiente tivessem sido feitos sem que o tema das águas subterrâneas 

fosse mencionado. 

A Comissão de Direito Internacional não lida com as águas subterrâneas e vê 
seu trabalho restrito à lei de usos não navegacionais dos cursos de água 
internacionais. ' Vários países se opõem ao conceito de bacia de drenagem 
internacional como uma base apropriada para o estudo dos aspectos legais de 
usos não navegacionais ou poluição de cursos de água internacionais. A 
Polônia, por exemplo, sugere que "do ponto de vista jurídico, não se pode falar 
da unidade da bacia de drenagem internacional que se estende no território de 
mais de um estado até que os estados dessa bacia não reconheçam a restrição 
de sua soberania territorial sobre a bacia". águas interiores sob seu controle113 
(Caponera e Alhérithière, 1978, p 591). 

 A Comissão de Direito Internacional da ONU (CDI) começou a examinar o 

assunto em 1997, e demorou alguns anos mais para levar o tema ao debate formal. E 

quando isso ocorreu, em 2005, o pensamento dominante era o de que, quando um aquífero 

ocorre em mais de um país, ele deveria ser considerado como águas internacionais. Dessa 

forma, sua tutela jurídica seria semelhante à existente para tratar dos mares internacionais 

e fundo oceanos (SANTOS, 2015 p 82.). 

É necessário analisar a negociações para o Acordo do SAG e a decisão da CDI em 

conjunto, porque os dois fatos estavam interconectados. Se no segundo caso, o Itamaraty 

conseguiu fazer valer sua visão, num trabalho conjunto com a diplomacia uruguaia, o 

êxito do processo do acordo é questionado internamente no MRE.  

Passemos então a descrever os fatos históricos relacionados ao SAG a partir da 

criação do PSAG. Em primeiro lugar, defendemos que o PSAG foi um instrumento 

fundamental para a obtenção do Acordo. Como documenta Santos (2015, p. 84), os 

diplomatas brasileiros já tinham sido informados por um representante do Banco Mundial 

sobre a preocupações do banco em relação a contaminações ou superexploração do 

                                                           
113 The International Law Commission does not deal with groundwater and sees its work restricted to the 
law of non-navigational uses of international watercourses.' Several countries oppose the concept of an 
international drainage basin as an appropriate basis for study of the legal aspects of either non-
navigational uses or pollution of international watercourses. Poland, for instance, suggests that "from the 
legal point of view one cannot speak of the unity of the international drainage basin extending on the 
territory of more than one state until the states of this basin will not recognize the restriction of their 
territorial sovereignty on internal waters under their control 
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manancial, o que, na visão da instituição, tornava necessário um instrumento jurídico d e 

salvaguarda do Guarani.  

Antes disso, Rocha (1996) e Rosa Filho e outros (2003) já recomendavam a 

criação de um instrumento de cooperação internacional. A necessidade de 

estabelecimento de um acordo para gestão integrada e internacional do Sistema Aquífero 

Guarani também foi apontada por Meirelles (2005). Ribeiro (2008), que alertava que a 

ausência de regulamentação regional para a gestão compartilhada dos recursos hídricos 

subterrâneos não deve ser considerada uma dificuldade, pois ela pode ser superada por 

meio do diálogo entre as partes.  

Esses estudiosos afirmavam que um tratado nesse tema era importante para ajudar 

a proteger o manancial e também no sentido de promover uma gestão racional e mais 

integrada do aquífero entre os países. Entretanto, a intensão com a obtenção do Acordo 

por parte das diplomacias, sobretudo a brasileira, não era essa. As partes buscavam, como 

afirma Santos (2015), a salvaguarda da soberania114 territorial sobre esse recurso hídrico 

subterrâneo.  

Antes de tratar propriamente do acordo, precisamos descrever como o PSAG, que 

deu origem ao acordo, foi criado. Ele é fruto da inquietação de pesquisadores dos quatro 

países capitaneados por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, do MMA e de 

instituições uruguaias. Esses estudiosos teriam elaborado um esboço de projeto científico 

e ido apresentado em reuniões inicialmente à Organização dos Estados Americanos 

(OEA), posteriormente à representantes da União Europeia na área de ciência e tecnologia 

e depois aos Banco Mundial. O representante da OEA presente à reunião de Foz do 

Iguaçu, identificado na ATA circunstanciada como doutor Jorge Hucks, descreve todo 

esse percurso e afirma que a presença da OEA àquele evento não era casual.  

Nossa presença se deve principalmente às instâncias iniciais dos governos do 
Brasil e do Uruguai, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos do Brasil e 
do Ministério dos Transportes e Obras Públicas do Uruguai, que solicitou 
formalmente no ano passado à OEA que questionasse a possibilidade de um 
projeto multinacional para o aqüífero Guarani e que consultamos o GEF sobre 
essa possibilidade 115(ATA Circunstanciada, 2000, p. 32). 

                                                           

 
115Nuestra presencia se debe fundamentalmente aquellas instancias iniciales de los gobiernos del Brasil y 
del Uruguay a través de la Secretaria de Recursos Hídricos del Brasil e del Ministerio del Transporte y 
Obras Públicas del Uruguay, que solicitaran el año pasado formalmente a la OEA que cuestionáramos la 
posibilidad de un proyecto plurinacional para el Acuífero Guaraní y que consultáramos al GEF sobre esta 
posibilidad 
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O representante afirma, em resumo, que entendia que a OEA não era o órgão ideal 

para o financiamento de um projeto como esse, tendo precipitado os primeiros contatos 

entre o grupo de brasileiros e uruguaios e a Global Environment Facility (GEF) do Banco 

Mundial. Ainda assim, deixa claro que valoriza o papel mediador atribuído à OEA pelas 

partes.  

Portanto, estamos à disposição do Banco Mundial e, acima de tudo, somos uma 
organização dos países e, portanto, obedecemos aos mandatos dos países e de 
seus governos. Estamos participando neste sentido aqui para ouvir seus 
desejos. descobrir o que os países exigem sobre o aqüífero e ver como podemos 
continuar apoiando esse processo 116(ATA Circunstanciada, 2000, p. 32).  

E completa:  

Penso que esta reunião é a primeira vez que vamos conhecer aqueles que 
tomam decisões sobre o uso do Aquífero, aqueles que estudam e conhecem 
melhor o Aquífero e aqueles que estão interessados no uso das águas do 
Aquífero. Aquífero. Isso oferece uma excelente possibilidade de pensar, não 
como quatro países, mas como você é, como diz o nome do aqüífero, como um 
descendente dos guarani que compartilharão esta área117 (IBID).  

O representante do Banco Mundial, Luiz Gabriel Azevedo, em sua fala na referida 

reunião, confirma o papel mediador que a OEA teve para as tratativas de criação do PSAG 

e descreve como foi a percepção da importância do tema para o banco. Segundo ele, a 

instituição verificou que se tratava de um desafio bastante interessante e uma 

oportunidade de desenvolver uma parceria com os quatro países no sentido de promover 

a gestão de um recurso natural de tanta importância estratégica.  

O secretário de Recursos Hídricos do MMA na ocasião, o doutor Raymundo 

Garrido, fez questão de demonstrar a maneira pragmática como o governo brasileiro via 

o tema dos recursos hídricos. Segundo ele, não há evento ou reunião técnica no plano 

internacional envolvendo meio ambiente em que o tema da água não apareça – “quase 

que se impõe” – o que segundo ele tem levado a polarizações entre otimistas (não 

acreditam na escassez como uma ameaça factível) e pessimistas (proclamam que guerras 

por água virão).  

                                                           
116 Por lo tanto estamos a disposición del Banco Mundial y sobretodo somos un organismo de los países y 
por lo tanto obedecemos a los mandatos de los países y de sus gobiernos. Estamos participando en esto 
sentido aquí para escuchar las voluntades de uds. para saber qué es lo que los países requieren sobre el 
Acuífero y para ver cómo podemos seguir apoyando ese proceso 
117 Creo que en esta reunión es que sea la primera vez en que vamos a nos encontrar aquellos que 
toman decisiones sobre el uso del Acuífero, aquellos que están estudiando y conociendo el Acuífero de 
mejor manera y aquellos que están interesados en el uso de los aguas del Acuífero. Esto da una 
posibilidad excelente de pensar, no como cuatro países, si no que seas, como el nombre del Acuífero lo 
dice, como deciente del aquellos Guaraníes que compartirán esta área 
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Felizmente temos também entre essas duas extremidades da escala uma 
quantidade razoavelmente grande de pessoas e de técnicos que, nem sendo 
menos otimistas, nem sendo muito otimistas, guardam uma atitude realista, e 
procuram com os pés no chão buscar soluções para que episódios de 
contaminações sejam evitados ou debelados quando já instalados, conflitos 
sejam dirimidos e, sobretudo, escassez e inundações sejam episódios com os 
quais podemos conviver. Eu diria que uma amostra representativa desses 
realistas se encontra nessa sala para discutir algo que é importante, algo que é 
absolutamente relevante para o Conesul, que é a questão do Aquífero Guarani. 
(ATA Circunstanciada, 2000, p. 34). 

Na página 37 da ATA Circunstanciada Luiz Gabriel Azevedo, do Banco Mundial, 

explica que as negociações para criação do P-SAG começaram 12 meses antes, em janeiro 

de 1999, quando a entidade foi procurada por um grupo de brasileiros e uruguaios. Ele 

afirma também que aquele seria o primeiro projeto do banco sobre água subterrânea 

transfronteiriça e que o ineditismo da empreitada também seria uma motivação para o 

Banco. Segundo ele, havia um grau de compatibilidade entre os interesses da instituição 

e as oportunidades que o projeto oferecia. Ele também explica que muitas reuniões foram 

feitas nesse período de um ano e que o encontro daquele dia tinha como objetivo aprovar 

o Concept Paper, que seria a base do P-SAG. Ele também salientou que o documento 

apresentado tinha as características necessárias para que o projeto fosse aprovado pelo 

GEF – que alterações de natureza conceitual poderiam fazer com que o projeto fosse 

recusado pela instituição.  

Devemos ter como objetivo em relação a isso refinar o documento, lapidá-lo, 
mas tendo sempre em mente que o documento, na medida do possível, já 
incorpora o que recebemos como anseio, como demanda, como necessidade 
ou que ouvimos dos países visitados e, dois, o que ouvimos do GEF sobre o 
que lhes interessa ou o que lhes é permitido apoiar [...] Para nós do banco, é 
um desafio a que estamos ansiosos por aceitar, pois parece uma oportunidade 
única de trabalhar num ambiente favorável de cooperação e integração entre 
os países que têm tantos laços em comum (ATA circunstanciada, 2000, p. 38).  

As informações agora descritas em relação a esse encontro e registradas na Ata 

referenciada confirmam e complementam a afirmação de que as esferas científicas e 

diplomáticas do SAG tiveram um diálogo muito intenso.  

Na esfera científica, é importante registrar neste capítulo quais eram as 

características do Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do 

Sistema Aqüífero Guarani. O Banco Mundial foi a agência implementadora, e o 

financiamento se deu por meio do GEF). A OEA manteve um papel mais institucional 

como agência executora internacional. A Secretaria Geral do Projeto manteve estreita 

coordenação com as quatro Agências Executoras Nacionais. No Brasil, o papel de 

Agência Executora Nacional do projeto foi desempenhado pela Secretaria de Recursos 
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Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente SRHU / MMA (SANTOS, 

2015, p.25). 

No Brasil, a sociedade civil acompanhou as ações previstas por meio da Unidade 

Nacional de Execução do Projeto (UNEP), que tinha como integrantes membros do 

Governo Federal, pesquisadores e representantes de universidades, membros da 

Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), ONGs e comitês de bacias 

hidrográficas, além de representantes dos oito estados de ocorrência do aquífero. 

Muito do que se sabe hoje sobre o Guarani foi produzido no contexto do PSAG. 

Entre as descobertas, destaca-se o entendimento do fluxo no interior do SAG, uma base 

de dados dos poços existentes; um conjunto de mapas temáticos, batizado de Sistema de 

Informação Geográfica (SISAG). 

 O PSAG e o acordo foram, desde suas origens pensados como coisa derivada um 

do outro. Isso está escrito no trabalho de Santos (2015) também é verificado no artigo de 

Soares (2006, p. 116 e 117).  

Enquanto as tratativas para que um projeto conjunto sobre o Guarani fosse 

financiado pela GEF do Banco Mundial, as diplomacias brasileiras e uruguaias fizeram 

todos os esforços necessários para aquíferos que ocorrem em mais de uma país não 

fossem tratados como “internacional” ou “compartilhado” pela CDI, em 2005. Os países 

se empenharam nesse sentido para garantir que o arranjo jurídico regional tivesse 

primazia e influência sobre possíveis normas de natureza internacional.  

Dessa forma, e como descreve detalhadamente Santos (2015), as discussões na 

Comissão acabaram por impulsionar as negociações para obtenção do Acordo do SAG, 

em um primeiro momento. Havia por parte dos diplomatas do Uruguai e do Brasil o 

desejo de criar um marco jurídico que pudesse influenciar a decisão na ONU.  

Estavam envolvidos nesse processo, ainda em 2002, o então embaixador do Brasil 

em Montevidéu, Eduardo dos Santos, o ministro da Habitação, Ordenamento Territorial 

e Meio Ambiente uruguaio, Saúl Irureta, e o ministro de Relações Exteriores do Uruguai 

Didier Opertti (SANTOS, 2015, p. 83). Opertti convenceu seus interlocutores de que 

havia o risco de internacionalização de águas subterrâneas transfronteiriças, já que, de 

acordo com sua visão, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas tomou o 

tema das águas subterrâneas e o associou a alguns recursos naturais compartilhados, como 

o petróleo e o gás e estaria preparando um informe nesse sentido para o ano de 2004. 
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O Brasil manteve o mesmo negociador, João Clemente Baena Soares, no acordo 

do SAG e na discussão da CDI cobre a tutela jurídica dos aquíferos transfronteiriços. Em 

livro no qual oferece uma entrevista sobre a carreira nas relações exteriores, ele explica 

que na CDI os diplomatas não representam governos, “mas é natural que estejamos 

condicionados por posições nacionais” (Sem medo da Diplomacia, p. 117, 2006). Sobre 

o debate específico defendido por ele na Comissão, afirma que logo no início, o Itamaraty 

identificou duas tendências, sendo que a primeira delas era considerar o Aquífero Guarani 

patrimônio da humanidade, como são os fundos do mar, de acordo com a convenção de 

direito do mar, algo que, portanto, deve ser administrado por uma autoridade universal. 

E a outra – a nossa, é dizer que o Projeto do Aquífero Guarani está sendo 
administrado pelos países que integram a região onde ele está. Não é preciso 
nenhuma entidade universal pra isso. Minha posição tem sido a de que nós 
temos que transformar esse projeto em um acordo internacional entre os quatro 
países, para a nossa defesa. Antes que venham outros insistir na tese de 
patrimônio comum da humanidade. (Sem medo da Diplomacia, 2006, p. 
117118) 

 A diplomacia brasileira fez circular em 2004 e 2005 correspondências 

diplomáticas, que foram analisadas por Goidanich (2009), Coelho (2011) e Santos (2015), 

sobre uma preocupação adicional: o fato de que as Nações Unidas consideram os 

mananciais de águas subterrâneas ou confinadas tão importantes como o petróleo e o gás. 

Opertti defendia que os países do Mercosul devem assumir a liderança em matéria de 

regulamentação e exploração sustentável de seus recursos hídricos subterrâneos 

transfronteiriços, com o lançamento oficial do PSAG.  “O fato de que ainda não existem 

normas internacionais para regular a questão das águas subterrâneas enseja um papel 

protagonista para os países da sub-região e para o Projeto Aqüífero Guarani como um 

todo”, afirmava àquela altura o embaixador Eduardo dos Santos (SANTOS, 2015, p. 84). 

Como testemunham correspondências diplomáticas publicadas por Santos (2015), 

em 2004, Opertti apresentou a defesa da soberania sobre o SAG por parte do Uruguai e 

dos demais países donos do aquífero na CDI. Meses mais tarde, entregaria em mãos ao 

então ministro da Relações Exteriores do Brasil Celso Amorim um memorando com suas 

preocupações sobre o SAG. Nesse mesmo ano, a diplomacia argentina fazia circular entre 

os quatro países uma proposta para um acordo do SAG, com pedido de comentários, 

também sob a influência das informações trazidas pelo chanceler uruguaio.  

                                                           
118 O livro não tem autoria indicada, por isso a citação é dada diretamente sobre o título da publicação 



213 
 

Fica evidenciado, portanto, que o PSAG e o Acordo sobre o Sistema Aquífero 

Guarani tinham importância para as relações internacionais dos países envolvidos. E 

também fica claro que, embora tenha sido negligenciado politicamente por muitos anos, 

o assunto se mostrou de grande sensibilidade para os países. E embora a diplomacia 

brasileira tenha sido apenas a terceira entre as quatro a demonstrar preocupações em 

relação à tutela jurídica internacional do SAG, o Brasil foi o membro que de maneira mais 

enfática se agarrou ao conceito de soberania nacional para tratar do tema (SANTOS, 

2015, p. 99).  

Antes de tratar o SAG como assunto de soberania nacional, a diplomacia brasileira 

cometeu o que, se não pudermos chamar definitivamente de “erros”, ao menos se 

configuram como contradições importantes, como destaca Goidanich (2009, p. 36). Por 

exemplo, o Brasil aceitou, no âmbito da CDI, a incorporação das águas subterrâneas e 

dos aquíferos no programa de trabalho "shared natural resources", juntamente com as 

reservas de gás e petróleo. Tanto o termo “compartilhado” como a associação com 

reservas de combustíveis fósseis contrariam a posição brasileira sobre o SAG.  

Depois disso, e após ter ficado negativamente impressionado com a proposta de 

acordo da Argentina – a primeira rascunho de proposta para um Acordo para o SAG, 

importante salientar – por julgá-la muito “ambiciosa” e com aspectos “de difícil aceitação, 

como por exemplo a utilização ao longo do texto da expressão ‘os Estados que compartem 

o Aqüífero’” (SANTOS, 2015, p.85), a diplomacia brasileira teria se alinhado de maneira 

pouco crítica à agenda da diplomacia uruguaia sobre o tema, fato muito criticado por 

Goidanich (2009, p.162). Assim, o Itamaraty organizou uma reunião Ad Hoc de alto nível 

para um grupo de trabalho sobre o tema em 2004, no Rio de Janeiro, e apenas ali se deu 

conta de que havia consensos nas visões dos outros três países que não poderiam ser 

aceitos pelo Brasil porque supostamente feririam a soberania nacional sobre o SAG.  

No encontro, foram apresentadas as visões de cada país sobre o Acordo sobre o 

SAG e cinco versões do documento foram feitas, sendo a quinta versão praticamente 

idêntica ao tratado obtido apenas em 2010119. A pesquisa afirma que havia uma 

recomendação para que o grupo chegasse a um acordo, com base nessa última versão do 

documento, até maio de 2005, com vistas às discussões que seriam realizadas em 2005 

                                                           
119 Essas versões podem ser consultadas na integra em SANTOS, 2015, ANEXOS 
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na CDI da ONU. O trabalho afirma então que esse material foi levado a uma reunião em 

2005, em Assunção (Paraguai) com esse propósito.  

 Teve conhecimento dessas duas negociações diplomáticas em paralelo Síndico 

(2011). Ele explica que esses processos foram facilitados pelo P-SAG.   

Essas reuniões foram facilitadas pela Resolução do Comitê Diretor do Projeto 
Aquífero Guarani de 2004, que aprovou o Projeto de Declaração de Princípios 
e Linhas de Ação Badic para o Sistema Aquífero Guarani, seguido pelo 
estabelecimento do 'Grupo de Alto Nível Aquífero Guarani' no mesmo ano por 
Conselho de Mercado Comum do MERCOSUL. O Grupo de Alto Nível foi 
encarregado de elaborar um projeto de acordo para a gestão do GAS120 
(SINDICO, 2011, p. 258). 

O mandato negociador do representante brasileiro determinava que havia uma 

dificuldade central para o Brasil decorre do pretendido caráter compulsório do regime 

arbitral. “Para o Brasil, qualquer regime arbitral no âmbito do Aquífero não poderá 

prescindir do consentimento expresso das Partes envolvidas [...]” (SANTOS, 2015, p. 

87). Isso significa que o Brasil não aceitaria que um país entrasse com procedimento 

arbitral alegando prejuízos causados por outra parte sem que essa parte, alegadamente 

causadora do prejuízo, aceitasse a contestação. Em outras palavras, o Itamaraty 

reivindicava que o acordo previsse que o acusado concordasse com a acusação de que 

fosse alvo. Abaixo, trecho de correspondência emitida pela SERE (MRE) para instrução 

do mandato negociador da reunião de 2005, em Assunção: 

À diferença do que ocorre nos rios da Bacia do Prata, existem ainda muitas 
lacunas nos conhecimentos sobre o Aqüífero. Até sua delimitação e seu regime 
de reposição de águas ainda são imperfeitamente conhecidos. Não é oportuno 
procurar prever controvérsias e sua solução sobre recurso que requer, antes de 
tudo, cooperação para o seu conhecimento. Os instrumentos sobre os cursos 
d´água da Bacia do Prata não devem servir como precedentes para o caso, 
totalmente diferente, do Aqüífero. Por último, o ambiente político no qual se 
negocia o presente Acordo nada tem a ver com os problemas já superados que 
existiam décadas atrás (Anexo v.).  

 O outro ponto sensível para a diplomacia brasileira foram os dispositivos contidos 

no Acordo que implicariam, na visão do Brasil, em um regime de consulta prévia com 

efeito suspensivo sobre a execução das obras. Estavam em pontos opostos o negociador 

brasileiro, o diplomata João Clemente Baena Soares e a embaixadora argentina Suzana 

Cerutti, esta incumbida de traduzir a importância que seu país dava aos procedimentos 

                                                           
120 These meetings were facilitated by a 2004 Guarani Aquifer Project Steering Committee Resolution, 
that approved the Draft Declaration of Badic Principles and Lines of Action for the Guarani Aquifer 
System, followed by the establishment of the 'Guarani Aquifer High Level Group' in the same year by 
MERCOSUR Common Market Council. The High Level Group was tasked to elaborate a draft agreement 
for the management of the GAS 
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arbitrais em torno do SAG e dos mecanismos de consulta prévia para a realização de 

obras. 

Para Baena Soares, um acordo deveria ser feito a partir daquilo que vinha sendo 

discutido e descoberto por meio do Projeto do SAG (Sem Medo da Diplomacia, 2006, p. 

116). Segundo seu pensamento, o principal objetivo do Acordo para o Brasil era 

estabelecer a titularidade da soberania, retomando as observações realizadas 

anteriormente sobre os termos do acordo e a negociação de suas versões.  

Ele reafirma esse ponto em artigo acadêmico publicado em 2006. Nele, o autor 

revela detalhes da negociação interrompida entre fins de 2004 e início de 2005. Também 

confirma que as negociações para um acordo foram iniciadas em 2003 por iniciativa 

uruguaia (SOARES, 2006). Diz ainda que na primeira versão do acordo [proposta 

argentina] o documento criava um efeito suspensivo sobre obras realizadas em um país, 

algo eu ia contra os interesses brasileiros, em sua visão.  

Soares (2006) atribui a não realização do acordo à postura argentina na insistência 

no que diz respeito ao mecanismo de solução de controvérsias. Conforme o texto, era do 

interesse do Brasil que o procedimento só poderia ser acionado de comum acordo entre 

as partes interessadas. A Argentina não concordava, alegando que seria impossível que a 

parte reclamada concordasse em seguir rumo a um tribunal arbitral.  

Como não conseguiu fazer valer sua posição, a diplomacia brasileira rechaçou o 

teor do documento, e novamente frisamos que as razões estavam ligadas à soberania 

nacional sobre o SAG. Esse fato causou grande irritação por parte dos demais países. Esse 

é um resumo bastante sucinto do processo de negociação do Acordo do SAG de 2002 a 

2005 (Santos, 2015).  

Paralelamente a isso, em outubro de 2004, foi criada a Carta de Foz do Iguaçu 

sobre o Aquífero Guarani, documento criado por participantes do Seminário Internacional 

"Aquífero Guarani, gestão e controle social", incluindo membros da Comissão 

Parlamentar Conjunta do Mercosul, representantes dos governos argentino, brasileiro, 

paraguaio e uruguaio, de movimentos populares e de organizações não governamentais, 

universidades e centros de pesquisa.  

Longe de abarcar o debate que era realizado pela negociação do acordo, a carta 

refletia em seu conteúdo a apreensão da sociedade civil pela ausência de proteção jurídica 

internacional para o manancial subterrâneo. Não é por outra razão que o tema da soberania 
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aparece de maneira contundente no documento, sobretudo no segundo parágrafo:  “II – O 

uso sustentável e a conservação das reservas do Aqüífero Guarani devem ser realizados 

tendo como princípio a soberania territorial de cada país sobre seus recursos naturais 

(CARTA DE FOZ DO IGUAÇU, 2004)”. 

Sobre todo o processo de negociação do Acordo do SAG, tanto Goidanich (2009) 

como Coelho (2011) apresentam uma visão muito crítica sobre o papel desempenhado 

pelo Itamaraty. É importante ressaltar que os dois analistas são acadêmicos internos do 

MRE e fizeram os dois estudos no Instituto Rio Branco (braço acadêmico e educacional 

do Itamaraty) como etapas compulsórias de suas carreiras diplomáticas. Ou seja, os dois 

documentos são análises internas e não se destinam à discussão em foros acadêmicos.  

Na visão de Coelho (2011, p. 56 e 75), com os desdobramentos da posição tomada 

pela CDI da ONU sobre os aquíferos transfronteiriços, “as negociações do acordo se 

tornaram mais um problema do que a busca por um instrumento de cooperação regional 

em matéria de meio ambiente”.  

Coelho (2011, p.25, 36 e 75) diz que o maior interesse brasileiro pelo acordo era 

a definição da titularidade e a salvaguarda da soberania. Para esta autora, os receios em 

torna do tema não eram infundados: “é parcialmente fundada, quando se considera, não 

o conteúdo final da codificação da CDI sobre aquíferos transfronteiriços, mas o processo 

de sua consecução” (COELHO, 2011, p. 75). Já Goidanich não vê fundamento nesse 

temor, nem mesmo parcialmente. “O Brasil se deixou levar por argumento pouco factível 

do Uruguai de que a soberania do SAG estaria em risco” (GOIDANICH, 2009, p. 115). 

O autor diz que a negociação desse instrumento foi instada pelo Uruguai junto aos 

presidentes dos quatro países, em 2003, sob o pretexto de que o SAG estaria sendo 

ameaçado pela hipótese, segundo ele, pouco crível, de que na CDI os aquíferos 

transfronteiriços poderiam ser considerados patrimônio comum da humanidade.  

Mas as negociações revelaram o interesse da Argentina, do Paraguai e do Uruguai 

de aplicar ao SAG princípios que poderiam, na prática, limitar o uso soberano de suas 

águas subterrâneas em cada país, como a noção de gestão conjunta do sistema como um 

todo e de notificações prévias, com efeitos suspensivos de atividades e obras de 

aproveitamento de seus recursos hídricos. A gestão conjunta do SAG como um todo não 

é necessária do ponto de vista técnico e é inconveniente do ponto de vista político 

(GOIDANICH, 2009, p. 115). 
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Assim como Coelho, Goidanich (2009, p 123) também acredita que as 

negociações ocorridas em 2005 na CDI eram suficientes para garantir a salvaguarda da 

soberania dos quatro países sobre o SAG. Tendo acesso ao teor dos mandatos de 

negociação enviados para o representante brasileiro da CDI, e também conhecendo a 

síntese dos discursos e do mandato do embaixador Opertti, representante uruguaio na 

mesma ocasião, Goidanich (2009, p. 111) afirma que “a atuação das duas diplomacias foi 

decisiva para a adoção do termo ”transfronteiriço” em lugar de ”internacional” ou 

”compartilhado” para a definição de aquíferos como o Guarani”. 

O autor indica ainda ter havido troca de informações prévia entre os representantes 

brasileiro, uruguaio e argentino na CDI no momento da realização das reuniões que 

tratariam do tema na comissão, e que essa articulação teria sido fundamental para uma 

defesa comum e articulada. Assim, podemos concluir que para a diplomacia brasileira, 

muito pautada na definição de titularidade e soberania sobre o SAG, apenas a decisão da 

CDI já respondia aos seus anseios.  

Desde 2005, a comunidade acadêmica se perguntava o que teria acontecido com 

as negociações sobre para um Acordo sobre o SAG. Sindico (2011, p. 265), resume sua 

inquietação ao indagar se o tratado teria pouca importância para os países entre si. 

“However, the Guarani Aquifer Agreement may be more important for what it represents 

outside of the region, and in the field of the law of transboundary aquifers, than for its 

immediate impact on the management of the GAS” (SINDICO, 2011, p. 265). 

Em 2010 e por iniciativa brasileira, é convocada finalmente uma reunião para a 

criação do Acordo. Conforme identificou Santos (2015, p.88) em correspondências 

diplomáticas brasileiras, as negociações deveriam obrigatoriamente se basear no texto de 

2005 para serem concluídas “o mais rápido possível”. Em junho daquele ano o MRE 

passa a enviar instruções para o encontro, que seria realizado dois meses depois, na 

Argentina. O mandato dizia o seguinte: “A delegação brasileira deverá defender que a 

base para as negociações seja a última versão do texto negociada pelo Grupo Ad-Hoc 

sobre o Aqüífero Guarani do MERCOSUL”, (SANTOS, 2015, p.89).  

 Também afirmava que, diante dos novos conhecimentos levantados pelos estudos 

do PSAG, conviria atualizar certas disposições do texto de 2005. Segundo os diplomatas, 

aquela redação reflete um espírito defensivo e preventivo, “mais próximo das disputas 

sobre recursos hídricos superficiais da década de 70 do século passado”, do que de 
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cooperação e de integração. O telegrama ressalta que dos 22 artigos propostos, oito 

falavam de prejuízo ou prevenção de danos (sem contar o anexo sobre solução de 

controvérsias), e apenas quatro tocam em cooperação e troca de informações (IBID, p.89).  

Para os diplomatas brasileiros, a excessiva ênfase sobre eventuais prejuízos não 

leva em consideração que as águas subterrâneas têm um comportamento que obedece a 

um conjunto de fatores físicos totalmente diferente daquele que governa às águas 

superficiais, onde os impactos à jusante podem vir a ser sentidos em questão de dias ou 

mesmo horas. “No SAG os fluxos identificados se medem não em metros por segundo, 

mas em milímetros por ano” (IBID, p.89), afirmam, já conscientes dos resultados do 

Projeto do SAG. O mandato negociador avisa, contudo, que mesmo acreditando ser 

válido o exercício de atualização, a delegação não deveria isolar-se caso as demais optem 

por manter o texto intocado. 

 Em junho de 2010 a reunião é realizada na Argentina. Em despacho telegráfico 

enviado por Ênio Cordeiro, então embaixador brasileiro em Buenos Aires, as partes 

concordaram em manter o texto da última versão, o que explica a pouquíssima alteração 

existente entre a versão 5, analisada em detalhes por Santos (2015) e o texto final do 

acordo.  

 O grande diferencial do Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani é que ele foi 

realizado sem que houvesse conflito sobre ele. Essa diferença em relação aos demais 

acordos para a exploração de recursos hídricos transfronteiriços é destacada por Villar e 

Ribeiro (2011). Segundo eles, tratado do SAG é um raro exemplo de acordo feito para a 

prevenção de conflitos e o único realizado sob a influência da Lei de Aquíferos 

Transfronteiriços de 2005, concebida pela CDI da ONU.  

Villar (2012) diz que a motivação para a realização desse entendimento repleto de 

ineditismo está no agravamento da escassez de água no mundo. Nesse cenário [de crise 

hídrica], os atores internacionais são obrigados a olhar para baixo e a buscar formas de 

incluir as águas subterrâneas e os aquíferos na pauta da agenda internacional. (VILLAR, 

2012, p. 15). Hirata e outros (2011) também destacam o caráter exemplar, tanto do 

processo de criação do projeto do P-SAG, como do desfecho, que foi o acordo em si.  

Não é à toa que o documento foi recebido por muitos estudiosos e no meio jurídico 

com otimismo, já que a carta teria grande influência sobre peças de direito relacionadas 

a aquíferos transfronteiriços (MEIRELLES, 2005), além de dar visibilidade às águas 



219 
 

subterrâneas, que, embora sejam fundamentais para o homem, acabam por ser esquecidas 

por gestores e legisladores (VILLAR, 2010).  

 Portanto, para que fique clara a visão desta tese sobre o acordo, o documento tem 

sobretudo a função de estabelecer o direito soberano de Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai sobre o aquífero e sobre toda e qualquer forma de exploração sobre ele. Sua 

função primeira é impedir ingerências internacionais futuras na região (VILLAR; 

RIBEIRO, 2011; SANTOS 2015). Contudo, o Itamaraty vê nesse episódio um precedente 

significativo para ingerências dos países vizinhos em suas ações sobre o SAG 

(GOIDANICH, 2009; COELHO 2011; SANTOS, 2015).  

Embora a desconfiança mútua seja um elemento inerente à própria natureza da 

soberania (LEFORT, 2003, p.56) esse fato foi reforçado pelo passado de disputas 

territoriais, bem como precedentes de contendas internacionais relacionadas ao meio 

ambiente e à economia, como exemplificam a relação Brasil-Paraguai no tocante à 

empreitada Itaipu Binacional (PAULA, 2016; RIBEIRO, 2017b; INÁCIO JUNIOR, 

2018) e, principalmente, a disputa entre Argentina e Uruguai em consequência das 

indústrias papeleiras no Rio da Prata (SANTOS, 2015; MEIRELES, 2005).   

Após o Acordo, a principal atenção dos pesquisadores do tema se voltou à 

ratificação. Manfredini e outros (2013, p. 4) manifestaram essa inquietação, já que, à 

altura de suas análises, apenas dois Estados Partes (Argentina e Uruguai) tinham 

traduzido o acordo para o ordenamento jurídico nacional por meio da ratificação em 2012.  

 

5.4.1. Ratificações do acordo do SAG 

O primeiro país a ratificar o Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani foi o 

Uruguai, por meio da Lei nº 18.913 de 27 de junho de 2012. No dia 31 de outubro daquele 

mesmo ano, a Argentina fez a ratificação por meio da aprovação da Lei ° 26.780 

O parlamento paraguaio rejeitou o acordo em 2012, na sequência de sua expulsão 

do Mercosul devido à deposição do presidente do Paraguai Fernando Lugo em junho 

daquele ano. O Senado brasileiro aprovou o Acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani 

somente em 2 de maio de 2017. Por fim, o Paraguai fez a ratificação em 2018.  

Segundo Hirata e outros (2017), a entrada em vigor do Acordo pode levar os 

quatro países à vanguarda na cooperação sobre águas transfronteiriças, considerando-se 
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o número ainda baixo de acordos vigentes entre países sobre aquíferos dessa natureza. 

Além disso, deve atrair mais investimentos e financiamentos em matéria de águas 

subterrâneas, permitindo o retorno de projetos de cooperação internacional.  

A análise dos pesquisadores ressalta, ainda, que o Acordo não representa uma 

restrição indevida às soberanias nacionais dos quatro países, já que eles decidiram pelo 

acordo de modo voluntário e autodeterminado. Também afirmam que a ratificação 

permitirá o intercâmbio permanente de informações, como está previsto do texto do 

documento, além de ajudar os quatro membros a cumprir suas metas ambientais 

assumidas internacionalmente, como por exemplo, no Acordo de Paris sobre as Mudanças 

Climáticas Global. 

Esta tese concorda com a visão dos referidos analistas, mas destaca que a primeira 

consequência da entrada em vigor do acordo será o aumento do investimento público, 

visto que o acordo prevê a criação de um órgão conjunto de monitoramento e pesquisa. 

Sem esse investimento, o acordo continuaria sendo na prática um texto que cria um 

enunciando para o mundo exterior aos quatro países, sem com isso fortalecer o 

intercâmbio de informações e a gestão integrada. A partir da ratificação do documento 

pelo Paraguai, último membro a fazê-lo, os quatro países sinalizam para a possibilidade 

de criação dessa instituição multilateral.  
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5.4.2. Linha do tempo do SAG nas relações internacionais 
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5.5. HIDROPOLÍTICA DO BANCO MUNDIAL E O PSAG 

 

Há uma visão sobre o Acordo do SAG que classifica o documento como uma ação 

vanguardista dos quatro países do Guarani. A criação de um projeto científico anterior ao 

acordo foi realizada a partir da agência de acadêmicos, com especial liderança de 

pesquisadores brasileiros, como já relatado neste capítulo. Esse movimento dos 

estudiosos e o ineditismo do acordo no momento de sua criação colaboram para criar uma 

imagem de pró-atividade de disposição para cooperação multilateral desses países, com 

a liderança do Brasil.  

No campo da política de Estado, o Brasil nunca foi uma liderança no processo de 

criação do acordo, não foi um ator proativo nas negociações e não vê a cooperação 

multilateral sobre o SAG com real entusiasmo.  

Essas duas visões, embora antagônicas, ainda ignoram o ator principal das 

negociações pelo Acordo do SAG: o Banco Mundial. A instituição determinou a criação 

desse documento no escopo do Concept Paper do PSAG. Ou seja, o tratado que foi 

consequência do estudo já estava determinado antes mesmo da realização do projeto. É 

possível que a dificuldade do Brasil (membro menos cooperativo das negociações) de 

evitar a criação do tratado ou ao menos eximir-se de maneira discreta de um compromisso 

que sua diplomacia entendia como inadequado. De alguma forma, os quatro países já 

tinham se comprometido a criar esse acordo no momento de aceitação do projeto.  

O PSAG não foi uma imposição do Banco Mundial. Nem o Acordo do SAG foi 

apresentado como obrigatório para os países. A agência de uma instituição como o Banco 

Mundial, como descrita no Capítulo 2 desta tese, não se dá de maneira coercitiva, nem 

explícita. Ao longo de sua história, o órgão sempre agiu na defesa de seus interesses (os 

do governo americano) mas sempre aparentando atender aos interesses dos países pobres 

ou de renda média. Isso está em sua origem, em Bretton Woods, quando sinalizava com 

a promessa de promoção do desenvolvimento para os países latino americanos. Aparece 

novamente durante o Consenso de Washington, atualizando suas diretrizes para adoção 

do receituário neoliberal justamente para ajudar os países latino americanos a corrigir 

suas economias disfuncionais. Se torna ainda evidente na auto reforma promovida na 

virada do século XX para o XXI quando a instituição estava determinada a atrelar sua 

marca institucional a alguma espécie de filantropia. Como bem definiu Teresa Hayter 
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(1971) a promoção da “ajuda” como uma nova roupagem do imperialismo é 

essencialmente a forma como atua o Banco Mundial.   

Em suas experiências em projetos de água transfronteiriça, o banco demonstrou 

ter pouca habilidade no trato político. Governos fortes e demandantes, governos que estão 

altamente concentrados em defender sua soberania, Estados em que a população consiga 

se organizar para defender seus interesses – nas experiências da instituição em seus 

projetos de água, esses cenários são sempre um desafio para a instituição. Os projetos do 

Banco Mundial são mais ambiciosos quando lidam com governos alinhados aos interesses 

da instituição ou com governos autoritários. A razão disso é sua inaptidão, enquanto 

instituição, para o entendimento da coisa pública e a diversidade de pensamento 

econômico (como admitido pelo próprio Banco Mundial em anuário citado no Capítulo 

2).  

Para vencer essa incapacidade o banco tem investido cada vez mais em estratégias 

de articulação política. No caso específico do PSAG, há duas evidências. A primeira delas 

é a participação de uma executiva do Banco, Karin Kemper, na formulação das políticas 

públicas do projeto Proágua, executado pelo Banco Mundial no Brasil. Como relatado no 

Capítulo 3, este estudo deu origem a boa parte do aparato institucional e legal dos recursos 

hídricos no país, além de ter gerado o Interáguas, projeto mais recente que também criou 

outras leis e outros arranjos institucionais complementares sobre água. A mesma 

funcionária do Banco Mundial fez o levantamento inicial do PSAG, escreveu o Concept 

Paper do projeto e coordenou sua execução. Dessa forma a instituição tinha absoluto 

controle do que o estudo do Guarani descobria e de seus desdobramentos para as 

negociações do acordo. Também tinha controle sobre o que o membro mais relutante das 

negociações – o Brasil – pensava e legislava sobre água. 

Por meio dos projetos que executava paralelamente em Argentina, Paraguai e 

Uruguai, o banco também tinha controle do que cada um deles estava pensando e 

legislando em matéria de recursos hídricos. Isso não significa, contudo, que o Banco 

Mundial realizou o PSAG com o objetivo de “roubar” o aquífero, como sempre parece 

sugerir o “hidromito” da cobiça internacional sobre o Guarani. 

A instituição aceitou participar de um estudo amplo do SAG porque isso estava 

completamente alinhado com seus interesses. O primeiro ator a identificar isso foi a OEA, 

que por meio de seus interlocutores indicou aos pesquisadores a GEF como melhor 
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alternativa para o financiamento de uma ação desse tipo. Ao receber a proposta, órgão já 

estava imbuído de um projeto institucional do banco para ampliar projetos sobre água e 

sobretudo sobre águas que ocorrem em mais de um país.  

Como já ocorrera em outras ações do tipo, o Banco Mundial reconhece a 

importância de um organismo como a OEA para a mediação entre o banco e os países. 

Isso se deve, sobretudo, ao fato de que órgãos dessa natureza têm a legitimidade que o 

banco não tem, contam com a confiança dos países e agem de maneira subordinada a eles, 

sem criar exigências próprias ou reivindicar um papel de protagonismo.   

As falas iniciais da reunião que criou o PSAG ajudam a entender o papel que cada 

uma desses atores tiveram para essa aproximação. Destaco o trecho em que aparecem as 

falas de Luiz Gabriel Azevedo, representante do banco, e de Jorge Hucks, representando 

a OEA.  

Luiz Gabriel Azevedo afirma que o envolvimento do Banco Mundial nesta etapa 

preliminar do projeto começou no ano anterior ao da reunião, em maio de 1999, quando 

a instituição foi contatada por algumas universidades de vários países. Um pouco depois, 

foi realizada uma reunião naquele mesmo recinto em Foz do Iguaçu sobre o assunto entre 

membros do Banco Mundial e acadêmicos. O encontro foi capitaneado, segundo 

Azevedo, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) (ATA, 2000, p. 30-31, anexos).  

Verificamos naquela ocasião, então, que se tratava não só de um desafio 
bastante interessante na área de gestão de recursos naturais, mas 
principalmente de uma oportunidade de realmente desenvolver uma pareceria 
entre o Banco, outras organizações como a OEA, e principalmente os governos 
de quatro países, o que se caracterizaria como uma coisa Única no sentido de 
promover a gestão de um recurso natural transfronteiriço de tanta importância 
estratégica (IBID, 31-32) 

O representante do banco ressalta que a instituição se interessou muito e por isso 

procuraram a GEF, que demonstrou interesse preliminar, o que culminou com uma 

missão que visitou os quatro países, todos os representantes de governo e diversas 

instituições técnicas em cada uma dessas nações. Na ocasião, a equipe do banco teria 

coletado dados, demandas e o interesse de cada um dos “clientes”. Esses dados 

formularam o Concept Paper que seria então apresentado naquela presente reunião.  

Ele então teria informado aos presentes os três objetivos principais do banco 

naquela reunião: o primeiro seria confirmar o interesse dos governos de Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai em dar prosseguimento à criação do projeto. “Isso é muito 

importante”, salienta; em segundo lugar, a equipe do banco gostaria de discutir os termos 
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do Concept Paper, no sentido de refiná-lo. Azevedo ressalta então que o documento 

apresentado ali fazia a compatibilização das demandas e interesses dos quatro governos 

e das várias instituições com aquilo que poderia ser financiável pela GEF. Em suas 

palavras, o Concept Paper oferecia “um envelope de segurança sobre o qual devemos 

operar”. E em terceiro lugar, o Banco Mundial buscava extrair desse encontro uma diretriz 

sobre como seriam os próximos passos no sentido de concretizar o projeto. Nesse 

momento, aproveita para enfatizar que não era objetivo criar nesse encontro nenhum tipo 

de acordo ou contrato (ATA, 2000, p. 33, anexos).  

Na sequência o representante da OEA inicia sua fala agradecendo o convite do 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil para participar do encontro. Ele afirma que a 

participação da OEA não era fruto de um interesse inato da organização ou do Banco 

Mundial, mas sim de um pedido formal dos quatro países para que a instituição fizesse a 

intermediação de um projeto plurinacional junto à GEF. Afirma que após uma primeira 

reunião com a GEF, a OAE entende qual seria seu papel na iniciativa. Em suas palavras: 

Entendíamos en ese momento, como organización, de que siendo El Banco 
Mundial el organismo responsable del GEF en estos temas, nosotros 
deberíamos tener un papel de apoyo o de suporte, no un papel protagónico. 
Creo que no es nuestra función y creo que además es la forma en que las cosas 
se pueden hacer ordenadamente (ATA, 2000, p. 32, anexos) 

Ele prossegue dizendo que a organização estava à disposição do BM e que a OEA 

pertence aos países e que, portanto, estava ali para obedecer ao mandato dos quatro 

governos. Em seguida, faz uma afirmação que remete a uma preocupação naquele 

momento muito grande em cada um dos países, que era a ideia de que o uso do SAG em 

uma localidade tivesse efeitos sobre sua disponibilidade em outra parte (algo que seria 

refutado pelo PSAG): 

Nosotros entendemos que el Acuífero es una unidad, es un sistema, y es un 
sistema compartido, transfronterizo que debe analizarse y tomarse como una 
unidad. Sabemos de las iniciativas y de los esfuerzos tanto de las universidades 
como de los organismos del gobierno por conocer mejor el acuífero y por 
manejarlo de la mejor manera; y sabemos de las limitaciones que cada uno de 
los países han tenido cuando llegan el momento en que tienen que tomar 
decisiones sobre el uso de un recurso que se mueve, de un recurso que pasa de 
un país al otro y que no tiene fronteras (IBID)  

Nesse momento, o representante da OEA faz uma afirmação importante sobre ser 

aquela a primeira vez em que se encontravam aqueles que tomam decisões sobre o uso 

do aquífero, aqueles que o estão estudando e aqueles que estão interessados no uso das 

águas do Guarani – cabendo, em suas palavras, ao Banco Mundial ocupar o último grupo. 
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E reforçando sua crença no multilateralismo, salienta sua opinião positiva sobre o projeto, 

que teria o sentido também de fortalecer a formação histórica do Mercosul.  

Hucks esclarece que, conforme os representantes do Banco explicariam ao longo 

da reunião, aquela era uma oportunidade de conseguir um documento que viabilizasse 

financeiramente o projeto, ou seja, que atendesse às diretrizes da GEF para concessão de 

recursos na modalidade Block V (que implica a doação de recursos, o que ainda não tinha 

sido empregado pelo banco (ATA, 2000, p. 52, anexos). Pela importância do documento, 

os quatro países solicitaram versões em português e espanhol, o que foi atendido em 

caráter excepcional pelo Governo do Paraná, que fez uma tradução às pressas. O 

representante do Banco Mundial esclareceu que é uma norma do banco que todos os 

documentos sejam produzidos exclusivamente em inglês (IBID, p.39-40; p.54). 

Uma informação que não consta da Ata, mas foi divulgada após a reunião é a de 

que os acadêmicos dos quatro países, embora tenham sido os articuladores iniciais do 

projeto e fornecedores dos primeiros dados que embasam o concept paper do PSAG, não 

fariam parte do estudo. A participação das universidades foi reivindicada e 

posterioremente efetivada a partir de uma doação adicional ao projeto por parte do Bank-

Netherlands. Essa informação pode ser confirmada nos anexos ii. e iii, desta tese.    

Com as informações acima, fica claro que o banco conseguiu articular seus 

interesses em matéria de água com os interesses dos países, de modo a exercer sua 

hidropolítica por meio da execução de projetos com esse tema. O Banco Mundial 

consegue identificar os atores auxiliares em negociações políticas e neutralizar possíveis 

desconfianças e dificuldades de cooperação. Consegue também estabelecer uma 

estratégia para concretização de seus interesses, que em geral implica na realização de 

projetos sobrepostos (um para reformar o aparato estatal em cada país e outro para ampliar 

a cooperação entre os países, por exemplo). Faz isso a partir de um convencimento 

progressivamente profundo em cada país das ideias do Banco Mundial sobre água, 

interferindo também de modo progressivo nas leis por meio de uma influência intelectual 

e institucional que, por fim, cria a falsa impressão de que é o próprio país quem formulou 

seu próprio entendimento legal na matéria.  

Essa hidropolítica, que estranhamente não parte de um ator estatal, está em 

compasso com o neoliberalismo que vê a política para além do Estado ou, melhor 

dizendo, que só pode se concretizar com o enfraquecimento dos mesmos.  
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Antes de concluir este subitem, e necessário também afirmar quais seriam essas 

ideias sobre água que o banco busca promover por meio de sua hidropolítica. Para este 

trabalho, é bastante pertinente observar a produção intelectual de Karin Kemper, 

formuladora tanto do escopo do PSAG como dos projetos de água no Brasil.  

Em sua tese de doutorado, Kemper apresenta sua visão para o setor a partir do que 

seria a forma ideal de criação de uma política tarifária para água. Intitulado The Cost of 

Free Water: Water Resources Allocation and Use in the Curu Valley, Ceará, Northeast 

Brazil (1996), o trabalho de 1996 aponta para um cenário em que o setor público estará 

presente na figura de uma agência estatal reguladora e capacitada. Ela deve discutir o 

modelo tarifário a partir de um ambiente de fórum negociador, no qual ele deveria acolher 

as recomendações das empresas de águas, das organizações ambientais, das associações 

de usuários do setor doméstico, além de representantes da agricultura, mineração e 

indústria manufatureira. O modelo para esse protótipo seria o parlamento francês para a 

água (TUDDENHAM, 1995).  

O governo central continuaria tendo o poder (em muitos países, um poder 

constitucional) de determinar que empresas, se públicas ou privadas, teriam os direitos da 

água, ou seja, teriam a autorização ou outorga para realizar extração de recursos hídricos, 

em quais lugares, quantidades e épocas do ano e sob quais padrões de eficiência. 

Entretanto, esse governo central delegaria seus poderes para a referida agência. Essa parte 

das ideias de Kemper estão alinhadas ao princípio da descentralização da gestão de águas 

defendido nos projetos do Banco Mundial.  

 Com apoio dos parceiros que compõem o fórum negociador e sob as regras 

constitucionais de cada país, a agência deve outorgar os direitos de extração de água a 

uma empresa e o contrato não deve ser inferior a 10 anos. Nesse contrato, a agência deve 

estar ciente de possíveis impactos econômicos e ambientais da extração de determinada 

fonte de água, sendo que quaisquer problemas econômicos políticos ou socioambientais 

que levam à quebra de contrato devem implicar obrigatoriamente em indenização para a 

companhia extratora. Tanto o prazo do contrato como a multa em caso de cessão unilateral 

seriam incentivos inescapáveis para que operadores qualificados prestem o serviço, alega 

o trabalho. Esse procedimento também incentiva a qualificação tanto da agência como 

fórum de negociação que orienta suas decisões. 
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 Esse modelo é semelhante aos comitês de bacia existentes no Brasil e que também 

foram criados com ligeiras diferenças pelos projetos de água do Banco Mundial na 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Na prática, observadores identificam uma dificuldade 

para a população em participar desses fóruns, que contam com a atuação de juristas 

altamente treinados para representar o setor produtivo e as empresas de água. É razoável 

a premissa, estabelecida nessa proposta de fórum, de os problemas relacionados à água 

devem ser resolvidos mediante um processo de negociação política e social envolvendo 

os diferentes atores interessados e as instâncias representantes do governo. Mas para que 

isso seja verificado, seria necessário antes superar o déficits de articulação entre as partes 

e as instâncias de tomada de decisão, permitindo uma participação realmente equilibrada 

dos diferentes atores (FRACALANZA; CAMPOS; JACOBI, 2009). 

 O Brasil acumula já algumas décadas de experiência com os comitês de bacia, 

alguns em funcionamento há quase três décadas. Há evidências de que esse conceito de 

fórum não obtém os resultados esperados de participação igualitária dos atores 

envolvidos. São exemplos desse entendimento o trabalho de Scantimburgo (2012), que 

analisar a pouca participação dos cidadãos no comitê de bacia hidrográfica do Alto Tietê. 

Ou ainda a análise de Fracalanza e outros (2013), ao abordar agenda invisível dos comitês 

e os atores e problemas excluídos do debate.  

 Ainda em relação as dificuldades de realização da participação popular em 

comitês de bacias hidrográficas em países com altos índices de desigualdade social, como 

o Brasil, Empinotti (2011) afirma que talvez a participação seja menos problema é mais 

solução. A autora analisa a baixa participação dos cidadãos no comitê de bacia do Rio 

São Francisco, indicando que essa não adesão é muitas vezes intencional por parte dos 

usuários e também pode ser interpretada como uma decisão de caráter político. Isso 

porque, concordando em participar de um fórum onde o usuário já sabe de antemão que 

está em desvantagem, ele mantém a legitimidade desse órgão. Ao se negar a participar, 

os usuários passam a dar visibilidade a outras formas de pressionar e influenciar o poder 

público em relação ao uso dos recursos hídricos, esvaziando assim também a autoridade 

do comitê.  

 Voltando às recomendações da tese de Kemper, em relação à política tarifária, o 

trabalho indica que devem ser incentivadas a cobrança integral dos custos de operação 

pelos extratores e, consequentemente, pelo usuário final. Esse procedimento, em primeiro 

lugar e de maneira mais objetiva, permitiria gerar receita para um fundo com o objetivo 
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de cobrir custos ambientais. Paralelamente, a ação também levaria a uma tomada de 

consciência por parte de todos os atores dos custos efetivos de obtenção da água, o que 

acarretaria em uma cultura de uso racional.  

 A infraestrutura de água deve ser, naturalmente, atualizada periodicamente para 

evitar vazamentos e falhas no abastecimento. Essa tarefa pode ser executada tanto pelo 

poder público como pelas empresas outorgadas, mas neste último caso, o custo dessas 

ações deve ser absorvido pela agência reguladora. Ou seja, nessa perspectiva, de qualquer 

forma a construção de infraestruturas de água deve ser custeada pelo Estado.  

 Tanto as recomendações para composição da tarifa como para o financiamento de 

infraestrutura estão alinhadas com a visão que o Banco Mundial sempre teve sobre 

serviços públicos, desde o seu primeiro projeto financiado no Brasil, para companhia 

Light, ainda na década de 50. Conforme descrito no Capítulo 2, naquele momento, o 

Brasil buscava um empréstimo para expandir sua infraestrutura elétrica, mas o que 

recebeu foi a obrigação de ser fiador de um empréstimo à empresa privada de energia 

elétrica. O país entenderia que a visão do Banco Mundial é a de que os serviços públicos 

em situação de monopólio natural (água, saneamento e luz, por exemplo) devem ser 

oferecidos por gestores privados por serem lucrativos, enquanto que a expansão da 

infraestrutura, que é sempre uma operação arriscada e onerosa, deve ser feita pelos 

governos. Além disso, os cidadãos devem pagar por esses serviços um preço que reflita 

os custos de operação das empresas e não a realidade socioeconômica das populações.   

 O trabalho de Kemper é longamente elogiado por Merrett (2007), em livro quase 

homônimo (The Price of Water), o que mostra que essas ideias gozam de grande prestígio 

no meio acadêmico e, por isso, estão se consolidando nos países pobres ou de renda média 

como a visão “correta” sobre o setor de águas.  

 Ao descrever seus resultados, Kemper afirma que o modelo proposto por ela é 

praticamente igual ao modelo negocial francês. Indica que há a necessidade de criação de 

um mercado de águas, mas que para isso deveriam ser solucionadas as fraquezas 

institucionais da região estudada. Ela enfatiza que uma reforma institucional da 

magnitude necessária para dar conta dos problemas observados custaria muito e que os 

atores estatais, em geral, subestimam o custo desse tipo de ação.  

O estudo mostra que os requisitos institucionais para um mercado de água, em 
comparação com uma abordagem de negociação semelhante ao modelo francês 
para gestão de bacias hidrográficas, são basicamente os mesmos. Os custos de 
transação para a implementação de um mercado no Vale do Curu são, no 
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entanto, mais altos devido a razões legais, políticas e culturais. [...] Embora 
não possua flexibilidade de mercado, o modelo de negociação levaria a uma 
melhoria substancial em relação à situação atual e deveria ser introduzido 
primeiro. Sua implementação não exclui um mercado futuro, mas leva a 
arranjos institucionais que são vitais para o funcionamento de um mercado de 
água, caso essa seja a escolha posteriormente [tradução da autora]121. 
(KEMPER, 1996, p.12) 

 Kemper produziu outros trabalhos relacionados a suas atividades no Brasil 

enquanto executiva de projetos de água do Banco Mundial. Sobre as águas subterrâneas, 

a pesquisadora identifica grande complexidade para a promoção de um uso sustentável 

porque este estaria estreitamente ligado a um amplo leque de micro e macro políticas 

sobre uso e ocupação do solo e gestão das águas superficiais. Contudo, melhorias 

incrementais poderiam ser feitas por meio do fortalecimento do papel das agências 

governamentais como “guardiãs das águas subterrâneas”, e que essas instituições 

deveriam ampliar a capacidade de trabalhar de maneira flexível com os atores envolvidos 

(KEMPER, 2004).  

 Outros destaques são um artigo em que descreve os mecanismos de 

descentralização e sua importância para o correto manejo das águas (KEMPER e outros, 

2007); e um estudo comparativo de regiões do México e o estado do Ceará em relação ao 

estresse hídrico. Neste, novamente trata da política de precificação e de como as tarifas 

devem contemplar os custos de operação das empresas.  

 As ideias de Kemper e àquelas contidas nos projetos do Banco Mundial e seus 

resultados nos países em que foram executados estão em alinhamento. A indicação de 

flexibilização da participação do Estado na gestão dos serviços públicos é latente e está 

em harmonia também com aquilo que outros acadêmicos já identificam ao analisar a 

relação do Banco Mundial nas reformas de Estado que propõe (OLLETA, 2007, 

RIBEIRO, 2008; CULLET e outros, 2010; MENDES PEREIRA, 2018). 

Para Olleta (2007, p.3) a privatização dos serviços públicos é hoje o núcleo do 

conjunto das políticas neoliberais do Banco Mundial. Essas políticas foram resumidas 

pelo banco em seu Relatório Global de Pobreza (WORLD BANK, 2000). Ainda segundo 

                                                           
121 The study shows that the institutional requirements for a water market, as compared to a negotiation 
approach similar to the French Model for river basin management, are basically the same. The transaction 
costs for implementing a market in the Curu Valley are nevertheless higher due to legal, political, and 
cultural reasons. [...] Although it lacks market flexibility, the negotiation model would lead to a 
substantial improvement over the current situation and ought to be introduced first. Its implementation 
does not exclude a future market, but leads to institutional arrangements that are vital for the functioning 
of a water market if such were to be the choice at a later point 
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Olleta, o Banco se tornou rapidamente o mais importante ator global no setor de águas 

por meio de sua assistência financeira para projetos em países pobres ou de renda média.  

De fato, por décadas o Banco Mundial esteve por trás da gestão pública dos 
recursos hídricos. Essa postura não se deveu à crença de que não havia 
alternativas possíveis à gestão pública dos recursos hídricos, mas 
principalmente ao fato de o Banco estar envolvido em projetos e não em 
política de empréstimos, concedendo empréstimos para a construção e 
desenvolvimento de infraestrutura que ser operada e gerenciada pelo Estado, 
já que as próprias empresas privadas não consideravam a prestação de serviços 
de água como empreendimentos lucrativos [tradução da autora]122(IBID, p.4). 

Para o referido autor, a defesa da privatização é muito mais recente do que a 

atuação da instituição no setor de águas. Segundo sua visão, esse comportamento em 

relação à privatização da água começou a ser evidenciado nos anos de 1990. 

Não obstante, uma vez que a escassez de recursos hídricos chegou à vanguarda 
da atenção pública, as empresas perceberam o quão lucrativo o setor hídrico 
poderia se tornar. Coincidentemente, no início dos anos 90, essa mudança de 
atitude das empresas privadas ocorreu paralelamente à mudança de paradigma 
no pensamento do Banco Mundial em relação ao papel do Estado na prestação 
de serviços públicos. Começou a endossar a retirada do estado de qualquer área 
em que sua presença fosse considerada ineficiente pelo Banco - entre eles a 
gestão de serviços públicos - e a favorecer a participação do setor privado como 
uma opção viável para melhorar os indicadores de desempenho nessas áreas. 
[tradução da autora] 123(IBID).  

 Dessa forma, fica delineada a hidropolítica praticada pelo Banco Mundial, que se 

caracteriza pela interferência nas leis de água dos países por meio de projetos de reforma 

do setor de recursos hídricos a fim de promover maior participação do setor privado. No 

caso do PSAG, essa ação foi realizada não para a privatização final das águas do Guarani, 

mas para a criação do aparato institucional que permitisse dar segurança jurídica a 

qualquer operador privado interessado em explorar as águas do aquífero. Nesse sentido, 

o projeto culminou em um acordo multilateral e permitiu também aumentar o 

conhecimento sobre o sistema (sobretudo nas áreas críticas dos projetos-piloto). Com 

mais informações sobre o SAG, os países puderam harmonizar suas legislações no tocante 

                                                           
122 In fact, for decades the Banco Mundial stood behind the public management of water resources. This 
stance was not due to the belief that there were not any possible alternatives to public management of 
water resources, but mainly to the fact that the Bank was involved in project rather than policy 
lending,granting loans for the construction and development of infrastructure that would be operated and 
managed by the state, and that private companies themselves did not regard the provision of water 
services as profitable ventures 
123 Notwithstanding, once the scarcity of water resources came to the forefront of public attention, 
corporations realized how lucrative the water sector could become. Coincidentally, in the early 1990’s, 
this change of attitude of private companies happened in parallel with the change of paradigm in Banco 
Mundial thinking regarding the role of the state in public services provision. It started to endorse the 
retreat of the state from any area where its presence was deemed inefficient by the Bank - among them the 
management of public services - and to favour private sector participation as a viable option for 
improving performance indicators in said areas 
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às águas subterrâneas e ampliar seu aparato institucional, favorecendo o ambiente de 

negócios para o setor de água nos quatro países.  

 

5.6. CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

 Podemos concluir que o PSAG, projeto elaborado pelo Banco Mundial, foi 

fundamental para obtenção do Acordo do SAG em 2010. Sua importância se deve ao fato 

de ter sido a primeira iniciativa a apresentar em conjunto dados científicos e técnicos 

amplos sobre o funcionamento do Sistema Aquífero Guarani. Outro fator foi o fato de 

que a iniciativa contou com a confiança dos quatro países, algo que se deve muito a 

articulação feita entre o banco e os países pela OEA. Com esse conhecimento e confiança, 

a esfera política pode criar um marco legal para o manancial que pudesse estabelecer a 

soberania sobre aquele recurso hídrico.  

 Com o disposto neste capítulo, soubemos que o interesse pelo PSAG partiu de 

estudiosos brasileiros e uruguaios, inicialmente, e que esses interesses eram compatíveis 

com os interesses do Banco Mundial em projetos sobre água. Também ficou demonstrado 

que o projeto se insere na lógica de financiamento de projetos sobre recursos hídricos do 

Banco e dentro das normas determinadas pela GEF, que consequentemente está alinhada 

aos interesses do Banco Mundial. Isso fica explícito com o fato do documento base de 

criação do PSAG ter sido elaborado por uma analista e acadêmica a serviço do Banco.  

 Como o projeto foi fundamental para embasar o Acordo e se o documento base 

para criação do projeto foi realizado pelo Banco Mundial, podemos responder 

positivamente à hipótese desta tese, que é a indagação se o Banco Mundial exerceu 

hidropolítica no processo. A hidropolítica do Banco Mundial é exercida por meio da 

influência intelectual, e as estratégias empregadas para esse exercício podem ser 

observadas no PSAG e em outros projetos sobre recursos hídricos da instituição.  
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6. CAPÍTULO FINAL: CONCLUSÃO 

 

As ações do Banco Mundial foram analisadas com base em três conceitos: 

neoliberalismo, soberania e hidropolítica. No segundo capitulo deste trabalho, foi 

apresentado ao leitor uma conceituação desses termos e o modo como eles foram 

empregados nesta pesquisa.  

A partir dessa abordagem, é possível concluir que a política para água do Banco 

Mundial é própria da ação neoliberal, que busca esvaziar ou limitar a ação do Estado, 

neste caso específico, seu trânsito no setor de águas. A hidropolítica praticada envolve a 

atuação pacífica por meio da alteração de aparato legal e institucional dos países pobres 

ou de renda média. Assim, a hidropolítica do banco interfere na soberania dos países, já 

que estes deveriam definir as leis sobre o território e seus recursos. O fato de nenhum país 

denunciar esse ataque à soberania se dá porque a atuação do Banco Mundial para esse 

fim é feita de modo persuasivo e não impositivo, e por isso eficiente e não contestado. Ou 

seja, o organismo busca manter uma aparência de respeito ao Estado soberano, violando-

o na prática.  

O comportamento do banco, neste sentido, pode ser explicado por meio da análise 

de sua história, apresentada no capítulo “3” desta tese. Sua concepção original abarcou a 

reivindicação dos países pobres ou de renda média, principalmente os países latino-

americanos, que buscavam um arranjo do Sistema Financeiro Internacional do pós-guerra 

que priorizasse a promoção do desenvolvimento. Na prática, a promoção do 

desenvolvimento sempre esteve subordinada à promoção dos interesses das empresas dos 

países ricos.  

Essa dissimulação foi possível devido à complexa relação estabelecida entre a 

instituição e os países pobres ou de renda média. Os empréstimos do banco foram ao 

longo dos anos confundidos com “ajuda”, reforçando a imagem de filantropo ou de 

organização semelhante à ONU. Ao passo que, sendo empréstimos, se tornam um 

instrumento pelo qual o banco determina a alocação de dinheiro público dos países nos 

setores em que tem interesse.  

Pode-se dizer, inclusive, que o Banco Mundial inverteu de maneira habilidosa 

para a opinião pública a verdadeira relação de dependência existente: é o Banco Mundial 

que precisa dos países pobres ou de renda média para se manter relevante aos olhos de 
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seus mantenedores nos países ricos. Se a instituição não tivesse vindo a público apresentar 

evidências de que promove a abertura de mercado nos países pobres em benefício de 

multinacionais, o congresso americano poderia ter inviabilizado sua existência nos anos 

1990, como detalhado no capítulo “3”.  

É por isso que o banco relutou em tratar de questões socioambientais nos seus 

primeiros anos, mas passa a incorporar essa agenda ao entender que esses temas 

começavam a ser importantes para uma série de corporações dos países desenvolvidos. 

Principalmente após a criação da GEF, a instituição passa a se promover como 

especialista no tema, com uma estratégia de cooptação permanente de alguns dos seus 

principais críticos históricos: a comunidade acadêmica e as organizações não-

governamentais. Esse movimento permitiu também que o léxico que o banco criou para 

tratar de temas socioambientais tivesse prestígio e adesão.  

Como apontado no capítulo “3” da tese, esse movimento foi primeiro observado 

pelos pesquisadores nos setores da educação e da saúde. No tema das águas, a estratégia 

de atrair quadros acadêmicos e do terceiro setor é repetida. 

A principal forma de atuação do banco se dá por meio dos empréstimos que realiza 

para projetos de pesquisa. Esses estudos alegadamente buscam resolver problemas ou 

produzir conhecimento científico sobre um determinado assunto. Na prática, também 

criam condições para que o banco imponha sua visão aos países atendidos. Dessa forma, 

o capítulo “4” analisa os projetos do banco que dialógam por semelhança de escopo com 

o PSAG.  

A análise em conjunto desses projetos permite concluir que:  

 Os projetos do Banco Mundial não têm nenhuma garantia de qualidade. 

Muitos dos estudos sobre água analisados nesta tese fracassaram em seus 

propósitos e não houve nenhuma consequência para a instituição ou 

reparação para o país-alvo. Vale destacar que o dinheiro do banco nos 

projetos na verdade é dinheiro público dos países, já que são fruto de 

empréstimos (via de regra); 

 Os projetos do Banco Mundial costumam gerar algum desconforto nos 

países atendidos pela imposição de normas que fazem pouco sentido 

nesses países e pela adoção obrigatória do inglês idioma. São exemplos 

desse fato os comentários do governo argentino sobre seu suposto mal 
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desempenho em projeto do banco (página 148 desta tese) ou a carta do 

governo indiano (página 134 desta tese) também em situação semelhante, 

ou ainda a exigência de comunicação em português e espanhol por parte 

dos países do SAG na reunião de apresentação do concept paper do PSAG 

(ATA CIRCUNSTANCIADA, 2000). Tanto a adoção do inglês como as 

normas internas do Banco Mundial podem dificultar ou inviabilizar a 

atuação das burocracias nacionais mundo afora, o que leva uma conclusão 

adicional: cada país deve analisar se vale a pena empenhar seu próprio 

dinheiro em uma ação em língua estrangeira, sem garantia de efetividade 

e cujas regras podem não ser exequíveis; 

 Projetos de águas transfronteiriças do banco têm sucesso quando contam 

com o trabalho de um órgão interestatal (a OEA, nos casos do SAG) 

voltado à promoção da diplomacia, já que assumidamente a instituição não 

tem capacidade diplomática, nem treinamento nesse sentido para seus 

operadores. Novamente, os países devem avaliar se projetos conjuntos são 

mais pertinentes se feitos com o Banco Mundial ou diretamente com a 

instituição interestatal pertinente. 

 O Banco Mundial buscar promover a privatização dos recursos hídricos 

em escala mundial, mas nem sempre esse é o tema dos seus projetos de 

água. Ao adotar uma metodologia denominada “teoria da mudança”, o 

banco busca inculcar em seus operadores o valor de mudanças menores 

e/ou incrementais para alcançar mudanças maiores e estruturais. Assim, 

muitos projetos, como é o caso do SAG, se limitam a criar lei e 

institucionalidade que garantam segurança jurídica de qualquer operação 

de água no futuro; 

 Projetos de água transfronteiriços do Banco Mundial são acompanhados 

de projetos de água nacionais. Nos primeiros, há uma busca por 

harmonização legal entre os países e por criação de lei e instituições 

supranacionais. Novamente, esse mecanismo busca dar segurança jurídica 

a qualquer ação sobre um corpo de água transfronteiriço. Já os projetos 

nacionais buscam a efetiva mudança de legislação que permita a atuação 

de empresas privadas de água; 

 Todo o aparato legal e institucional dos países do SAG em matéria de água 

foi construído sob influência direta de projetos de água do Banco Mundial. 
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Em alguns casos, como o brasileiro, o projeto chegou a ser confundido 

com ação do próprio governo federal, como detalhado no capitulo “4”.  

 Embora os quatro países tenham feitos suas leis de água por meio desses 

projetos, o nível de adesão às ideias do banco é heterogêneo entre eles, 

com graus mais claros de adesão inicial e ruptura posterior, casos de 

adesão progressivamente qualificada e também adesão parcial.  

O PSAG foi o primeiro projeto científico internacional sobre o Guarani e por isso, 

foi fundamental para dar segurança aos países para uma cooperação internacional na 

matéria. Antes do projeto, havia um cenário de disseminação de dados incorretos, como, 

por exemplo, a ideia de que uma fonte de contaminação num país pudesse afetar outro, 

separado por quilômetros de distância. Ao dar uma resposta científica segura a algumas 

dessas questões, o projeto permitiu que os atores políticos pudessem tomar decisões, 

como a definição dos termos de um acordo internacional sobre o aquífero.  

Tanto o projeto do Banco Mundial como o acordo previam a criação de uma 

agência/órgão gestor do SAG, que deveria ter uma natureza supranacional. Esse resultado 

não foi efetivado até o presente momento devido à demora no processo de ratificação, 

realizado por todos os países somente oito anos após a criação do tratado. A demora 

sempre foi objeto de especulação entre os estudiosos e pode estar relacionada a uma 

indisposição não explícita em cooperar em matéria de água por parte de um ou mais 

Estados.  

A ratificação, ainda que tardia, permitiu a negociação de um novo projeto 

internacional da GEF sobre o SAG. Nessa segunda etapa, está prevista a criação de um 

órgão ou autoridade sobre o Guarani. A exemplo do que ocorreu em projetos na África, 

após a criação dessa instituição supranacional, o banco poderá tratar diretamente com o 

órgão. Isso permitirá promover ações sobre o Aquífero Guarani sem a necessidade de 

recorrer à institucionalidade de cada um dos países, o que, de fato, pode ser muito 

complicado em termos operacionais. O que esse novo e esperado arranjo representará 

para a soberania dos Estados em relação ao SAG deve ser objeto de análises futuras.  
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ANEXOS 

i. Ata Circunstanciada da reunião sobre o PSAG em Foz do Iguaçu, 31/01 e 

01/02 de 2000; 

ii. Carta de 2003, dirigida aos membros do “Conselho Superior do ‘Projeto 

Guarani’” e assinada por entidades científicas, solicitando regras mais 

flexíveis para contratação de serviços no projeto em benefício das 

Universidades;  

iii. Email de Karin Kemper enviado em 07/02/2002 a representantes e técnicos 

dos quatro países e da Organização dos Estados Americanos; 

iv. Memorando de parceria entre o Bank-Netherlands e o PSAG, datado de 

janeiro de 2002; 

v. Telegramas do MRE; 

vi. Planos de ação dos projetos-piloto do PSAG em Ribeirão Preto, e na divisa 

das cidades de Santana do Livramento (RS, Brasil) e Rivera (Uruguai); 

vii. Relação de “Perguntas Frequentes” sobre o PSAG com as respectivas 

respostas, elaborado pelo próprio projeto e publicado em sua página durante 

sua vigência; 










































































































































































































































































