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“Da altura extrema da cordilheira, onde as neves são eternas, a água se 

desprende e traça um risco trêmulo na pele antiga da pedra: o Amazonas acaba de 

nascer. A cada instante ele nasce. Descende devagar, sinuosa luz, para crescer no 

chão. Varando verdes, inventa o seu caminho e se acrescenta. Águas subterrâneas 

afloram para abraçar-se com a água que desce dos Andes. Do bojo das nuvens 

alvíssimas, tangidas pelo vento, desce a água celeste. Reunidas, elas avançam, 

multiplicadas em infinitos caminhos, banhando a imensa planície cortada pela linha do 

equador.  

Planície que ocupa a vigésima parte da superfície deste lugar chamado Terra, 

onde moramos. Verde universo equatorial, que abrange nove países da América Latina 

e ocupa a metade do chão brasileiro. Aqui está a maior reserva mundial de água doce, 

ramificada em milhares e cominhos de água, mágico labirinto que de si mesmo se 

recria incessante, atravessando milhões de quilômetros quadrados de território verde. 

É a Amazônia, 

a pátria da água”.  

(Thiago de Mello).  

 

“Mudar em movimento, 

mas sem deixar de ser 

o mesmo ser que muda. 

Como um rio”. 

(Thiago de Mello) 
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RESUMO 
 
 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar se a cooperação internacional é efetiva 

para minimizar os conflitos entre os países amazônicos na gestão compartilhada dos 

recursos hídricos transfronteiriços, no período de 1978 a 2007. Em especial, analisa o 

papel da OTCA para a gestão compartilhada da bacia amazônica, e, como exemplo de 

gestão dos recursos hídricos transfronteiriços localmente, analisa o caso da bacia do rio 

Acre, localizada na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru. As bases teóricas desta 

pesquisa são teorias da geografia política e das relações internacionais. A metodologia 

está baseada na pesquisa documental e bibliográfica. As divergências tanto sócio-

econômica, quanto institucional e de interesses entre os países amazônicos, somadas as 

dificuldades de financiar os projetos conjuntos para a região amazônica leva os países a 

dependerem de recursos externos. O projeto de gestão compartilhada da bacia 

amazônica é uma oportunidade para os países resolverem e prevenirem conflitos pelos 

recursos hídricos, no entanto, a cooperação entre os países amazônicos ainda é frágil o 

que dificulta a implementação do projeto.  

 

 

 

Palavras-chaves: Amazônia, cooperação, recursos hídricos, gestão, transfronteiriço. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 This work aims to analyse the effectiveness of international cooperation 

to reduce conflicts among Amazon countries in the management of transboundary water 

resources, in the period from 1978 to 2007. It analyses the role of the ACTO in the joint 

management of the Amazon basin, and, as an example of locally management of 

transboundary water resources, it analyses the case of the Acre river basin, located at the 

triple boundary of Brazil, Bolivia and Peru. This dissertation is based on theories of 

political geography and international relations. Methodology is based on bibliographical 

and documental research. Socio-economic, institutional and interests differences among 

Amazon countries, in combination with difficulties to finance joint projects in the 

Amazon basin led the countries to a situation of dependence of foreign financing. The 

Amazon basin joint management project is an opportunity for the countries solve and 

prevent conflicts for water resources, however, cooperation among Amazon countries is 

still incipient what complicates the project implementation.  

  

 

 

 

Key words: Amazonia, cooperation, water resources, management, transboundary.  
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RESUMEN 
 
 

 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar si la cooperación internacional es 

efectiva para minimizar los conflictos entre los países amazónicos en el manejo 

conjunto de los recursos hídricos transfronterizos, en el periodo de 1978 a 2007. En 

especial, analiza el papel de la OTCA para el manejo conjunto de la cuenca amazónica, 

y, como ejemplo del manejo de los recursos hídricos transfronterizos en la escala local, 

analiza el caso de la cuenca del río Acre, localizada en la frontera entre Bolivia, Brasil y 

Perú. Las bases teóricas de la pesquisa son teorías de la geografía política y de las 

relaciones internacionales. La metodología esta basada en la pesquisa bibliográfica y de 

documentos. Las divergencias tanto socio-económicas, cuanto institucional y de 

intereses entre los países amazónicos, sumadas a las dificultades en financiar los 

proyectos conjuntos para la región amazónica lleva los países a depender de recursos 

externos. El proyecto de manejo conjunto de la cuenca amazónica es una oportunidad 

para que los países resuelvan y previenen los conflictos por recursos hídricos, sin 

embargo, la cooperación entre los países amazónicos aun es frágil, lo que dificulta la 

implementación del proyecto.  

 

 

Palabras llaves: Amazonia, cooperación, recursos hídricos, manejo, transfronterizo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Recursos hídricos estão em destaque no cenário internacional atual. Eles são 

distribuídos de maneira desigual no planeta. Enquanto alguns países possuem água em 

abundância em seu território, outros apresentam uma escassez relativa desta. Além 

disso, muitas bacias hidrográficas ocupam territórios de mais de um país, isto é, são 

transnacionais, o que pode levar ao conflito entre os Estados, ou à cooperação entre eles 

para o bom uso dos recursos hídricos.  

A soberania dos Estados sobre os recursos hídricos que estão em seus territórios 

não evita o fato de que as ações de um Estado possam ter impacto negativo em outro 

devido às propriedades físicas da água, gerando uma situação de interdependência. 

Quando uma poluição hídrica é gerada em um Estado à montante, os impactos desta são 

sentidos no Estado à jusante. Por isso, no caso dos recursos hídricos, a cooperação 

internacional para a gestão compartilhada de uma bacia internacional é uma forma de 

evitar possíveis conflitos entre os Estados ribeirinhos. 

A Amazônia é central nesta discussão sobre recursos hídricos transfronteiriços 

devido à abundância de água na floresta, o que a coloca em uma posição estratégica. 

Todavia, esta abundância também está ameaçada, principalmente, pelo desmatamento e 

pela poluição. Como a bacia amazônica é compartilhada por oito países e, portanto, 

muitos dos seus rios são transfronteiriços, a gestão dos seus recursos hídricos depende 

da cooperação entre os países amazônicos.  

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978, tem como 

objetivo desenvolver a região com sustentabilidade ambiental e respeitando a soberania 

dos países amazônicos. A transformação do tratado em Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA), em 2002, foi uma tentativa de fortalecer esta 

instituição e reforçar os compromissos acordados no tratado.  

No momento de assinatura do TCA a questão dos recursos hídricos era um tema 

já de grande relevância. No período, os rios amazônicos eram importantes meios de 

transporte e de comunicação na região. Em 2002, a OTCA inicia a elaboração de um 

projeto para a gestão compartilhada dos recursos hídricos da bacia amazônica, com 

financiamento externo e cooperação técnica de organismos internacionais. 

Este trabalho visa entender o papel da cooperação internacional na gestão dos 

recursos hídricos amazônicos. Ele está organizado em três escalas de análise. Na escala 

internacional é abordado o projeto da OTCA de gestão compartilhada da bacia 
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amazônica, que conta com a cooperação financeira do Fundo Global para o Meio 

Ambiente, e a cooperação técnica da Organização dos Estados Americanos e do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Na escala nacional é realizada 

uma análise comparativa das instituições e legislações nacionais de gestão dos recursos 

hídricos em três países amazônicos, a Bolívia, o Brasil e o Peru. Estes três países 

possuem as maiores áreas da bacia amazônica (juntos correspondem por 86,8% da área 

total da bacia) e compartilham vários rios transfronteiriços. A bacia do rio Acre é uma 

microbacia compartilhada pelos três, localizada na tríplice fronteira entre estes países, 

foco da escala local deste trabalho.  

Em cada escala a questão analisada apresenta aspectos e atores diferenciados. 

Por isso a importância de se analisar todas as escalas, e suas inter-relações, que estão 

envolvidas na gestão dos recursos hídricos amazônicos, como afirma CASTRO (1995):  

um mesmo fenômeno, observado por instrumentos e escalas diferentes, 
mostrará aspectos diferenciados em cada um. [...] Na realidade, o que é visível 
no fenômeno e que possibilita sua mensuração, análise e explicação depende 
da escala de observação.  

 

Esta é uma importante contribuição do método geográfico, defendida por Becker 

(2003), que é demonstrar como cada fenômeno tem a sua escala de análise adequada. 

Uma mesma questão pode assumir diferentes significados vista em escalas diferentes. 

Para Becker, “esse fundamento metodológico cresce em importância hoje, quando a 

visão global tende a obscurecer as especificidades regionais e locais, prejudicando a 

identificação dos reais problemas nessas escalas” (BECKER, 2003, p. 287).  

Esta pesquisa trabalha com a hipótese de que a cooperação internacional atua 

como um meio para minimizar os conflitos entre países que compartilham rios e bacias 

transfronteiriças. E que os resultados da gestão compartilhada dos recursos hídricos 

transfronteiriços depende, em grande parte, da cooperação entre os Estados ribeirinhos.  

O objetivo deste trabalho é analisar a cooperação internacional como 

instrumento para minimizar conflitos entre os países amazônicos na gestão 

compartilhada dos recursos hídricos transfronteiriços, no período de 1978 a 2007. 

Analisa o papel da OTCA para a gestão compartilhada da bacia amazônica, e, como 

exemplo de gestão dos recursos hídricos transfronteiriços localmente, aborda o caso da 

bacia do rio Acre, localizada na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru.  
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São raros os casos de cooperação internacional para gestão de bacias 

transfronteiriças na América do Sul. A bacia do Prata e o Sistema Aqüífero Guarani 

merecem ser citados como contraponto à bacia amazônica.  

A cooperação entre os países que compartilham a bacia do Prata (Brasil, Bolívia, 

Paraguai, Uruguai e Argentina) teve início com reuniões intergovernamentais que 

levaram à assinatura do Tratado da Bacia do Prata, em 1969 em Brasília (Brasil). 

Durante as décadas de 1960 e 1970 as divergências entre Brasil e Argentina em relação 

à construção da hidrelétrica de Itaipu contribuíram para frear a cooperação entre os 

países da bacia do Prata. Nos anos 1980 este quadro se reverteu com o fim do impasse 

sobre Itaipu e a proposta de integração comercial entre os países da região, o que 

contribuiu para o desenvolvimento do projeto da Hidrovia Paraguai-Paraná (CAUBET, 

2006). Este projeto foi incorporado às instituições do Tratado da Bacia do Prata em 

1991 retomando a cooperação entre os países em torno dos recursos hídricos 

transfronteiriços da bacia do Prata.  

O exemplo do Sistema do Aqüífero Guarani, que embora se refira às águas 

subterrâneas e apresente diferenças importantes em relação às águas superficiais, 

também requer a cooperação entre os países para a sua gestão. Este sistema de águas 

subterrâneas é compartilhado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, todos membros 

do Mercosul. Para Ribeiro (2008), “embora as reservas de água subterrânea já estejam 

em uso em diversas localidades, não existe ainda uma estrutura organizada para a gestão 

dos recursos hídricos do Sistema do Aqüífero Guarani” (p. 231). Segundo este autor 

(RIBEIRO, 2008) o Mercosul poderia ser utilizado para a gestão compartilhada do 

aqüífero, apesar de não ter ocorrido um avanço significativo na regulamentação 

ambiental desta instituição, o que requer que se estabeleçam dispositivos específicos 

para a regulação dos recursos hídricos subterrâneos.  

Estes exemplos de recursos hídricos transfronteiriços na América do Sul, 

reforçam a importância da cooperação internacional na bacia amazônica. No entanto, 

em cada caso o contexto físico, social e político apresenta características próprias e 

diferenças substanciais. No caso da Amazônia, esta é uma região, em geral, periférica 

em todos os países amazônicos, o que dificulta a sua integração aos territórios nacionais 

e também, dificulta a interação e integração entre os países amazônicos.  

Para analisar a cooperação internacional na bacia amazônica esta pesquisa apóia-

se em teorias da geografia política e das relações internacionais. Foi realizada uma 

revisão bibliográfica nestas áreas de pesquisa para a construção de um marco conceitual 
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e teórico. Para entender a relação entre o Estado e seu território, e também com os 

recursos naturais presentes no território, em especial os recursos hídricos, são abordadas 

as teorias de Ratzel, Raffestin, Ribeiro, Moraes, Sánchez, entre outros autores da 

geografia política. Os Estados possuem um território definido (que faz parte da 

característica do Estado moderno) delimitado por fronteiras políticas. No entanto, estas 

fronteiras não evitam situações de interdependência como ocorre no caso de uma bacia 

hidrográfica transfronteiriça. Esta situação de interdependência pode levar os Estados 

que compartilham a bacia a cooperar para uma gestão compartilhada dos recursos 

hídricos, evitando assim possíveis conflitos.  

A cooperação internacional é analisada neste trabalho a partir das teorias de 

relações internacionais, principalmente da teoria da interdependência de Nye e Keohane 

e das teorias sobre cooperação assimétrica (SOARES, 2003). A abordagem teórica da 

cooperação oferece instrumentos para o entendimento da cooperação amazônica. As 

teorias de relações internacionais permitem também um entendimento mais amplo da 

relação entre soberania e cooperação internacional. Desta forma, foram analisados os 

conceitos de soberania e de instituições internacionais, pois a soberania é um dos 

princípios mais importantes presente nas relações entre os Estados. Já as instituições 

internacionais, que aumentaram em número nos últimos anos, são esforços dos países 

para regular as suas ações no sistema internacional e, portanto, tem um papel relevante 

para a cooperação internacional. 

A metodologia deste trabalho está baseada na pesquisa documental, de fontes 

primárias e secundárias, e bibliográfica. Foram analisadas fontes documentais como as 

declarações das reuniões dos Ministros de Relações Exteriores dos países amazônicos, 

assim como os relatórios de gestão das Secretarias Pro Tempore (SPT) do TCA e da 

Secretaria Permanente (SP) da OTCA. Foi realizado um levantamento e revisões 

bibliográficas de questões conceituais e teóricas. Também foi consultada bibliografia 

específica sobre a base física da bacia amazônica e os problemas ambientais que nela 

ocorrem, e documentos sobre a cooperação amazônica, bem como bibliografia sobre 

este tema. Para tal foram consultadas as atas e declarações das reuniões do TCA e da 

OTCA, relatórios de gestão da SPT e da SP, e o Plano de gestão da OTCA. Além disso, 

foram analisados os relatórios dos governos dos países amazônicos resultantes do 

projeto da OTCA de gestão conjunta da bacia amazônica, bem como bibliografia e 

legislação sobre os recursos hídricos na Bolívia, no Brasil e no Peru. Também foram 

consultadas pesquisas, documentos, bibliografia e as páginas da internet de instituições 
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nacionais destes países, da OTCA e da Iniciativa MAP. Os relatórios do projeto da 

OTCA de gestão da bacia amazônica permitiram identificar as áreas consideradas 

preocupantes e de interesse dos países amazônicos em relação ao projeto. O relatório da 

Bolívia, por exemplo, aborda a preocupação boliviana em relação à construção das 

hidrelétricas em território brasileiro e os seus possíveis impactos em território boliviano. 

Em relação à bacia do rio Acre foram analisadas as declarações das reuniões da 

Iniciativa MAP e pesquisas realizadas sobre esta bacia.  

Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo é analisada a 

relação entre o Estado, o território e os recursos hídricos, bem como a cooperação 

internacional e sua relação com a soberania estatal, a partir de teorias da geografia 

política e das relações internacionais. Em seguida é abordada a criação de instituições 

internacionais como meio para facilitar a cooperação para a gestão dos recursos hídricos 

transfronteiriços. O segundo capítulo apresenta uma descrição física da bacia amazônica 

e dos problemas ambientais presentes, e trata da história da cooperação entre os países 

amazônicos, desde a negociação e assinatura do TCA até sua transformação em OTCA, 

analisando o seu funcionamento e suas atividades. No terceiro capítulo é analisado o 

projeto de gestão conjunta da bacia amazônica realizado pela OTCA e são comparadas 

as legislações e instituições nacionais encarregadas da gestão dos recursos hídricos em 

três países amazônicos, Bolívia, Brasil e Peru. Apresenta também uma descrição física 

da bacia transfronteiriça do rio Acre, localizada na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil 

e Peru, e as principais características sociais da região de Madre de Dios (Peru), Acre 

(Brasil) e Pando (Bolívia), onde está situada a bacia. É analisado, então, o plano de 

gestão da bacia do rio Acre proposto por uma parceria entre organizações da sociedade 

civil, organizações não-governamentais e governos municipais, estaduais e federais dos 

países envolvidos. 
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1 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E OS RECURSOS HÍDRICOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS: SOBERANIA E INSTITUIÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

A cooperação internacional resulta de processos sociais e políticos. Ela pode 

abarcar tanto países quanto instituições internacionais. Quando se trata de recursos 

hídricos transfronteiriços, torna-se um relevante instrumento para a gestão 

compartilhada, o que colabora para a diminuição de conflitos políticos. 

O objetivo deste capítulo é analisar como diversos autores dentro das teorias de 

relações internacionais e da geografia política interpretam a aplicação da cooperação 

internacional no caso dos recursos hídricos. Este mosaico de teorias permite uma 

compreensão mais abrangente de como ocorre a cooperação internacional. Para 

entender o funcionamento da cooperação internacional é necessário também analisar o 

Estado e sua relação com o território e a soberania estatal, pois os Estados, ao firmarem 

compromissos, se preocupam em garantir a sua soberania. Finalmente, é analisada a 

criação de instituições internacionais para a gestão compartilhada dos recursos hídricos 

transfronteiriços.  

Interpretar a cooperação internacional é uma tarefa para as teorias de relações 

internacionais, bem como para as teorias da geografia política. Os eventos e as questões 

que fazem parte das relações internacionais só podem ser interpretados e entendidos por 

meio de um conjunto de conceitos. De acordo com Burchill (2005), as teorias de 

relações internacionais são as lentes com as quais se pode perceber o mundo. Laferrière 

e Stoett (1999) afirmam que a construção de uma teoria é um exercício tanto descritivo 

quanto prescritivo, pois todas as teorias são formuladas sobre suposições normativas. 

Para Walt (1998), o estudo das relações internacionais está baseado na 

competição entre três principais tradições: o realismo, o liberalismo e as teorias radicais. 

Entretanto, os limites entre algumas delas não são bem definidos, já que compartilham 

algumas suposições, o que torna difícil classificar os autores dentro destas tradições.  

Autores da geografia política também se dedicaram a análise das relações 

políticas no espaço mundial. Joan Nogué Font e Joan Vicente Rufí (2006) apresentam 

uma análise das relações internacionais do ponto de vista da geopolítica e oferecem “um 

panorama contemporâneo do sistema mundial” (FONT e RUFÍ, 2006, p. 129). As 
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análises da relação entre o Estado e o território, e a questão das fronteiras políticas 

também contribuem para o entendimento das relações políticas no espaço mundial.  

Este capítulo, por meio de contribuições das teorias das relações internacionais e 

da geografia política analisa a cooperação internacional, em especial, em torno dos 

recursos hídricos transfronteiriços. Ao utilizar este mosaico de teorias este trabalho 

busca um diálogo entre estas duas áreas das ciências humanas.  

 

1.1 Estado e território 

 

Nas análises sobre as questões ambientais muitas vezes se esquece de mencionar 

a dimensão territorial. No período atual, são os Estados que exercem o domínio político 

sobre uma determinada porção do espaço, o território. O Estado pode ser definido como 

“aquela comunidade humana que, dentro de determinado território – este, o ‘território’, 

faz parte da qualidade característica -, reclama para si (com êxito) o monopólio da 

coação física legítima” (WEBER, 1999, p. 525). Na geografia política encontra-se 

também a seguinte definição de Estado: “quando uma população instalada num 

território exerce a própria soberania” (MUIR apud RAFFESTIN, 1993, p. 22).  

O território é entendido como “uma área de exercício de um poder estatal” 

(MORAES, 2006, p. 11). Ainda segundo Moraes (2005), o território é o âmbito espacial 

onde se exerce o poder: 

o poder é passível de ser apreendido enquanto ação e o âmbito espacial de sua 
realização circunscreve o território, o qual se apresenta assim como área de 
prática de um poder. Nessa concepção, o território é, antes de tudo, um espaço 
de dominação, o âmbito espacial de um domínio político (mesmo que 
circunstancial e momentâneo) (MORAES, 2005, p. 117).  

 

O espaço nem sempre esteve organizado politicamente em Estados. Raffestin 

(1993) diferencia espaço de território. Para ele, o espaço existe anteriormente ao 

território, pois é a partir da apropriação de um espaço que a sociedade produz o seu 

território. Desta forma, a sociedade não pode escapar da dimensão territorial, pois ao se 

constituir ela conforma seu espaço (HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Para Ratzel o território é universal no sentido de que os seres humanos sempre se 

apropriam do espaço: 

que o território seja necessário à existência do Estado é coisa óbvia. 
Exatamente porque não é possível conceber um Estado sem território e sem 
fronteiras é que vem se desenvolvendo rapidamente a geografia política; e 
embora mesmo a ciência política tenha frequentemente ignorado as relações de 
espaço e a posição geográfica, uma teoria de Estado que fizesse abstração do 
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território não poderia jamais, contudo, ter qualquer fundamento seguro. [...] É 
fácil convencer-se de que do mesmo modo como não se pode considerar 
mesmo o Estado mais simples sem o seu território, assim também a sociedade 
mais simples só pode ser concebida junto com o território que lhe pertence 
(RATZEL apud MORAES, 1990, p. 73).  

 
 A organização do espaço geográfico em Estados não é um produto “natural”, os 

Estados se formaram ao longo de um processo histórico, de acordo com Haesbaert e 

Porto-Gonçalves, “trata-se de uma invenção histórica européia que, depois, se 

generalizou para o mundo como parte do colonialismo e do imperialismo, enfim, como 

parte da constituição de um grande sistema estatal” (2006, p. 13).  A origem do Estado 

moderno está na Europa entre os séculos XV e XVI, quando o poder dos reis se 

separava do poder da Igreja e, estes o centralizaram dentro de um território.  

Para Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006), os Estados europeus levaram o 

modelo de Estado para outras partes do mundo, constituindo o “sistema-mundo-

moderno-colonial”. Neste período grande parte dos povos estava sob o domínio 

colonial, o que é contraditório já que estes Estados europeus afirmavam “a soberania 

num momento em que o estatuto colonial – portanto, da mais completa negação da 

soberania – dominava a maior parte do mundo: a América, a África e a Ásia” 

(HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 21).  

O Estado moderno se constitui no mesmo momento em se consolidava o 

“sistema-mundo-moderno-colonial”. Entretanto, os Estados somente se universalizaram 

a partir da Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização na Ásia e 

África (HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2006). O mundo passa a ser uma 

contigüidade ininterrupta de Estados, onde é praticamente impossível ignorarem a 

existência e as ações dos demais: 

los grandes Estados del mundo se tocan, ya directamente, ya sirviendo de 
intermediarios los pequeños Estados organizados como ellos; las formas de las 
sociedades políticas complejas se han extendido o están en camino de 
extenderse a toda la parte habitable de la tierra. No se registra transformación 
tan profunda ni tan rica en consecuencias, en la historia del globo, como este 
advenimiento de la contigüidad sin interrupción de los Estados. [...] Hoy día 
ningún gran Estado puede ignorar la existencia y la acción de otro gran Estado, 
por lejos que estén uno de otro (VALLAUX, 1914, p. 309-310).  

 

Para Costa (1992) a condição de moderno do Estado resolve a questão de sua 

origem histórica, porém, não se pode falar de um caráter geral para todos os Estados, 

pois cada Estado surgiu em um contexto histórico, geográfico e sócio-econômico 

próprio o que implica em diferenças entre eles. O Estado-nação, por exemplo, é uma 

forma muito específica de Estado que é encontrado em apenas algumas partes do 
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mundo. De acordo com Sánchez (1992), a idéia de nação vem da vinculação social que 

se cria dentro de um mesmo território, conformando uma cultura comum, 

independentemente da origem racial (biológica) ou étnica das pessoas da comunidade. 

Quando essa consciência sócio-cultural que é a nação coincide com o domínio do 

território em que vivem trata-se de um Estado-nação. No entanto, existem Estados que 

abarcam várias nações em seu interior e também existem nações divididas em vários 

territórios. Este mesmo autor adverte que as idéias de nação e de nacionalidade foram 

concebidas a partir de uma concepção eurocêntrica da história e da geografia política 

(SÁNCHEZ, 1992).  

De acordo com Moraes (2005) é intrinsecamente territorial a universalização da 

forma estatal de dominação social, já que muitos são os exemplos de construção de 

Estados territoriais que precederam a nação. A construção da nação é, muitas vezes, um 

projeto estatal posterior a criação do Estado, e em alguns casos o Estado é criado sem 

qualquer legitimidade interna (MORAES, 2005). Os Estados periféricos (muitos dos 

quais já foram colônias ou estiveram sob domínio imperialista) não são em geral 

nacionais, mas são “ao mesmo tempo soberanos e dependentes, injustos e efetivos; e, 

conjuntamente com a prática da consolidação de seu poder e da dominação interna, são 

agentes fundamentais na internacionalização do uso de seus recursos e territórios” 

(MORAES, 2005, p. 117).  

No caso do Brasil a formação do Estado moderno foi muito diferente do que na 

Europa, em primeiro lugar porque o Brasil foi uma colônia até o século XIX. De acordo 

com Moraes (2006), a dimensão espacial é uma questão central para os países que 

foram colonizados, isto se deve ao fato de que a própria colonização é o resultado de 

uma conquista territorial. Nesse sentido, o Estado que se forma no Brasil partiu de um 

território colonial, herdando algumas de suas características: 

[...] a formação do Estado no Brasil vai estar continuamente marcada por uma 
forte orientação de cunho geopolítico: garantir a soberania e a integridade dos 
fundos territoriais será sempre sua missão básica. Daí um aparelho de Estado 
construído tendo por referência o domínio do território e não o bem-estar do 
povo (MORAES, 1994, p.15). 

  

 O território colonial é formado também por áreas onde não existe ainda uma 

ocupação, ou melhor, que ainda não foram incorporadas aos fluxos colonizadores, e 

desta foram, são denominados de fundos territoriais. Com a independência das colônias 

esses fundos territoriais são incorporados ao território nacional (MORAES, 2006). No 

Brasil, as idéias de conquista do território e construção do país são vistas como heranças 
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do período colonial, que tem como objetivo ocupar os fundos territoriais. Esta idéia de 

conquista é evidente no caso da Amazônia brasileira.  

A Amazônia é incorporada ao território colonial através do Tratado de Madrid 

de 1750, pelo qual boa parte do território amazônico que pertencia a Espanha passa a ser 

de Portugal. No entanto, sua ocupação atendeu a diversos interesses. Após a 

independência e durante o império brasileiro a importância dada a região amazônica foi 

devido a necessidade de consolidação das fronteiras (ANTIQUERA, 2006). 

Neste sentido, os países da América Latina possuem traços em comum que são 

heranças do passado colonial e que se refletem em sua posição de dependente “no jogo 

de forças internacional” e na manutenção do padrão de avanço territorial “dilapidador e 

extensivo interno” (MORAES, 1994, p. 37). 

Os Estados, portanto, foram criados em contextos diferentes, mas 

compartilhando alguns pressupostos como o de território e o de soberania. Outra 

característica fundamental do Estado é o seu papel de administrador, isto é, a 

constituição de sua burocracia estatal. Esta burocracia também tem um papel importante 

nas relações entre os Estados, pois pode interferir na formulação da política externa. 

O Estado não age como um ator unitário no sistema internacional, ele é centro de 

conflitos e oposições entre diferentes grupos da sociedade que disputam o poder para 

imporem os seus interesses através do aparato do Estado (HALLIDAY, 2007; 

SÁNCHEZ, 1992). Novas teorias da ciência política e da sociologia vêem o Estado 

como “um conjunto de organizações administrativas, políticas e militares encabeçadas e 

mais ou menos bem coordenadas por uma autoridade executiva” (HALLIDAY, 2007, p. 

92). Entre estas teorias destaca-se a teoria da análise decisória, que surgiu contra a visão 

do Estado homogêneo, único e abstrato, com uma divisão de tarefa perfeita, e sempre 

racional. Esta teoria, em especial desenvolvida por Allison e Halpering (1971, 1972, 

1974) trata da dinâmica interna do Estado, que pressupõe uma relação entre os diversos 

interesses dos atores envolvidos nas estruturas administrativas e no poder político 

(Executivo) do Estado.  

Foi Graham Allison (1971) quem desenvolveu um modelo teórico do processo 

decisório, baseando-se na Crise dos Mísseis de Cuba como estudo de caso. Os estudos 

de Allison foram complementados pelos de Morton Halpering (1972, 1974). Os dois 

combinaram o modelo do processo organizacional com o modelo de política 

governamental, a partir dos quais formularam o modelo político burocrático. 
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No modelo político burocrático a decisão governamental é na verdade o 

resultado de um jogo político de negociações e barganha. Este modelo explica os 

desvios da racionalidade ideal que aparecem no momento da decisão política, 

demonstrando como as rotinas das organizações (burocracias estatais) constrangem as 

formações de opções, além de explicar os desvios no momento da instrumentalização 

das decisões, revelando como as rotinas afetam a sua implementação. 

Halliday (2007) aponta que a distinção entre Estado e governo também é 

necessária para explicar, por exemplo, quando certas burocracias dentro de um Estado 

se opõem a certas políticas do governo (Executivo). Neste caso, e Estado pode ser 

identificado com o aparato administrativo, enquanto governo é o pessoal executivo. A 

administração do Estado abarca a gestão do seu interior e as relações com o exterior. A 

gestão interior, de acordo com Sánchez (1992): 

abarca todos los ámbitos culturales, económicos, educativos, sanitarios y un 
largo etcétera. Es decir, todos aquellos ámbitos relacionados con la 
satisfacción de las necesidades básicas y de las necesidades sociales. Para 
ello debe gestionar la actuación de las instituciones sociales, así como 
gestionar el territorio, para lo cual se servirá de políticas específicas 
encaminadas a alcanzar cada objetivo particular (SÁNCHEZ, 1992, p. 110). 

 

Outra questão importante ao se analisar o Estado e, em particular, as relações 

entre os Estados são as fronteiras políticas. Embora a fronteira não seja o foco deste 

trabalho, é importante defini-la já que o objeto de análise aqui são os recursos hídricos 

transfronteiriços. Por recursos hídricos transfronteiriço entende-se aqueles rios e lagos 

que atravessam a fronteira entre dois ou mais Estados, e aqueles rios que coincidem 

com os limites da fronteira entre dois ou mais países.  

O mundo tornou-se dividido politicamente em Estados separados pelas fronteiras 

políticas. As fronteiras são limites móveis, que podem ser mudados ao longo da 

História. Neste sentido, os limites entre os Estados não são fixos, pois, a fronteira 

apenas mostra os limites em um momento dado, mas ela pode ter sido diferente no 

passado, e pode mudar no futuro: “la frontera política representa un límite coyuntural 

histórico, o lo que es lo mismo, un momento del equilibrio dinámico del proceso 

histórico” (SÁNCHEZ, 1992, p. 174). 

Prescott (1965) concorda com Fawcet (apud Prescott, 1965), ao distinguir entre 

fronteira (zona) e fronteira (limite). Para Machado (2002) a origem da palavra fronteira 

demonstra que ela não estava associada a nenhum conceito jurídico e remetia não ao fim 

da unidade política e sim, onde ela poderia se expandir. Já a palavra limite é usada para 
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“designar o fim daquilo que mantém coesa uma unidade político-territorial” 

(MACHADO, 2002). Portanto, a noção de fronteira como limite político-jurídico 

separando os territórios estatais surge com o Estado moderno, juntamente com o 

princípio da soberania.  

 As fronteiras políticas são o “elemento definidor de los límites territoriales de 

los estados, como barreras políticas territoriales a escala internacional” (SÁNCHEZ, 

1992, p. 174).  Michel Foucher (apud COSTA, 1992) aponta que cada fronteira é uma 

singularidade, pois apresentam contextos diversos e, desta forma, não é possível aplicar 

as clássicas definições de fronteira para todas as situações do mundo.  

Coelho (1992) aponta que nas últimas décadas “tem se verificado uma evolução 

muito intensa do conceito de fronteira, não só em sentido estrito, mas em função de sua 

aplicação a fenômenos tipicamente contemporâneos” (COELHO, 1992, p. 20). O caso 

da União Européia é um exemplo que se destaca, e que foi analisado por Raffestin e 

Guichonnet (apud COSTA, 1992). Estes autores definem as fronteiras entre os países 

europeus membros da Comunidade Européia como uma zona fronteiriça de integração. 

As fronteiras internacionais passam a significar não apenas um limite divisório, 

estratégico que acarreta preocupações em relação à defesa e segurança, e sim uma área 

propícia à cooperação.  

A geógrafa Lia Osório Machado (2002), que coordena o grupo de pesquisa, 

RETIS, ligado ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, o qual desenvolve diversas pesquisas sobre a questão das fronteiras (limites, 

faixas de fronteira, zonas e regiões fronteiriças), em especial na América do Sul, analisa 

as áreas situadas na zona (ou faixa) de fronteira. Para Machado e Steiman (2002) “a 

zona de fronteira seria composta pelas faixas de cada lado do limite internacional, 

caracterizando-se por interações que, embora internacionais, criam um millieu próprio 

de fronteira, só perceptível na escala local/regional” (p. 11-12). No Brasil a faixa de 

fronteira estende-se 150 km ao longo de toda a fronteira brasileira onde estão previstos 

comportamentos diferenciados ligados à segurança nacional. No Peru e na Bolívia a 

faixa de fronteira tem 50 km e também está previsto em suas constituições 

comportamentos especiais nestas áreas (STEIMAN, 2002).  

As regiões fronteiriças (ou transfronteiriças), em sua maioria, estão isoladas dos 

centros nacionais de seus respectivos Estados e, também, das comunidades do Estado 

vizinho. Elas apresentam ausência (ou precariedade) de redes de transporte e de 
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comunicação, pois possuem um peso político e econômico menor em relação aos 

centros nacionais:  

por outro lado, as regiões de fronteira estão também formalmente isoladas dos 
Estados vizinhos pelo papel disjuntor dos limites políticos. Sem instituições 
para instrumentá-la, a cooperação entre países vizinhos em regiões de fronteira 
tem sido feita informalmente, e através de acordos tácitos entre as autoridades 
locais dos países fronteiriços (MACHADO e STEIMAN, p.7-8).  

 

Para Lia Machado (1998) o processo atual que vem ocorrendo ao longo das 

fronteiras voltado para a cooperação ou integração indica, mais do que uma perda da 

função dos limites e fronteiras internacionais, uma mudança da perspectiva do Estado 

em relação ao próprio papel da fronteira. A fronteira, anteriormente, era concebida a 

partir das estratégias e interesses do Estado central, porém, nas últimas décadas, passa a 

ser idealizada e transformada, também, pelas comunidades de fronteira, e pelos 

governos subnacionais. Trata-se da “possibilidade real de comunidades locais 

estenderem sua influência e reforçarem sua centralidade além dos limites internacionais 

e sobre a faixa de fronteira” (MACHADO e STEIMAN, 2002, p. 8).  

Existem iniciativas locais nas regiões de fronteira no mundo e, em especial na 

América do Sul, que buscam intensificar as relações das comunidades fronteiriças. Em 

geral, essas regiões fronteiriças ou transfronteiriças, não contam na prática com uma 

legislação específica nem com projetos governamentais dedicados a seu 

desenvolvimento e cooperação. Quando existem ações neste sentido estas são iniciativas 

dos governos nacionais que atuam sobre suas respectivas regiões fronteiriças 

(MACHADO e STEIMAN, 2002). 

Para Machado e Steiman (2002) existe um potencial nas regiões fronteiriças para 

deslanchar a cooperação internacional entre os países fronteiriços, porém também existe 

uma influência sobre elas do contexto internacional. Coexistem, portanto, nestas regiões 

elementos de integração e de desintegração. As iniciativas de integração são, em muitas 

regiões, fruto do interesse de suas próprias elites e governos. Estas autoras afirmam 

ainda que uma questão fundamental para as cidades e regiões fronteiriças “é, portanto, a 

de como se inserir nas diversas redes transnacionais que as atravessam, sem 

desempenharem fatalmente o papel de mero ponto de passagem” (MACHADO e 

STEIMAN, 2002, p. 10). 

 As fronteiras políticas separam os Estados, mas não podem separar muitos de 

seus recursos naturais, entre eles a água contida em bacias hidrográficas 

transfronteiriças. Atualmente, em algumas partes do mundo, as fronteiras políticas que 
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apenas separavam os territórios dos Estados são agora zonas fronteiriças de integração e 

articulação devido, em grande parte, à interdependência entre os Estados, como, por 

exemplo, a interdependência ocasionada pelos recursos hídricos transfronteiriços. Desta 

forma, percebe-se que a questão da fronteira está diretamente ligada a questão da 

interdependência e da cooperação internacional. Como afirmam Steiman e Machado 

(2002), no caso das fronteiras entre México e Estados Unidos e entre o Brasil e os 

países do Cone Sul os recursos hídricos transfronteiriços atuaram como incentivador da 

cooperação: 

o caso da fronteira do México e os Estados Unidos é paradigmático. Apesar do 
problema imigratório ser muito antigo e fonte de antagonismo de parte a parte, 
os primeiros protocolos de cooperação entre os dois países surgiram em função 
da questão hídrica. Essa tendência de criar comissões/empresas de gestão de 
recursos hídricos em zonas de fronteiras internacionais e administrá-los de 
forma compartilhada se confirma, aliás, em outras partes do mundo, inclusive 
no Brasil (caso da Hidrelétrica de Itaipu no início da década de 1970) 
(MACHADO e STEIMAN, 2002, p. 7).  

 

Os recursos naturais presentes no território de um Estado está sob o poder 

político deste. Para Raffestin (1993), os recursos são fruto de uma relação, que é 

também política, pois foram apropriados pelos seres humanos e são, portanto, frutos de 

“uma concepção histórica da relação com a matéria, que cria a natureza sócio-política e 

sócio-econômica dos recursos” (RAFFESTIN, 1993, p. 225).  

A produção dos recursos naturais envolve o uso da técnica dentro de um dado 

período histórico e em uma porção do território, que se traduz no problema do acesso, 

pois os recursos estão distribuídos de modo desigual no planeta: 

a produção dos recursos supõe, pois, uma dominação mínima de uma porção 
do quadro espaço-temporal dentro do qual, e para o qual, a tecnicidade 
interage com a territorialidade. A relação com a matéria é, portanto, ipso facto, 
uma relação com o espaço e com o tempo. É todo o problema do acesso que 
assim se coloca: acesso no espaço e/ou acesso na duração. Durante decênios, 
as potências industriais tiveram acesso espacial e temporal ao petróleo; depois, 
as coisas mudaram (RAFFESTIN, 1993, p. 228).  

 

Entretanto,  

a busca e acesso a recursos naturais pelo planeta gerou muitos embates no 
passado. Também é verdade que estimulou o comércio entre países. Porém, a 
manter-se o modo de acumulação capitalista, cujas temporalidades 
desconsideram a capacidade natural de reposição de recursos naturais, quando 
são renováveis, ou mesmo a degradação ambiental que geram as dificuldades 
em obter recursos serão ampliadas, despertando muito inquietação (RIBEIRO, 
2004a, p. 75).  
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Os Estados precisam ter acesso a um recurso natural para usufruírem dele. A 

água é um recurso renovável e finito que está distribuído de maneira desigual, isto é, 

“sua distribuição natural não corresponde à sua distribuição política” (RIBEIRO, 2008, 

p. 17). Portanto, a água, como qualquer outro recurso, pode ser motivo de poder e 

conflitos entre os Estados e entre outros atores sociais, pois o “controle e/ou a posse da 

água são, sobretudo, de natureza política, pois interessam ao conjunto de uma 

coletividade” (RAFFESTIN, 1993, p. 231). A água é um dos recursos mais 

indispensáveis à vida. O uso inadequado resulta em sua degradação, o que exige sua 

gestão e controle.  

As relações políticas em torno da água precisam ser compreendidas dentro da 

questão do território e da soberania (RIBEIRO, 2008). Quando as relações entre os 

Estados envolvem os recursos hídricos transfronteiriços, as ações de um Estado podem 

ter impacto em outro, o que revela uma situação de interdependência. No caso de rios 

transnacionais isto é bem evidente, pois a poluição gerada no Estado à montante causará 

impactos no Estado à jusante. Esta situação pode levar ao conflito entre os Estados 

envolvidos. Porém, estes Estados podem optar por cooperar para buscarem soluções 

conjuntas para os problemas em torno dos recursos hídricos. Além do que, a atual crise 

da água, resultado de um consumismo crescente, em conjunto com sua distribuição 

desigual no mundo, faz com que os países que detêm grande estoque hídrico possam 

“vir a ser alvo de cobiça internacional e precisam preparar-se para enfrentar novos 

desafios” (RIBEIRO, 2008, p. 76).  

 Os Estados sendo soberanos decidem de que forma podem resolver os problemas 

envolvendo os recursos hídricos transfronteiriços, através da cooperação ou do conflito. 

A cooperação exige a criação de normas, instituições e padrões de comportamento para 

que seja efetiva. O conflito armado por recursos hídricos não é um fato novo. No caso 

de bacias internacionais, é emblemático o conflito envolvendo Israel e Jordânia 

referente à bacia do rio Jordão.  

De acordo com Robbins (2003), os recursos hídricos são um excelente tema de 

estudo para a geografia política. No caso dos rios transfronteiriços, estes desafiam as 

fronteiras políticas, podendo resultar em coalizões entre Estados ribeirinhos e criar 

incentivos tanto para o conflito internacional quanto para a negociação (ROBBINS, 

2003, p. 642).  

A gestão dos recursos hídricos transfronteiriços envolve questões sobre a 

cooperação internacional e sua relação com a soberania estatal. A cooperação 
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internacional é abordada por várias teorias de relações internacionais. Entender como e 

porque ela ocorre é importante, pois determinará em grande parte, os resultados da 

gestão compartilhada. Todavia, não são apenas os Estados os responsáveis pela gestão 

compartilhada dos recursos hídricos. As instituições internacionais criadas pelos 

Estados também têm um papel relevante, principalmente os acordos e as organizações 

internacionais1. Além do âmbito governamental federal, também existe uma cooperação 

internacional entre atores não-estatais, em especial as organizações não-governamentais 

(ONGs) e entre governos subnacionais, como os governos municipais situados em 

regiões fronteiriças. Estas relações transnacionais podem ser vistas como interferindo na 

soberania dos Estados, ou apenas como contribuindo para uma gestão mais eficiente dos 

recursos hídricos transfronteiriços quando aliada ao aparato estatal.  

 

1. 2 A cooperação internacional 

 

Ao analisar as relações internacionais nos últimos anos, nota-se o aumento da 

cooperação entre os países, com a assinatura de tratados internacionais, a criação de 

blocos econômicos, áreas de livre comércio e organizações internacionais. Para 

compreender este cenário atual é preciso rever a noção de cooperação internacional, 

quem são os atores envolvidos, seus meios e seus objetivos. Os países, sendo os 

principais atores das relações internacionais, têm diferentes definições e percepções dos 

problemas mundiais, permanecendo em aberto a questão de como fazer com que os 

diferentes atores busquem soluções compartilhadas.  

As teorias das relações internacionais se preocuparam em tentar definir a 

cooperação internacional. A cooperação é entendida como oposta ao conflito e à 

competição. No entanto, a maioria dos autores discorda em relação ao que causa a 

cooperação.  Para Keohane, um número considerável de pesquisadores definem a 

cooperação como “when actors adjust their behavior to the actual or anticipated 

preferences of others, through a process of policy coordination” (KEOHANE, 1984, p. 

51). Desta forma, a cooperação internacional é um processo de coordenação política 

entre os atores, que ajustam os seus comportamentos de acordo com as preferências 

estabelecidas em conjunto para atingirem expectativas comuns. Tal definição buscava 
                                                
1  De acordo com a teoria institucionalista, as instituições são as regras do jogo que servem para 
definir práticas sociais, os papéis dos atores sociais e, teriam a função de guiar as interações entre os 
atores. Desta forma, os acordos internacionais, assim como as organizações internacionais são 
instituições.  
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responder por que os Estados cooperariam em um sistema anárquico2, e pressupõe que o 

comportamento dos atores é direcionado por um objetivo, o que permite o ajustamento 

das políticas dos atores, e, sendo assim, os Estados ao cooperarem teriam melhores 

resultados do que o contrário. Esta é uma definição baseada na teoria do 

institucionalismo liberal, que também compartilha com os realistas a idéia de um 

sistema anárquico e de que os Estados são atores racionais.  

A cooperação entre os Estados se tornou mais ampla e mais freqüente nas 

relações internacionais das últimas décadas, quando surgiram novas teorias para 

explicá-las. Após a Primeira Guerra Mundial, a cooperação internacional emergiu, de 

acordo com Soares (2003) “como uma condição necessária para que os Estados viessem 

a alcançar qualquer objetivo internacional, por mais corriqueiro que fosse” (p. 603). A 

diplomacia multilateral ganha relevância após 1919, no entanto, somente no final da 

década de 1940, se pode assistir realmente a introdução da cooperação internacional na 

agenda das relações exteriores dos Estados, contribuindo para tal a constituição do 

sistema das Nações Unidas (SOARES, 2003, p. 604).  

Atualmente, as novas teorias da cooperação vêem esta como um processo aberto, 

descentralizado, não-linear e repetitivo, que pode ter um impacto de transformação nos 

atores e no funcionamento do sistema internacional (BALSIGER, 2004). Como 

processo não-linear significa dizer que ocorrem retrocessos e avanços, o que torna ainda 

mais complexo o seu entendimento.  

A definição de cooperação3 utilizada neste trabalho é aquela que vai além da 

concepção tradicional de cooperação e a vê como um processo gradual não-linear e 

aberto que sofre influência de fatores domésticos e internacionais, e que pode causar 

transformações nos próprios atores e no sistema internacional.  

Para Soares (2003), no Direito Internacional, a cooperação internacional (lato 

sensu) é definida como: 

as ações conjuntas levadas a cabo entre todos os Estados ou por um certo 
número de Estados, com vistas a um determinado fim, seja aquelas 
concertadas em nível bilateral ou multilateral (dentro dos mecanismos 
existentes no interior das organizações ou entidades institucionalizadas ou em 
operações ad hoc), seja aquelas decorrentes de um dever instituído por uma 
norma não escrita (SOARES, 2003, p. 616).  

                                                
2  O sistema internacional é anárquico porque não existe nenhuma autoridade supranacional acima 
dos Estados que regule as ações entre eles. A obra “Sociedade Anárquica” de Hedley Bull (2002), explica 
como a ordem internacional é anárquica. 
3  Cooperação não é o mesmo que integração. Na cooperação as soberanias são preservadas e o 
objetivo central é a coordenação de políticas para atingir objetivos comuns. Já a integração envolve um 
certo grau de supranacionalidade, de independência da organização em relação aos Estados. 
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A cooperação internacional pode produzir efeitos diversos nos Estados 

envolvidos, tais como: o alinhamento das respectivas políticas externas, com vistas a um 

fim pretendido, deveres previstos em normas de conduta precisa na esfera internacional, 

em particular, em tratados internacionais, e a internalização de normas internacionais 

nos ordenamentos jurídicos domésticos dos Estados (SOARES, 2003).  

Soares (2003) identifica um outro tipo de cooperação, a stricto sensu, que se 

trata do conjunto de ações empreendidas por grupos de Estados em casos de 

emergências ou acidentes, como previsto em normas escritas ou não escritas. Este tipo 

de cooperação também recebe o nome de assistência (humanitária). No caso de um dano 

ambiental esta forma de cooperação pretende evitar um dano previsível ao meio 

ambiente local ou global, ou remediar danos já ocorridos, ou ainda repor a situação 

anterior ao dano compensando prejuízos sofridos pelo meio ambiente (SOARES, 2003). 

Para os autores da tradição do realismo político a cooperação é vista através do 

direito internacional, que busca assegurar a ordem do sistema de Estados, fundados 

sobre os princípios da soberania e da igualdade, já que a inexistência de uma autoridade 

acima dos Estados faz com que cada um seja responsável pela sua própria 

sobrevivência. Nesta visão, “os Estados emitiam, paulatinamente, as regras destinadas a 

assegurar sua auto-preservação na separação” (SMOUTS, 2004, p. 131). Entre os 

autores que compartilham esta visão estão Morgenthau (2004), Aron (2002) e Carr 

(2001).  

Os neo-realistas, como Waltz (1979), também partilham esta visão de que o 

Estado é o centro do sistema internacional e que este “resulta da interação de unidades 

semelhantes, os Estados, incitados pelas mesmas ambições e preenchendo as mesmas 

funções” (SMOUTS, 2004, p. 131).  Os Estados são atores racionais que perseguem os 

seus próprios interesses. A cooperação serviria para manter a ordem internacional, em 

um sistema internacional anárquico e com suas unidades em competição. A anarquia do 

sistema internacional e a preocupação dos Estados com os ganhos relativos contribuem 

para que a cooperação não ocorra com freqüência nas relações entre os Estados 

(DONELLY, 2005). A anarquia do sistema internacional é a grande responsável por 

esta situação, pois os Estados temem serem dominados ou enganados por outros Estados 

mais poderosos. A insegurança em relação às ações futuras dos outros Estados faz com 

que os Estados optem por não cooperar.  
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A principal contribuição desta teoria para a análise da cooperação internacional 

está na questão dos interesses dos Estados e também na busca destes em garantir a sua 

soberania. Para que a cooperação ocorra é necessário que existam objetivos comuns 

entre os Estados, porém, em determinados momentos outros interesses podem interferir 

no processo de cooperação. Os Estados também se preocupam em garantir a sua 

soberania quando assumem compromissos internacionais, para que não haja intervenção 

em seus assuntos internos.   

Uma visão contraposta a esta é a da teoria liberal, ou idealista, onde a 

cooperação tem o papel de institucionalizar a vida internacional, com a criação de um 

direito internacional em prol das necessidades humanas. O idealismo foi a teoria que 

inspirou a criação da Liga das Nações e depois a Organização das Nações Unidas. A 

cooperação favoreceria a ação dos Estados em prol da realização de objetivos comuns 

(SMOUTS, 2004).  

Já o neoliberalismo partilha de algumas suposições com os realistas, ambos 

vêem os Estados como atores racionais em um sistema anárquico, mas se diferenciam 

ao argumentar que a cooperação ocorre com mais freqüência do que os realistas 

admitem, e que a paz é possível de ser alcançada (BURCHILL, 2005).  

Dentro desta tradição liberal podemos diferenciar uma teoria mais idealista 

derivada da obra de Kant (A Paz Perpétua, 1989) e do pacifismo do século XIX, 

preocupada com a paz internacional, de uma teoria liberal mais voltada para a escolha 

racional (rational choice). A origem da teoria idealista remonta ao pacifismo europeu, 

que no século XIX se desligou do apelo religioso para fundamentar seus argumentos no 

direito internacional: 

A idéia da paz vinculada ao direito será marcante em todo o movimento 
pacifista do século XIX; a obra de referência dessa idéia será a Paz Perpétua, 
que será considerada o marco da nova era do pacifismo, o ponto de partida de 
todos os esforços pacifistas dos séculos XIX e XX, e seu autor, o “fundador da 
filosofia da paz” (NOUR, 2004, p. 111, grifo do autor). 

 

 Para a teoria liberal da escolha racional os Estados são racionais e, portanto, 

escolhem cooperar, pois pensam em ganhos absolutos e não em ganhos relativos. Robert 

Axelrod em seu livro The evolution of cooperation (1984) utiliza a teoria dos jogos e o 

dilema do prisioneiro para explicar a cooperação. De acordo com este autor é preciso de 

confiança para haver cooperação, ela ocorre quando as interações entre os atores são 

repetidas várias vezes. A memória destas interações permite que os atores possam 

prever as ações dos outros e, portanto, se sentem mais seguros para cooperar. Daí a 



 35 

importância da repetição no processo de cooperação ao diminuir a insegurança dos 

atores em relação aos outros. Outro fator essencial para a cooperação é a comunicação 

entre os atores. Quando os atores se comunicam eles têm a possibilidade de redefinir 

seus interesses e estratégias, podendo chegar a acordos mutuamente benéficos: 

the ability to communicate and cooperate can provide opportunities for the 
redefinition of interests and for the pursuit of strategies that would not be 
feasible if the only information available to states were about other state’s 
preferences and available power resources. Just as allowing players in 
Prisoner’s Dilemma to communicate with one another alters the nature of the 
game, so also institutions that increase the capability of states to communicate 
and to reach mutually beneficial agreements can add to the common grammar 
of statecraft and thus alter the results (KEOHANE e NYE, 2001, p. 282). 

 

Nos anos setenta, a teoria da interdependência examina além da cooperação, o 

fenômeno do transnacionalismo, isto é, o surgimento de novos atores não estatais 

atuando para além das fronteiras estatais. Para Nye e Keohane (1977, 2001), a 

interdependência entre os atores no sistema internacional aumentaria a cooperação. 

Todavia, esta interdependência não é simétrica, pelo contrário, as diferenças de poder 

dos atores estão presentes nos acordos de cooperação.  

Estes autores buscaram unir conceitos das teorias realista e liberal para criar um 

tipo-ideal, a interdependência complexa. A interdependência complexa não serve para 

explicar todos os eventos das relações internacionais, mas se aproximam muito de 

alguns casos de interdependência econômica e ecológica. Os autores definem 

interdependência como uma situação em que os efeitos são recíprocos para todos os 

atores envolvidos, ou seja, uma relação de mútua dependência. Estes efeitos resultam 

dos custos associados às transações internacionais. Em uma relação interdependente 

sempre haverá efeitos dispendiosos, do contrário, será uma relação de simples 

interligação (“interconnectedness”). Nas relações interdependentes, não é possível saber 

se os custos vão ou não exceder os benefícios mútuos decorridos das transações, isto vai 

depender do tipo de relação que existe entre os atores:  

interdependent relationships will always involve costs, since interdependence 
restrict autonomy; but it is impossible to specify a priori whether the benefits 
of a relationship will exceed the costs. This will depend on the values of the 
actors as well as on the nature of the relationship (NYE e KEOHANE, 2001, p. 
8).  

 

Nesta mesma obra (2001), os autores apresentam como as três características 

fundamentais da interdependência complexa: a existência de múltiplos canais 

conectando as sociedades; ausência de hierarquia entre os múltiplos temas da agenda 
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internacional; e o fato do papel do uso da força militar estar diminuindo nas relações 

internacionais. Os múltiplos canais que têm conectado as sociedades podem ser formais 

ou informais e entre Estados, agências governamentais e atores transnacionais. Na 

ausência de hierarquia entre os temas da agenda internacional as metas dos Estados 

variam de acordo com a área temática, com a distribuição de poder em cada área 

temática e com os processos políticos utilizados em cada área. O uso cada vez menor da 

força militar convencional faz com que os Estados dependam mais de outros 

instrumentos para exercer o poder em situações de interdependência. 

Na situação de interdependência os temas da agenda internacional se tornam 

mais iguais em importância, o que têm levado os Estados e outros atores a competir para 

colocar os assuntos que consideram importantes para seus interesses na agenda 

internacional: “at the international level, we expect states and actors to shop among 

forums and struggle to get issues raised in international organizations that will 

maximize their advantage by broadening or narrowing the agenda” (KEOHANE e NYE, 

2001, p. 29).  

As organizações internacionais têm um papel maior nas situações de 

interdependência. Elas ajudam a estabelecer os temas da agenda internacional e agem 

como catalisadoras na formação de coalizões. E também são importantes arenas para 

iniciativas políticas de Estados menos poderosos.  

A emergência de novos atores não-estatais, como as organizações não-

governamentais (ONGs), empresas transnacionais e movimentos sociais, colocam novas 

questões para a cooperação internacional.  A cooperação entre atores não-estatais em 

diferentes países aponta para um outro tipo de cooperação, a transnacional, e sua relação 

com os Estados e sua soberania. Nye e Keohane (1977) caracterizam como uma relação 

transnacional aquela que atravessa a fronteira dos Estados e envolve atores ou 

organizações não governamentais. Ainda que possa também envolver governos.  Estas 

relações também podem conter assimetrias. Numa situação de interdependência as 

relações transnacionais podem afetar os resultados dos processos de barganha política 

(KEOHANE e NYE, 2001). 

A interdependência também é um conceito trabalhado por outros autores como 

Soares (2003), que define a interdependência como uma situação em que: 

as unidades políticas se encontram de tal maneira implicadas umas nas outras, 
numa situação de um relacionamento de extrema relevância recíproca para 
todos os componentes do conjunto (SOARES, 2003, p. 600).  

 



 37 

Para este autor, com o surgimento dos Estados e do sistema internacional, a 

interdependência passou a ser, e continua sendo a condição deste próprio sistema, em 

outras palavras, os Estados não conseguem fugir das relações com outros Estados. No 

entanto, a plena consciência desta condição de interdependência nem sempre existiu, 

sendo mais evidente a partir da segunda metade do século XX com a intensificação das 

relações e dos fluxos (de mercadorias, capitais, pessoas, idéias) entre os Estados. Deste 

modo, a interdependência foi sempre um fenômeno presente nas relações internacionais 

e um postulado do Direito Internacional (SOARES, 2003). 

No âmbito da proteção internacional do meio ambiente a interdependência está 

presente, pois existe uma unicidade dos fenômenos físicos existentes no mundo que não 

pode ser quebrada por fronteiras políticas. Portanto, as tentativas visando regulamentar 

as ações sobre o meio ambiente precisam levar em consideração a interdependência 

entre os Estados e entre os fenômenos físicos do planeta, e que “a única maneira de se 

adotar um sistema normativo eficaz é por meio de normas instituidoras de direitos 

comuns e de deveres diferenciados, em função do desenvolvimento econômico dos 

Estados” (SOARES, 2003, p. 623). Soares ainda aponta que: 

[...] a interdependência é um fenômeno indissociável da cooperação, na 
medida em que os Estados, ao pretenderem regular o meio ambiente que, na 
sua natureza físico-biológica é uma unicidade, a qual se encontra acima de 
qualquer divisão entre as soberanias dos Estados, exige o reconhecimento de 
que, para ser eficaz, qualquer regulamentação, inclusive em nível interno, 
necessita basear-se numa reunião e conjugação de esforços com vistas a uma 
finalidade comum (SOARES, 2003, p. 625).  

 

Nos últimos anos do século XX, o neo-institucionalismo liberal, principalmente 

com a teoria dos regimes, passa a ser a teoria mais utilizada pelos pesquisadores para 

explicar a cooperação internacional em questões ambientais e a criação de instituições 

internacionais ambientais (YOUNG, 1994; VOGLER, 1996). O neo-institucionalismo 

tem sua origem na teoria das organizações. De acordo com esta teoria, as organizações 

reduzem os custos das trocas ligadas às imperfeições do mercado. As instituições 

sociais facilitariam a cooperação diminuindo os custos necessários para a obtenção de 

objetivos comuns.  

Os estudos neo-institucionalistas se concentraram em buscar os critérios para a 

existência de um regime, a sua efetividade, a sua robustez e a sua implementação. Um 

regime internacional é definido por Stephen Krasner como “um conjunto de princípios, 

normas, regras e de procedimentos de decisão, implícitos ou explícitos, em torno dos 

quais as expectativas dos atores convergem em um domínio específico” (apud 
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SMOUTS, 2004, p. 139). Para Roman (1998), a análise dos regimes se concentra nos 

aspectos institucionais dos regimes. Este autor define os regimes internacionais como 

instituições sociais.  

Roman (1998) em sua análise da implementação do Tratado de Cooperação 

Amazônica caracteriza este como um regime internacional. Para este autor um regime 

internacional deve ser entendido como um processo gradual que ocasionalmente 

progride, devido a o que ele chama de momentos formativos (“formative moments”). 

Estes momentos corresponderiam às condições necessárias para que uma mudança no 

regime ocorra. Este autor concluiu que os regimes podem passar por momentos de 

inatividade até que as condições necessárias para sua evolução surjam, e que a 

implementação dos regimes leva muito tempo para se concretizar devido à interferência 

de diversos fatores domésticos e externos.   

Nos últimos anos, a idéia de governança vem ganhando proeminência dentro da 

teoria neo-institucionalista (SMOUTS, 2004). As análises sobre a governança tratam da 

cooperação internacional, mas não apenas entre Estados, e sim envolvendo outros atores 

que também atuam nas relações internacionais. Na obra organizada por James Rosenau 

e Ernest-Otto Czempiel, Governança sem governo (2000), os autores procuraram 

analisar conceitos como ordem, governança, instituições e poliarquia no novo contexto 

internacional: 

compartilhamos um único ponto de vista a respeito dos temas fundamentais 
confrontados pelos analistas que buscam compreender as estruturas 
emergentes da política mundial. Notadamente, concordamos em que num 
mundo onde a autoridade sofre deslocamento contínuo, tanto exteriormente, no 
sentido das entidades supranacionais, como internamente, no sentido dos 
grupos subnacionais, é cada vez mais necessário verificar como pode existir 
governança na ausência de um governo (ROSENAU, 2000, p. 13).  

 

O problema fundamental desta teoria é como coordenar a interdependência em 

um sistema de Estados soberanos na ausência de uma autoridade central supranacional, 

que poderia promover a ordem e a regulação das ações dos Estados e outros atores 

internacionais, como supostamente ocorre no interior dos Estados (VOGLER, 1996). 

Governança se distingue de governo, embora os dois se refiram a sistemas de 

ordenação. O governo “sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo 

poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente instituídas” 

(ROSENAU, 2000, p. 15). A governança se refere “a atividades apoiadas em objetivos 

comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas 

e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam 
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resistências” (ROSENAU, 2000, p. 15). A governança é, portanto, mais ampla que 

governo, já que abrange além das instituições governamentais, normas, regras e 

condutas fora do âmbito governamental (ROSENAU, 2000). Para Young (1994) um 

sistema de governança efetivo é aquele que provoca mudanças de comportamento que 

acabam por eliminar o problema que levou a sua criação.   

Pode-se definir governança como um sistema de gestão que envolve diversos 

atores sociais estatais, da sociedade civil e empresários. Para Ribeiro (2009) o objetivo 

deste sistema seria evitar conflitos a partir do ajustamento de interesses permitido pela 

reunião dos principais interlocutores em torno de um tema (ou problema) específico. A 

governança, portanto, facilita a formação de alianças e a cooperação. Mas ela também 

evidencia os conflitos frutos das assimetrias sociais e as diversas formas de resistência, 

organização e participação dos atores sociais.  

Ribeiro (2009) afirma que se pode analisar o tema da governança em diversas 

escalas, como a internacional, a nacional, a regional e a local. Estas escalas se articulam 

e se complementam, porém não há hierarquia entre elas. A governança na escala 

internacional deve estar articulada às outras esferas, especialmente em um tema que é 

abordado em um tratado multilateral. No entanto, a governança nas diferentes escalas 

revela, muitas vezes, interesses e visões divergentes, e a escala internacional pode estar 

alheia aos contextos e problemas locais ou nacionais. A escala internacional da 

governança implica a análise das relações internacionais e do funcionamento do sistema 

internacional.  

Para Vogler (1996) as questões ambientais internacionais vêm sendo conduzidas 

dentro do clássico problema das relações internacionais de como ter certa ordem ou 

governança em um sistema anárquico de Estados soberanos, mas interdependentes. Os 

estudos sobre a cooperação em questões ambientais têm se concentrado principalmente 

no direito internacional e na organização, dentro da análise dos regimes. Atualmente, os 

pesquisadores estão se voltando para o papel das instituições, “this new approach 

assumes institutions to be critical to the setting of agendas, to the coordination of policy 

at the international level and most significantly to the environmentally related behaviour 

of governments and other actors” (VOGLER, 1996, p. 8). De acordo com esta 

abordagem, no contexto atual do sistema internacional existe a necessidade de 

instituições internacionais para que regulem os comportamentos responsáveis pela 

degradação ambiental.  



 40 

Contrários a esta visão são os neo-realistas que, não estão convencidos da 

eficácia das instituições, continuam dando ênfase na estrutura de poder, chamando a 

atenção para a necessidade de um líder hegemônico nos regimes internacionais 

(VOGLER, 1996). Os neo-realistas afirmam que o exercício do poder hegemônico por 

um Estado, ou grupo de Estados, é o que permite a cooperação ou o regime 

internacional, em um mundo anárquico. Para Keohane (1984) a liderança hegemônica 

pode ajudar a criar um padrão de ordem, “hegemony depends on a certain kind of 

asymmetrical cooperation, which successful hegemons support and maintain” 

(KEOHANE, 1984, p. 49). Eduardo Viola, ao analisar o regime internacional de 

mudanças climáticas, acrescenta que “todo processo de construção de um regime 

internacional exige sempre a presença de pelo menos um ator que impulsione o 

processo e que seja capaz de liderar e sustentar o regime” (2003, p. 6).  

A outra tradição das teorias das relações internacionais é a radical, devido à 

influência marxista. Esta influência marxista (ou do materialismo histórico) na 

disciplina de relações internacionais foi muito menor do que nas outras ciências sociais. 

De acordo com Halliday, “o materialismo histórico nunca ocupou um lugar seguro 

dentro das relações internacionais” (2007, p. 63). Autores realistas como Hans 

Morgenthau e Martin Wight até mesmo negaram sua importância para a disciplina 

(apud HALLIDAY, 2007, p. 63). Para Halliday, tal fato pode ser explicado por duas 

razões. Em primeiro lugar a disciplina de relações internacionais e grande parte da 

bibliografia são de origem estadunidense e britânica, e nestas instituições o marxismo 

nunca foi uma corrente proeminente. Além do que, o marxismo nunca “desenvolveu o 

enfoque teórico necessário para oferecer uma contribuição abrangente e inteligível para 

as relações internacionais” (HALLIDAY, 2007, p. 63). 

Entretanto, a partir dos anos oitenta começa a ocorrer um aprofundamento da 

relação entre o materialismo histórico e as relações internacionais, trazendo para o 

debate outros autores marxistas como Gramsci (GILL, 1993).  

Robert Cox (1993) utiliza o conceito de hegemonia de Gramsci para a análise da 

ordem mundial. Para Gramsci a hegemonia de uma classe social ultrapassa as categorias 

tradicionais de Estado e sociedade civil, abarcando todas as instituições sociais que 

ajudam a criar comportamentos e expectativas consistentes com a ordem social 

hegemônica. A passagem de um conjunto específico de interesses de uma classe social 

para a construção de instituições e elaboração de ideologias, é o que caracteriza a 

hegemonia. Estas instituições e ideologias são universais em sua forma e não parecem 
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ser aquelas de uma classe social em especial. Neste sentido, Gramsci atenta para o 

aspecto consensual do poder, “hegemony is enough to ensure conformity of behaviour 

in most people most of the time” (COX, 1993, p. 52). Este conceito de hegemonia é 

diferente do conceito de hegemonia dos neo-realistas.  

Ao aplicar o conceito de hegemonia na ordem internacional, Cox busca 

determinar quando um período de hegemonia começa e quando termina. Para este autor, 

uma ordem hegemônica é expressada em “universal norms, institutions and mechanisms 

which lay down general rules of behavior for states and for those forces of civil society 

that act across national boundaries – rules which support the dominant mode of 

production” (COX, 1993, p. 62).  

Dentre as teorias marxistas das relações internacionais a teoria da dependência é 

uma das poucas teorias de relações internacionais surgidas nos países latino-americanos 

e outros países periféricos. Entre os autores que contribuíram para esta teoria destaca-se: 

Raúl Prebish, Juan Noyola, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, 

Theotonio dos Santos, Oswaldo Sunkel e André Gunder Frank. Trata-se de uma teoria 

com várias correntes que surgiu na década de 1960 para explicar o subdesenvolvimento 

da América Latina.  

A teoria da dependência engloba vários autores que compartilham a idéia de que 

a dependência é uma condição histórica em que certa estrutura da economia mundial 

favorece alguns países em detrimento de outros. De acordo com Santos: 

devemos caracterizar a dependência como uma situação condicionante. Um 
certo grupo de países tem a própria economia condicionada pelo 
desenvolvimento e expansão de outra economia. A relação de independência 
entre duas ou mais economias e entre estas e o comércio mundial, toma a 
forma de dependência quando alguns países (os dominantes) podem expandir-
se e auto-impulsionar-se, enquanto outros (os dependentes) só podem fazê-lo 
como reflexo daquela expansão, que atua positiva ou negativamente sobre o 
próprio desenvolvimento imediato. De qualquer forma a situação básica de 
dependência conduz os países dependentes à condição de atrasados e 
explorados em relação aos dominantes. Estes dispõem do domínio tecnológico, 
comercial, financeiro e sócio-político – segundo os momentos históricos – que 
lhes permite impor condições de exploração e extração de excedentes 
produzidos internamente (SANTOS, 1976, p. 125).  

 

Para os teóricos da dependência o sistema internacional é constituído por dois 

conjuntos de Estados, os do centro (ou dominantes) e os da periferia (ou dependentes). 

As relações entre estes dois grupos de Estados são dinâmicas e reforçam os padrões de 

desigualdade internacionais. Os Estados periféricos sofrem grande influência de forças 

externas que acabam afetando sua condição sócio-econômica. Esta situação é 
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conseqüência da internacionalização do capital e sua conseqüente divisão internacional 

do trabalho.  

Os países periféricos ao tentar seguir o modelo de desenvolvimento econômico 

dos países centrais não conseguiram reproduzi-lo. Os teóricos da dependência 

demonstraram que este modelo dos países centrais é fruto de um processo histórico 

específico que inclui a exploração de colônias e países periféricos, e que não pode ser 

repetido (SANTOS, 2000).  

O fenômeno da dependência não é apenas externo, pois ela também está presente 

na estrutura interna dos países periféricos sob diversas formas (social, ideológica e 

política) (SANTOS, 2000).  

Na década de setenta teve início um debate mais amplo sobre as idéias da teoria 

da dependência em outras partes do mundo. Na África vários trabalhos estavam em 

curso sobre a questão do desenvolvimento, como os de Samir Amin. Outros autores 

como André Gunder Frank buscaram expandir a teoria da dependência para 

compreender a formação e evolução do capitalismo como uma economia mundial, por 

isso a estreita relação entre a teoria da dependência e a teoria do sistema-mundo, que 

acaba se desenvolvendo com Wallerstein (SANTOS, 2000).  

A teoria da dependência gerou importantes trabalhos no campo das relações 

internacionais e da cooperação internacional ao apontar a existência de uma hierarquia 

de poder nas relações internacionais. Para os teóricos da dependência, o que caracteriza 

as relações internacionais entre os países do Norte e do Sul é a dominação e a 

exploração. A análise desta hierarquia de poder evidencia a cooperação assimétrica e a 

dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. Duas formas de 

cooperação devem ser diferenciadas: a cooperação horizontal, também chamada de 

cooperação sul-sul, entre países da periferia do sistema, e a cooperação vertical, ou 

cooperação norte-sul, entre países centrais e países periféricos. A cooperação horizontal 

pode ser uma forma dos países periféricos se inserirem de forma diferenciada nas 

relações internacionais, estabelecendo novas regras. Os estudos sobre a dependência 

serviram de base para propostas de uma nova ordem internacional e para a formulação 

de estratégias de desenvolvimento: 

la teoría de la dependencia constituye un paso más allá en la teoría del 
imperialismo en la medida en que enfatizan en el análisis de las formas, 
medios e instituciones de dominación internacional en su interacción con las 
dinámicas internas de los países del Norte y del Sur. Sus estudios incluyen el 
papel de las clases y sujetos sociales en las relaciones internacionales y la 
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cooperación entre las clases explotadas en los países centrales y en los países 
dependientes (ESPINOZA, 2003, p. 7).  

 

Ao analisar a cooperação assimétrica entre o Brasil e os países europeus e norte-

americanos, a geógrafa Bertha Becker (2006) argumenta que a cooperação internacional 

pode ser uma forma de coerção velada das potências mundiais, como meio para que 

estas possam intervir em certos países. No entanto, ela pode se tornar positiva se os 

países que a recebem souberem utilizá-la conforme seus interesses: “o diálogo e a 

diplomacia e, em particular, o fortalecimento dos vasos comunicantes entre Estado e 

sociedade civil, podem transformar essa coerção em instrumento de mudança positiva” 

(BECKER, 2006, p. 19).  

A cooperação internacional assimétrica é evidente no caso da ajuda financeira 

internacional para o desenvolvimento. Como afirmam Tokatlian e Carvajal (1994) ao 

analisar a ajuda internacional para a América Latina, a cooperação para o 

desenvolvimento no pós-Guerra Fria visava “centralmente a confirmar y/o profundizar 

el modelo económico neoliberal que se generaliza en el subcontinente [...] demostrado 

cuando se observa la assistencia técnica y financeira de organismos como el Banco 

Mundial” (1994). Estes autores também apontam para a questão das condicionalidades 

nos acordos de cooperação. As cláusulas de condicionalidade nos acordos de 

cooperação são uma forma de prescrever certas políticas estatais, que devem ser 

cumpridas para que ocorra uma continuidade da ajuda internacional (CARVAJAL e 

TOKATLIAN, 1994).  

Marc Williams (1998) faz uma comparação entre a ajuda financeira 

internacional para o desenvolvimento e a nova ajuda focada no desenvolvimento 

sustentável. Para este autor a inclusão da estratégia do desenvolvimento sustentável por 

parte de agências financiadoras, como o Banco Mundial, não mudou o caráter e as 

formas de dominação da ajuda financeira internacional: 

sustainable development strategies adopted by international donors extend and 
reproduce forms of dominance. Sustainable development strategies do not 
depart radically from conventional aid policies. Situating sustainable 
development within the discourse on development reveals a continuity in the 
construction and maintenance of knowledge about the developing world. The 
focus on the poor and their relationship to the environment is informed by a 
commitment to growth. Sustainable development reproduces certain key 
themes of conventional developmentalism, e.g. population, and excludes from 
view critical issues such as militarization (WILLIAMS, 1998). 

 

 A ajuda internacional para o desenvolvimento (também chamada de assistência 

internacional ou cooperação técnica internacional)  é um tipo de cooperação 
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internacional que surgiu no período pós-descolonização, e que já sofreu diversas 

críticas, entre elas dos próprios países que já foram colônias, para o estabelecimento de 

relações mais justas (SOARES, 2003, p. 608). Estas críticas também foram dirigidas ao 

próprio conceito de subdesenvolvimento e, por isso, os termos “ajuda” e “assistência” 

foram sendo substituídos por cooperação internacional e transferência de tecnologia.  

 A transferência de tecnologia entre países, tanto em sua forma bilateral quanto 

multilateral, também tem sido denominada de cooperação técnica internacional, embora 

ainda se encontre as expressões “auxílio”, “ajuda” ou “assistência técnica”. Trata-se e 

uma modalidade cujo objetivo é a facilitação e aceleração na formação de técnicos e de 

quadros administrativos, ou a transferência de uma tecnologia industrial, em países com 

menor grau de desenvolvimento tecnológico (SOARES, 2003).  

O princípio do Direito Internacional mais revolucionário, em relação aos séculos 

anteriores, foi o reconhecimento de desigualdades existentes entre os Estados e a 

aplicação diferenciada das normas internacionais em relação aos Estados menos 

desenvolvidos (SOARES, 2003). A oposição entre países periféricos e países centrais já 

estava presente na primeira reunião da ONU sobre questões ambientais realizada em 

Estocolmo em julho de 1972. A segunda conferência, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, apresenta também esta situação. No Princípio 7 da Declaração do Rio sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento são definidas as responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas dos Estados (SOARES, 2003).  

Se a cooperação internacional é usada por um Estado mais forte impor suas 

preferências aos demais, acaba interferindo na soberania destes. Por outro lado, muitas 

vezes os Estados alegam que a cooperação pode interferir em sua soberania quando não 

estão interessados em assumir maiores compromissos internacionais. O papel da 

soberania na cooperação internacional varia quanto ao tipo de cooperação, se é vertical 

ou horizontal, isto é, se existe assimetria de poder entre os Estados envolvidos.  

 

1.3 A questão da soberania estatal 

 

No Direito Internacional a soberania pode ser definida como “um poder supremo 

e independente em relação ao poder dos outros Estados” (SILVA, 2002, p. 165). E pode 

ser expressa de três formas: soberania interna (manutenção da ordem interna em um 
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determinado território), soberania externa (não há subordinação a nenhuma autoridade 

internacional) e soberania nacional (direito do povo de eleger seus governantes).  

 O termo soberania surgiu juntamente com o Estado moderno em meados do 

século XVI (MATTEUCCI, 1986). A soberania estatal moderna foi consagrada 

formalmente pela Paz de Westfália, em 1648, que pôs fim a Guerra dos Trinta Anos. 

Estes acordos marcaram o fim da noção de um mundo cristão e o início de uma nova 

ordem internacional em que todos os Estados são soberanos em seus territórios, e que 

não existe nenhuma autoridade acima dos Estados no sistema internacional.  Neste 

sentido, a soberania é considerada “a culminação de um processo de expropriação das 

funções propriamente políticas, internas e externas, por parte do Estado Moderno” 

(TILIO, 2003, p. 18). Esta noção de soberania estatal está completamente vinculada a 

noção de território: “o território, tal como se forja, é claramente uma construção 

política, cuja primeira função é servir de suporte à soberania de um Estado que se cria” 

(BADIE, 1997. p. 45). 

A soberania pode ser vista como um conceito político jurídico, pois concentra 

formas de força e de direito. Esta dualidade em relação à política e ao direito pode ser 

expressa pelas duas concepções clássicas de Jean Bodin e de Thomas Hobbes. Na 

concepção clássica de Jean Bodin (1992), a soberania é “o poder absoluto e perpétuo de 

uma República” (BODIN, 1992, p. 47), o soberano é visto como a fonte de toda a lei, 

tendo apenas algumas limitações como as leis naturais, os contratos firmados e as leis 

constitutivas da república. Para Bodin “a soberania reside no poder de fazer e de anular 

leis”, trata-se, portanto, de uma concepção jurídica, enquanto que para Hobbes (1979) a 

soberania é “o poder coativo de se fazer obedecer” (TILIO, 2003, p. 20). 

A soberania é uma questão central que vêm sendo debatida dentro e entre as 

teorias de relações internacionais. Tal debate tem contribuído para um aprofundamento 

teórico sobre esta questão. Para Ribeiro (2004b) a soberania surgiu de autores clássicos 

como Bodin, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau, e é aplicada nas relações entre 

países e em foros multilaterais. Com a emergência de novos atores e temas na agenda 

internacional “é preciso rever a definição de soberania, sem precisar abandoná-la como 

defendem neoliberais” (RIBEIRO, 2004b, p. 27).  

Soares (2003) aponta que o Direito Internacional surgiu como uma afirmação da 

soberania absoluta. Pois, somente os Estados com um poder absoluto poderiam se auto-

imporem deveres em compromissos firmados com outros Estados soberanos, isto é, de 

criarem direitos e deveres para eles próprios.  
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Para Morgenthau (2000), a soberania é a autoridade suprema para aprovar e 

fazer cumprir leis em um determinado território, o que pressupõe “a independência em 

relação à autoridade de qualquer outra nação e a igualdade em relação às mesmas nos 

termos do direito internacional” (2000, p. 578). Para este autor as obrigações legais que 

um Estado aceita se submeter não limitam a sua soberania, pois não é a quantidade de 

acordos internacionais o que limita a soberania de um Estado, e sim a qualidade dos 

acordos, isto é, se eles afetam a sua autoridade suprema de legislador e aplicador da lei 

em um determinado território (2000). 

De acordo com Morgenthau a hierarquia existente nas relações internacionais, a 

dependência de um Estado em relação a outro, não afeta a condição legal da soberania. 

E para o autor, a soberania é indivisível, pois se ela quer dizer autoridade suprema, não 

poderia haver mais de uma autoridade.  

No entanto, outros autores contestam estas afirmações, pois, como afirma Lima: 

[...] o próprio princípio da ‘soberania absoluta’ é, antes, uma construção 
doutrinária do que uma realidade prática. Simultaneamente à sua inauguração, 
os Estados foram levados a criar outras instituições que, de fato, negavam 
aquele princípio, como é o caso da imunidade diplomática, estabelecendo um 
espaço fictício, extraterritorial, no interior dos espaços nacionais (LIMA, 1996 
p. 3). 

 

Para Bachelet, a assinatura de acordos internacionais é uma característica da 

soberania, já que os Estados o fazem por livre vontade, sem influências externas, além 

do que, é o princípio de igualdade jurídica que levou os Estados a se comprometerem 

uns com os outros e estabelecerem obrigações recíprocas: 

portanto, é preciso um livre consentimento para criar compromissos mútuos 
entre os Estados sempre livres de os romper ou de modificar o seu conteúdo, 
em função de sua soberania. A sua faculdade de manobrar no âmbito desta 
troca de vontades apenas conhece os limites que eles reconhecem a si próprios 
enquanto Estados plenamente soberanos. Em conseqüência, nada se opõe a que 
eles renunciem reciprocamente, num determinado domínio, a exercer a sua 
soberania. Podemos mesmo dizer que essa renuncia seria a mais perfeita 
expressão de sua soberania (BACHELET, 1995, p. 241). 

 

Outras análises revelam que a soberania não é um atributo intrínseco do Estado, 

e sim uma instituição criada a partir da interação mútua entre eles, como tem sido 

afirmado por teóricos construtivistas (LAKE, 2003). A concepção realista de soberania, 

como a de Morgenthau, tem sido criticada por outros teóricos (BARKIN e CRONIN, 

1994; RUGGIE, 1993; LAKE, 2003) por não levar em consideração aspectos 

considerados por eles como relevantes. Os autores construtivistas consideram esta 

concepção como fixa e “a-histórica”: 
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constructivists have emphasized that sovereignty, in both its internal and 
external faces, is a socially constructed trait. Although sovereignty and 
specially anarchy were once taken as enduring givens of international 
relations, they are now more usefull understood as what John Searle (1995) 
calls ‘social facts’ and what Alexander Wendt (1999), following Roy 
Bhaskar (1979), calls ‘social kinds’ (that is, social constructions that are 
produced and reproduced through the pratices of states). Thus, sovereignty is 
not exogenous to the system but produced through practice (LAKE, 2003, p. 
308).  

 

O neorrealista Stephen Krasner (1999) faz uma análise da soberania onde aponta 

desvios no que ele chamou de soberania Westphaliana. Sua intenção era mostrar como a 

soberania varia substancialmente entre as unidades do moderno sistema internacional. 

Krasner aponta que os problemas contemporâneos transfronteiriços e globais levam a 

uma soberania interdependente, em que os Estados precisam cooperar para tentar 

solucioná-los.  

Para Lake (2003) as análises de Krasner são incompletas, pois apesar de 

enfatizar os desvios da soberania, não os agrega em padrões, e também não identifica se 

esta questão dos desvios é importante para as relações internacionais. Partindo destes 

questionamentos, Lake (2003) apresenta uma análise que incorpora a questão da 

hierarquia nas relações internacionais e sua influência para a soberania dos Estados. 

Quando se trata de questões ambientais como a gestão dos recursos hídricos 

transfronteiriços, alguns autores (BECKER, 2006; MIYAMOTO, 1992) argumentam 

que, em alguns casos, o discurso ambientalista serve como argumento para a ingerência, 

ferindo assim o princípio da soberania. O que se alega para a ingerência, especialmente 

no caso da Amazônia, é que a destruição das florestas tropicais pode ter conseqüências 

globais e “partindo deste princípio a soberania deve, pois, ser colocada de lado, já que 

se trata de resolução de problemas comuns a todos os países, e não referidas 

especificamente a este ou aquele outro” (MIYAMOTO, 1992, P. 18). Isto ocorreu, por 

exemplo, quando o ex-presidente da França, François Mitterand, falou durante a 

Conferência do Meio Ambiente, em Haya, em 1989, “sobre a criação de uma Alta 

Autoridade Mundial para Assuntos Ambientais com capacidade de ingerência, o que 

significaria limitar as soberanias nacionais sobre os bens considerados de interesse para 

a humanidade, como a Amazônia” (AMAYO, 2007, p. 15). 

Esta situação levou a uma separação clara entre as posições dos países do Norte 

e dos países do Sul, que tentam defender sua autonomia e o direito soberano de explorar 

os seus recursos naturais. Miyamoto (1992) afirma que os países em desenvolvimento 

nunca foram plenamente soberanos em suas decisões no plano internacional. Para este 
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autor, apenas as grandes potência têm autonomia para decidir sobre questões 

internacionais, enquanto que aos outros países resta apenas o poder de barganha:  

a impossibilidade de influenciar decisões mundiais tem levado, portanto, à 
polarização de comportamentos, de um lado os países desenvolvidos que ditam 
normas que regem o comportamento do sistema internacional, e de outro, os 
que apresentando limitada capacidade de barganha, mantêm-se ignorados 
mesmo nas decisões que os afetam diretamente, inserindo-se em um quadro 
pré-estabelecido francamente desfavorável, restando-lhes pequenas margens 
de manobra, mas que são insuficientes para alterar os rumos do vento a seu 
favor (MIYAMOTO, 1992, P. 16). 

 
Os teóricos de relações internacionais não estão de acordo quanto à definição de 

soberania, porém, pode-se concluir, a partir da análise destas diferentes visões, que os 

Estados reconhecem uma soberania formal, ou seja, os Estados são igualmente 

soberanos no direito internacional. No entanto, observa-se casos em que esta autoridade 

suprema para fazer e cumprir leis sofre interferências em certos países. Além do que, 

Estados militarmente e economicamente mais fortes podem interferir nos assuntos 

internos de outros Estados mais fracos, ferindo a soberania deste, o que para Lake 

(2003) decorre da existência de uma hierarquia no sistema internacional. Esta 

interferência nem sempre é armada ou até mesmo explícita, já que existem outras 

estratégias mais sutis e até mesmo legais, para um Estado impor suas preferências sobre 

as dos outros.  

Para estes autores o que constrange a soberania dos Estados não se resume a 

assinatura de acordos internacionais, pois se trata na verdade do conteúdo dos acordos 

internacionais, se eles impedem a autoridade para fazer e cumprir leis. E também 

quando outros Estados mais fortes interferem nos assuntos internos de outros Estados. 

Nestes casos a soberania está em risco ou já não existe. Portanto, se um Estado decide 

assinar um acordo para a gestão de uma bacia internacional com outros Estados, ele não 

está necessariamente colocando em risco a sua soberania. O que importa é o conteúdo 

do tratado, as obrigações que o Estado estará se comprometendo a cumprir, seja 

disponibilizando informações ou o dever de não causar dano a outro Estado. Estas 

obrigações não entram, necessariamente, em choque com a autoridade para fazer e 

cumprir leis do Estado em seu território. De acordo com Ribeiro: 

a soberania existe e deve ser mantida quando é a manifestação de um povo que 
define suas normas internas a um Estado sem ingerência, inclusive para regular 
o acesso a recursos fundamentais como é o caso da água, cabendo a ele decidir 
como vai usá-la. O exercício da soberania legal internacional permite o 
estabelecimento de acordos bilaterais ou multilaterais para o uso dos recursos 
hídricos de rios internacionais. Mas é importante frisar: apenas os países que 
alojam os rios em seus territórios devem participar da gestão dos recursos 
hídricos. O mesmo vale para aqüíferos (2004b, p. 32).  
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A abordagem construtivista entende a soberania como dinâmica e socialmente 

construída, embora ela ocorra em todo o sistema (LAKE, 2003). Para o construtivismo 

as concepções de Estado e soberania não são pré-concebidas ou “a-históricas”, como 

nas teorias neo-realistas e neoliberais, mas entendidas em sua historicidade. A grande 

contribuição da teoria construtivista é sua abordagem histórica e sociológica da 

soberania. Biersteker e Weber (1996) ao invés de partir da suposição de que todo Estado 

é soberano, estão interessados nos diversos modos que os Estados estão constantemente 

negociando a sua soberania externa. Os Estados são definidos a partir de suas 

reivindicações de soberania, e a soberania é definida a partir das interações e práticas 

dos Estados, portanto não é imutável. Trata-se de uma relação constitutiva entre Estado 

e soberania, onde os Estados estão sempre negociando o significado da soberania 

através de suas próprias práticas.  

David Strang (1996) faz uma análise da construção da soberania a partir das 

mudanças do significado desta no período do colonialismo e do imperialismo. No 

período imperialista, os países europeus construíram um discurso para deslegitimar a 

soberania dos países sob o poder imperial. O reconhecimento da independência e, 

portanto, da soberania das ex-colônias latino americanas também foi demorado e, 

mesmo quando a soberania foi reconhecida estes países continuaram dependendo 

fortemente dos países europeus, em especial, do Reino Unido. Esta análise apoiada na 

história permite entender porque os países sul-americanos estão sempre buscando o 

reconhecimento externo de sua soberania. 

Strang (1996) argumenta que quando os europeus chegaram as terras da África e 

da Ásia, eles perceberam que os povos locais estavam organizados politicamente, e não 

poderiam ser ignorados, entretanto, não reconhecem certos direitos a eles, entre eles a 

sua soberania. Estes povos não eram “civilizados”, não compartilhavam a mesma 

cultura, ideologia e instituições sociais dos europeus. Este discurso de não civilizados 

foi criado para que a opinião pública pudesse entender e apoiar a política imperialista, 

que passou a ser vista como uma missão civilizatória. 

As ex-colônias americanas, apesar da demora, foram reconhecidas como Estados 

soberanos pelos países europeus, pois as elites destes países eram descendentes de 

europeus e, acima de tudo, compartilhavam o mesmo universo cultural e político. No 

entanto, no caso da América Latina, a dependência em relação à Europa continuou, 

além disso, o Reino Unido ainda usou a força armada para interferir na região ao menos 
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quatro vezes de 1820 a 1914 (STRANG, 1996). Os países da América Latina buscaram 

o reconhecimento externo de sua soberania tentando se adequar aos padrões europeus, 

ao modelo europeu de Estado.  

A relação entre soberania e cooperação envolve diversos aspectos. A cooperação 

pode ser vista como interferindo na soberania dos Estados, podendo ser usada como 

argumento para a ingerência ou, como no caso de uma gestão compartilhada de rios 

internacionais, como limitando a soberania dos Estados sobre os recursos em seu 

território. Pode também ser vista como um mecanismo de fortalecimento da própria 

soberania no sistema internacional, incentivando relações pacíficas e enfocando 

interesses comuns. A cooperação internacional para a gestão dos recursos hídricos tem 

como objetivo buscar soluções compartilhadas para problemas comuns e propõe a 

gestão compartilhada das bacias internacionais. Esta cooperação, na maioria das vezes, 

se dá na forma de instituições internacionais.  

 

1.4 As instituições e a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços 

 

Para facilitar a cooperação os países criam instituições internacionais, com o 

intuito de guiar o comportamento dos atores em direção a objetivos comuns acordados 

por meio da cooperação. As instituições sociais são as regras do jogo que servem para 

definir práticas sociais, papéis e, teriam a função de guiar as interações entre os atores, 

resolver conflitos, facilitar a cooperação e aliviar os problemas de ação coletiva em um 

mundo de atores interdependentes (NORTH, 1996; MARCH, 1989; ROMAN, 1998). 

As instituições contribuem para a comunicação entre os atores, o que aumenta a 

confiança entre eles.  

Oran Young (1994) diferencia instituições de organizações, para ele, as 

organizações são entidades materiais que possuem escritórios, equipamentos, equipe, 

orçamento, e personalidade jurídica. As organizações são instituições sociais, mas nem 

todas as instituições são organizações.  

As instituições podem ser classificadas, para Krasner (1999, p. 56), de acordo 

com sua institucionalização (definida como quando o comportamento é guiado por 

estruturas institucionais como princípios, normas e regras formais ou informais), ou de 

acordo com sua persistência ou durabilidade (entendida como um conjunto de 
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princípios, normas e regras que persiste ao longo do tempo e da mudança dos contextos 

em que foram criadas).  

Quanto mais os comportamentos dos atores convergirem com as estruturas 

institucionais, maior é o grau de institucionalização. Os padrões de comportamento mais 

institucionalizados são aqueles que são tidos como normais (“naturais”), porque os 

atores não conseguem pensar em alternativas ou porque mesmo se conseguem pensar 

em alternativas, os constrangimentos são tão absolutos e fixos que não se consegue 

mudar o comportamento. Os padrões menos institucionalizados são aqueles em que as 

estruturas institucionais apesar de existirem não têm impacto sobre o padrão de 

comportamento. Para Krasner (1999) um ambiente desprovido de estruturas 

institucionais seria semelhante a um estado de natureza em que o comportamento é 

guiado por interesses e ações calculadas a curto prazo e constrangidos apenas pelo 

poder dos outros atores. A eficácia do argumento dos neo-institucionalistas estaria em 

demonstrar a institucionalização ou a durabilidade de uma instituição internacional 

(KRASNER, 1999).   

São várias as perspectivas teóricas que apresentam diferentes visões sobre a 

natureza e o impacto das instituições. A perspectiva neorrealista vê os interesses e o 

poder dos Estados como mais importantes e, deste modo, as instituições teriam pouco 

impacto nas ações destes, já que: 

international institutions, which are created by powerful states, could impact 
on behavior in modest ways by reducing uncertainty and transaction costs, but 
would never last beyond the preferences and power of the states that had 
created them in the first place (KRASNER, 1999, p. 67). 

 

Para a teoria da escolha racional (rational choice) as instituições são sempre 

conseqüência da escolha dos atores, pois se não o fosse, os atores nunca as aceitariam. 

A durabilidade das instituições varia dependendo dos custos de transação envolvidos 

(KRASNER, 1999). Krasner (1999) aponta que o neo-institucionalismo liberal parte dos 

pressupostos da perspectiva da escolha racional e de acordo com esta abordagem o 

comportamento dos atores poderiam ser guiados com a criação de instituições. 

Steve Weber (1997) apresenta três abordagens sobre as instituições, a escolha 

racional, a abordagem reflexiva (reflectivist), e a institucionalista. A teoria 

institucionalista se subdivide em institucionalismo econômico, institucionalismo 

histórico, novo institucionalismo sociológico, porém é possível distinguir motivações e 

métodos próprios de investigação que a separa das demais teorias. Este autor também 
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concorda com Krasner no sentido de que em certa medida o institucionalismo faz uma 

compilação de conceitos racionalistas, mas também de conceitos reflexivos. 

As instituições ambientais são as normas que regulam os comportamentos dos 

Estados para que sejam minimizados os danos ao meio ambiente, podendo ser 

governamentais ou não-governamentais. As instituições ambientais internacionais 

podem ser tanto acordos e convenções assinadas entre os Estados, regras informais e 

condutas, como também organizações internacionais. As instituições voltadas para a 

gestão compartilhada dos recursos hídricos transfronteiriços visam evitar possíveis 

conflitos entre os Estados devido ao caráter transnacional dos efeitos de sua degradação.  

A gestão compartilhada dos recursos naturais é uma forma de lidar com os 

problemas comuns envolvendo os recursos hídricos transfronteiriços. Essa gestão 

envolve diversos atores, entre eles, diferentes instituições que, em alguns casos, são 

criadas para realizar a gestão específica de uma bacia internacional. Desde a segunda 

metade do século vinte, foram criadas diversas instituições internacionais com o 

objetivo de conter o acirramento de tensões internacionais e desenvolver programas de 

gestão para bacias internacionais.  

O debate sobre a questão da gestão compartilhada, incluindo nesta a 

preocupação com as questões ambientais, dos recursos hídricos transfronteiriços 

começou na década de 1960 na Europa. No entanto, a cooperação em torno de bacias 

internacionais é muito mais antiga:  

os países europeus foram os que mais avançaram nas novas formas de gestão 
das águas, em função de problemas de poluição interna e de que a maioria de 
suas bacias hidrográficas são compartilhadas entre mais de um Estado. Devido 
a características geográficas das bacias hidrográficas daquele continente, 
coube ao Conselho da Europa assumir a coordenação dos debates sobre esta 
questão, de modo a diminuir as tensões existentes entre aquelas nações. Para 
isso, foram negociados acordos e estabelecidas diretrizes de ação a serem 
seguidas pelos países da comunidade (ASSUNÇÃO, 2002, P. 55).  

 

A gestão dos recursos hídricos é realizada, em geral, através de um programa de 

gestão integrada de uma bacia hidrográfica. Deste modo, a bacia hidrográfica é a 

unidade de planejamento da gestão. O manejo ambiental da bacia corresponde a uma 

parte da gestão integrada e consiste na preservação, ou conservação das fontes de 

captação de água na bacia visando um melhor aproveitamento e controle da água 

(BRESSAN, 1996). Na década de 1990, foram sendo elaborados os princípios da gestão 

integrada dos recursos hídricos a partir da necessidade de lidar com múltiplas variáveis 

e desafios que envolvem as bacias hidrográficas.  
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De acordo com Lorenz et al. (apud FERRO, 2007) a gestão integrada de uma 

bacia hidrográfica é um tipo de gestão, visando o longo prazo, que abarca cada aspecto 

físico-biológico e cada interesse social de forma conjunta. Ainda segundo estes autores, 

para que ocorra a gestão integrada de uma bacia transfronteiriça devem ser atendidas 

algumas condições: uma boa atmosfera política entre os Estados que a compartilham; 

uma organização institucional de acordos e planos internacionais efetiva e modelos 

institucionais para executá-los; suporte operacional e cooperação técnica na coleta de 

informações e troca de conhecimentos, tais como de monitoração, pesquisa conjunta e 

planos. As bases da gestão integrada de uma bacia transfronteiriça são, portanto, as 

políticas, a cooperação e as instituições. Estes autores apontam que as ferramentas e 

instrumentos usados na gestão devem ser adaptados aos interesses econômicos, sociais e 

ambientais em jogo (LORENZ et al., apud FERRO, 2007). O sucesso da gestão de uma 

bacia vai depender também do grau de envolvimento (participação) dos atores sociais 

afetados, pois são estes que dependem dos recursos hídricos da bacia e que realizam as 

ações que impactam os mesmos.  

A problemática dos recursos hídricos foi tratada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) na década de setenta na Conferência das Nações Unidas sobre Água 

realizada em Mar del Plata, em 1977. A partir de então esta discussão ganhou mais 

espaços e várias outras reuniões internacionais foram realizadas sobre o tema nas 

décadas seguintes. Em 1992 ocorre a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que tem como um de seus documentos 

finais a Agenda 21. Este documento trata da questão dos recursos hídricos em seu 

capítulo dezoito sobre a Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos 

Hídricos: Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos 

Recursos Hídricos. No entanto, foi em 1997 que a ONU realizou uma reunião para tratar 

especificamente sobre a gestão e o uso dos recursos hídricos transfronteiriços, a 

Convenção Internacional sobre a Utilização de Rios Internacionais para Fins Diferentes 

da Navegação4, realizada em Nova York. Esta convenção ainda necessita da adesão de 

mais países para entrar em vigor.  

A necessidade de cooperação para solucionar os problemas dos recursos hídricos 

é expressa nesta última convenção em seu artigo sexto, que diz: “Watercourse States 

shall cooperate on the basis of sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit 

                                                
4  No decorrer deste trabalho esta convenção será referida como Convenção de 1997.  
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and good faith in order to attain optimal utilization and adequate protection of an 

international watercourse”. Esta convenção apresenta como princípios gerais: a 

utilização racional e eqüitativa dos recursos hídricos; a participação da sociedade nas 

decisões sobre a utilização destes; que a utilização racional e eqüitativa deve levar em 

conta fatores relevantes; a obrigação de não causar dano significativo a outro país; a 

obrigação de cooperar; a troca regular de dados e informações sobre o curso d’água ou 

bacia transnacional; a relação entre os diferentes tipos de uso da água. No entanto, não 

está explicito no texto da convenção o que seria “danos significativos”, e como 

mensurá-los.  

Ribeiro adverte que estas conferências sobre a água são pouco efetivas, o que 

revela “a ausência de uma regulação internacional para o acesso à água” (2008, p. 19). 

Esta inexistência de regulação internacional favorece os interesses econômicos, 

permitindo sua comercialização em âmbito global, e os interesses estratégico-militares 

de alguns países que podem por meio do uso da força ter acesso à água fora de seu 

território (RIBEIRO, 2008).  

Para Ribeiro, estas conferências propõem o compartilhamento da soberania dos 

países que possuem bacias internacionais: 

O aparato institucional em formação para a regulamentação do uso dos 
recursos hídricos em escala internacional propõe o compartilhamento destes, 
chocando-se com a soberania dos países e a prevalência de legislação nacional 
na exploração da água. Esses princípios constam da Declaração de Estocolmo, 
resultante da Conferência sobre Ambiente Humano, realizada em Estocolmo 
em 1972, e foram reafirmados na Declaração do Rio, ratificada em 1992, na 
CNUMAD (RIBEIRO, 2008, p. 76). 

 

No caso da Convenção de 1997, a questão da soberania é central já que se trata 

de rios que correm em mais de um território. No entanto, “a obrigatoriedade da boa 

convivência e da soberania compartilhada levam ao esvaziamento do documento” 

(RIBEIRO, 2008, p. 98).  

Reconhecem-se no direito internacional dois tipos de soberania envolvendo a 

questão de bacias internacionais: a soberania territorial absoluta e a integridade 

territorial absoluta (RIBEIRO, 2008). Na soberania territorial absoluta o Estado usufrui 

dos recursos hídricos de um curso de água transfronteiriço, independentemente das 

conseqüências que isso possa ter para os demais países e não precisa informá-los sobre 

suas atitudes. Já no modelo da integridade territorial absoluta, é considerado 

propriedade comum das partes o curso de água transfronteiriço. Todas as atividades que 

os países pretendam realizar no curso de água teriam que ser informadas, e só seriam 



 55 

permitidas aquelas que não colocassem em risco seu aproveitamento pelos outros países 

ribeirinhos. 

Na Convenção de 1997 é utilizada outra teoria, a da “soberania territorial 

limitada”, em que cada Estado tem sua autonomia reconhecida para utilizar a água 

desde que não cause danos para os países vizinhos. Para Ribeiro, “esse modelo é o que 

melhor se aplica à gestão compartilhada de uma bacia hidrográfica e seus cursos de 

água” (2008, p. 95).  

Os poucos Estados que assinaram a Convenção de 1997 (16 assinantes e 15 

ratificações em 2007) nada podem fazer sem a participação dos seus vizinhos com os 

quais compartilham cursos de água. Esta convenção está, portanto, longe de conseguir 

solucionar os problemas em torno dos recursos hídricos transfronteiriços:  

a proposição, elaboração, discussão e definição de uma Convenção a partir da 
Assembléia Geral resultou em um corpo normativo extremamente idealista. 
[...] Uma convenção idealista que encontre dificuldades em ser ratificada 
mantém o problema sem solução. Enquanto isso perdurar, as práticas políticas 
e ambientais de países que compartilham recursos hídricos serão baseadas na 
sua capacidade de intervenção militar, impondo o realismo político clássico e, 
o que é pior, o uso desigual dos recursos hídricos na escala mundial 
(RIBEIRO, 2008, p. 99).  
 

Em um estudo sobre os recursos hídricos internacionais chamado “Basin at Risk 

Project”, do departamento de Geociências da Universidade de Oregon (Estados Unidos), 

os autores (WOLF, 2003; GIORDANO, 2003) analisaram as mais de 200 bacias 

internacionais e procuraram identificar indicadores históricos de conflito ou cooperação 

em torno destas bacias. Eles criaram uma escala de intensidade que vai do conflito à 

cooperação com 15 pontos, e analisaram as teorias e os indicadores mais citados sobre 

os conflitos envolvendo bacias internacionais. Seus resultados revelaram que a 

cooperação é mais freqüente do que os conflitos em torno das bacias internacionais. 

Outra conclusão relevante do estudo é a de que a possibilidade de conflito aumenta em 

uma bacia onde ocorreu uma mudança do sistema físico ou institucional que exceda a 

capacidade da bacia e suas instituições de absorver esta mudança. Como mudança 

física, analisou a construção de barragens e como mudança institucional, a 

internacionalização de uma bacia.  

Os autores sugerem que os estudos posteriores sobre bacias internacionais 

devem desenvolver os seguintes tópicos: a existência, força e estrutura dos tratados 

sobre águas internacionais e outros mecanismos institucionais relevantes; o nível de 

desenvolvimento das instituições encarregadas de gerenciar a água em cada Estado 

ribeirinho; a qualidade da governança na bacia e as condições, tais como densidade 
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populacional, PIB per capita, que pode afetar a capacidade do governo de lidar com 

mudanças; e as incertezas ligadas ao regime hídrico da bacia.  

Em outro trabalho Giordano e Wolf analisam os tratados sobre bacias 

internacionais e apontam que falta robustez na maioria deles:  

water allocations, for example, the most conflictive issue area between co-
riparian states, are seldom clearly delineated in water accords. [...] 
Enforcement mechanisms are also absent in a large percentage of the treaties. 
Finally, international basins with agreements remain in the minority. Formal 
management institutions have been established in only 117 of the 263 
international basins and even within these, few include all nations riparian to 
the affected basins, which precludes the integrated basin management 
advocated by the international community (GIORDANO, 2003, p. 168).  
 

Existem três escalas principais em que atuam as instituições internacionais para 

a gestão dos recursos hídricos. A escala internacional onde atuam organizações 

internacionais tais como as Nações Unidas através de convenções assinadas em seu 

âmbito, e também através da atuação de organismos como o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente 

(sigla em inglês GEF – Global Environment Facility). Outra escala é a regional, como a 

assinatura de acordos entre os países de uma região do mundo, como por exemplo, no 

âmbito da União Européia. A terceira é a escala de uma bacia hidrográfica como é o 

caso do acordo entre Índia e Paquistão em torno da bacia do rio Indo, o “Indus Waters 

Treaty” (BRADNOCK, 2003; ALAM, 2002). 

  Na escala das bacias hidrográficas, Giordano e Wolf, em vários de seus 

trabalhos (2003, 2007, 2008), fazem uma revisão dos acordos sobre bacias 

internacionais no último século e apontam que a escala das bacias hidrográficas é a mais 

apropriada para a gestão dos recursos hídricos, pois, geralmente, existem interesses 

comuns entre os Estados ribeirinhos relativos ao aproveitamento da bacia, além do que 

buscam um acordo que reflita as necessidades e condições específicas da bacia: 

first, the hydrologic linkages formed by the world’s international basins create 
shared interests among each basin’s co-riparian states. Agriculture, industry, 
recreation, hydropower, flood control, environmental integrity, and human 
health are all connected to some degree within an international basin. While 
individual sectors and countries may have exploited their riparian position or 
dominance at times throughout history, basin treaties have likewise 
demonstrated a remarkable ability to cooperatively capitalize upon their shared 
interests and to focus not only on the division of shared water resources 
themselves, but on the broader benefits from their use or control. […] Second, 
basin states have illustrated a great deal of creativity in formulating treaty 
provisions that meet the unique hydrological, political, and cultural settings of 
their individual basins. […] Third, conditions and priorities within a basin 
change considerably over time, necessitating some degree of flexibility in the 
institutions created to manage shared water systems. While further progress is 
needed in this area, precedents exists for incorporating provisions into basin 



 57 

accords to accommodate changing needs and values. […] A final notable 
development in the 20th century treaty record has been a use, albeit limited, of 
multiresource linkages, effectively broadening the “basket benefits” 
considered in international water agreements and expanding the possibility for 
positive-sum solutions to resource problems (GIORDANO, 2008).  

 

 Conca (2006) lança a indagação sobre a emergência de um regime global de rios 

internacionais baseado no conjunto de princípios existentes nos acordos internacionais 

sobre bacias internacionais. Este autor acredita que não se pode falar em regime, 

primeiro, ele aponta que nem todas as bacias internacionais possuem um acordo, e as 

que possuem os acordos variam em extensão, profundidade e escopo. No entanto, 

afirma que “at least some of these accords can be said to meet the definition of an 

international regime as rules of the game that delimit ‘the range of legitimate or 

admissible behavior in a specific context of activity’” (CONCA, 2006, p. 103). 

 Isto leva a uma complexa questão quanto à relação entre um processo global de 

construção de normas e princípios para bacias internacionais e o crescente conjunto de 

acordos na escala das bacias. No âmbito global existe a Convenção das Nações Unidas 

de 1997 sobre a utilização dos rios transfronteiriços que busca criar um conjunto de 

princípios e normas internacionais, e na escala das bacias muitos destes princípios são 

encontrados nos acordos: 

although the Watercourses Convention was not approved until 1997, its central 
principles became apparent much earlier, during the ILC deliberations; many 
of these principles trace their origins to developments in the 1960s. 
Convergence on these norms across individual basin-specific treaties, which 
involve highly heterogeneous political, economic, and ecological situations, 
could be read as significant evidence of a global normative pull. On the other 
hand, the causal relationship could be the opposite, in the sense that the global 
framework simply reflects accumulated practice in the basin-specific treaties” 
(CONCA, 2006, p. 103). 

 

 Neste aspecto, os analistas têm apresentado diferentes abordagens sobre a 

relação entre as diferentes escalas. MacCaffrey and Sinjela (apud CONCA, 2006) 

afirmam que importantes princípios da Convenção (de 1997) estão presentes em alguns 

acordos recentes na escala das bacias, assim como, a Convenção reflete os princípios 

acumulados no desenvolvimento sobre o direito das águas. Já Wolf e Harmner (apud 

CONCA, 2006) acreditam que são poucos os acordos de bacias internacionais que 

contém os princípios da Convenção que resultaram de mais de trinta anos de 

negociações. Estes autores apresentam evidências de que existe uma grande distância 

entre o conteúdo dos acordos de bacias e o conteúdo da Convenção. 
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it appears that a few incorporate all riparian states within the basin to which 
they apply. Few make even rudimentary links to others issues, much less the 
comprehensive linkages required for enforcement mechanisms, or even the 
“back-door” binding power that many regime theorists posit through processes 
of monitoring, information exchange, and actively shared governance. It is 
also noteworthy that the pace of codification of basin-specific treaties has 
slowed in recent decades (CONCA, 2006, p. 105).  

 

 Os acordos sobre bacias internacionais e a Convenção representam para Conca 

(2006) um padrão esporádico, fragmentado e as vezes ambíguo de cooperação em torno 

dos rios transfronteiriços, que coloca em dúvida a questão da emergência de uma regime 

global seja via a estrutura global da Convenção, seja através dos acordos de bacias. 

Entretanto, aponta que a escala das bacias internacionais talvez seja a que contém os 

maiores avanços, “even if most of the world’s shared basins remain uncovered by 

international accords, those for which accords are in place could be converging on a set 

of norms for shared governance” (CONCA, 2006, p. 106). 

 Embora seja possível destacar vários avanços nos acordos sobre bacias 

internacionais, vulnerabilidades institucionais ainda podem ser identificadas. Das 263 

bacias internacionais, 158 não possuem nenhum tipo de estrutura de cooperação entre os 

Estados ribeirinhos. Das 105 bacias que apresentam alguma instituição, cerca de 20% 

delas possuem acordos multilaterais, a maioria são acordos bilaterais, apesar de dois 

terços das bacias com instituições serem compartilhadas por três ou mais Estados. Além 

disso, os acordos que levam em conta a gestão, monitoramento e avaliação da qualidade 

da água, resolução de conflitos e participação pública ainda são minoria. Desta forma, a 

grande maioria dos acordos continua sem os instrumentos e ferramentas necessários 

para uma gestão eficiente a longo prazo (GIORDANO, 2008).  

 Giordano e Wolf (2008) apontam que, como resultado das experiências deste 

último século, as estruturas para a gestão compartilhada dos recursos hídricos devem 

contar com: estruturas adaptáveis de gestão permitindo que as contribuições do público, 

as novas informações e tecnologias possam ser incorporadas; critérios flexíveis e claros 

de distribuição e qualidade da água; distribuição eqüitativa dos benefícios; e 

mecanismos de resolução de conflitos bem detalhados.  

 Conca, ao analisar os acordos ao nível de bacias, retoma alguns aspectos de 

Giordano e Wolf, que também aponta para a questão da distribuição dos acordos no 

tempo e no espaço, revelando que os acordos existentes não abarcam nem a metade das 

bacias internacionais e têm diminuído o ritmo de acordos assinados nas últimas décadas. 

Este autor também chama a atenção para o número de participantes nos acordos 
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revelando que a maioria deles são bilaterais enquanto que a maioria das bacias 

internacionais estão localizadas nos territórios de três Estados ou mais. Outro fator 

relevante apontado por Conca (2006) são os princípios contidos nos acordos, o padrão 

temporal destes princípios e a correlação entre eles. Enquanto alguns princípios estão 

presentes em grande parte dos acordos (como o princípio da consulta, troca de 

informações, e resolução pacífica de disputas), outros não (como o princípio do uso 

eqüitativo e o principio de não causar dano significativo). A proteção ambiental é um 

princípio que têm recebido grande ênfase a partir de 1992, devido ao aumento da 

preocupação em relação às questões ambientais a partir a conferência das Nações 

Unidas realizada nesta data. Conca (2006) também afirma haver um modesto 

crescimento do princípio de não causar dano significativo e da criação de comissões 

permanentes de bacias.  

Tanto Conca (2006) quanto Wolf (2003) apontam para a baixa 

institucionalização da questão dos recursos hídricos no âmbito internacional. Para 

Ribeiro (2008), esta baixa institucionalização é reflexo dos interesses econômicos e 

políticos de atores poderosos como as corporações multinacionais, organizações 

internacionais como o Banco Mundial e potências mundiais: 

a edificação de ordem ambiental da água ainda é frágil. Ela carece de um 
aparato institucional [...]. A presença marcante, no caso da água, de grandes 
empresas transnacionais destituiu o caráter público das discussões, resultando 
em programas de privatização desenvolvidos mundo afora (p. 153).  

 

A Amazônia é central nesta discussão sobre recursos hídricos transfronteiriços 

devido à abundância de água na floresta, o que a coloca em uma posição estratégica. A 

bacia amazônica é partilhada por oito países. Como muitos dos seus rios são 

transnacionais, a gestão da bacia pressupõe a cooperação entre os países da região para 

que seja efetiva, visto que a degradação gerada a montante do rio resulta em impactos à 

jusante. Na região amazônica a cooperação multilateral teve início com a assinatura do 

Tratado de Cooperação Amazônica.  

 

1.5 Conclusões 

 

Os conceitos apresentados neste capítulo serão utilizados na análise do papel da 

cooperação internacional para minimizar conflitos e realizar a gestão dos recursos 

hídricos transfronteiriços na bacia amazônica, que é o objetivo deste trabalho. Os atores 

principais desta cooperação internacional são os Estados e as instituições internacionais. 
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Os Estados exercem sua soberania sobre os recursos hídricos presentes em seu 

território. Estes Estados estão separados uns dos outros pelas fronteiras políticas que 

delimitam os seus territórios. No entanto, alguns recursos naturais são transfronteiriços, 

isto é, atravessam as fronteiras entre os Estados e, portanto, estão presentes em mais de 

um território. A bacia amazônica possui recursos hídricos transfronteiriços como é o 

caso do rio Amazonas. Os recursos hídricos quando são transfronteiriços geram uma 

situação de interdependência entre os Estados que os compartilham, pois a poluição 

gerada a montante pode impactar o Estado a jusante.  

Esta situação de interdependência leva os Estados a cooperarem uns com os 

outros para evitarem conflitos em torno dos recursos compartilhados. Em alguns casos, 

para facilitar a cooperação, os Estados criam instituições internacionais com o objetivo 

de regular as ações destes em relação aos recursos hídricos compartilhados. No caso dos 

recursos hídricos transfronteiriços existe uma convenção, a Convenção Internacional 

sobre a Utilização de Rios Internacionais para Fins Diferentes da Navegação (de 1997), 

mas que ainda não está em vigor porque poucos países a assinaram e ratificaram. 

Também existem acordos e organizações internacionais no âmbito das bacias 

internacionais, nos quais os maiores avanços em termos de institucionalização vêm 

ocorrendo.  
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2 DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA À ORGANIZAÇÃO DO 

TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA 

 

Este capítulo trata da bacia amazônica, apresentando suas características físicas e 

o processo político de cooperação entre os oito países que dela fazem parte. A primeira 

parte trata dos aspectos físicos da bacia, as estruturas e formas do relevo, as 

características climáticas, os domínios morfoclimáticos e a hidrografia. Em seguida, é 

apresentado os impactos antrópicos nos recursos hídricos como o desmatamento e a 

contaminação da água por mercúrio. A terceira parte analisa o processo de negociação 

entre os países amazônicos para a assinatura de um acordo de cooperação. Este processo 

culmina na assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), em 1978, que é 

analisado até o ano de 2002 quando este é substituído pela Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA). Finalmente, faz-se uma análise da OTCA desde sua 

criação até o ano de 2007.  

A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do mundo e, também, a maior 

bacia hidrográfica. Portanto, ela é central na discussão sobre recursos hídricos 

transfronteiriços. Todavia, esta abundância também está ameaçada pelo 

desflorestamento e pela poluição, frutos do crescimento econômico insustentável. Entre 

as causas da deterioração da qualidade da água na Amazônia estão os resíduos e 

produtos usados na mineração, como o mercúrio, os resíduos da atividade madeireira, a 

extração de materiais para a construção civil, e o próprio esgoto das cidades e vilas. 

Além disso, outro fator que tem contribuído para a diminuição da quantidade de água, 

com a queda das chuvas e o assoreamento dos rios, é o desmatamento (ASSUNÇÃO, 

2002; CARNEIRO, 2007). 

 

2.1 A bacia amazônica 

 

É difícil precisar com exatidão os limites físicos e políticos da Amazônia. Várias 

instituições e pesquisadores se dedicaram a isso, mas o consenso ainda não existe. 

Nesse item vamos apresentar os valores da área total da Amazônia segundo os critérios 

hidrográfico, ecológico e político-administrativo. 
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A Bacia Amazônica é compartilhada por sete países (Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, e Venezuela)5, mais o Suriname, que não compartilha a bacia, 

apenas o ecossistema, que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA). Ao se referir a Amazônia é preciso fazer a distinção entre os 

conceitos: bacia amazônica e domínio amazônico. Fazem parte da bacia amazônica os 

países que possuem em seu território rios que fazem parte da bacia do rio Amazonas6. Já 

o domínio amazônico se refere às características ecológicas da floresta. De acordo com 

o geógrafo Aziz Ab’Saber (2003) um domínio morfoclimático e fitogeográfico é:  

um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial [...] onde haja um 
esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e 
condições climático-hidrológicas. Tais domínios espaciais de feições 
paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área 
principal, de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e 
biogeográficas formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo 
(AB’SABER, 2003, p. 11-12).  

 

Esta preocupação decorre do fato de que, embora os países compartilhem as 

mesmas características físicas e naturais e façam parte do domínio amazônico, nem 

sempre fazem parte da bacia amazônica, como é o caso do Suriname (TCA, 2004; 

BOLETIM, 2004a).  

De acordo com a OTCA, a Amazônia possui aproximadamente 7, 5 milhões de 

km², segundo o critério político-administrativo utilizado pelos países amazônicos, 

conforme mostra a tabela 1. No entanto, não existe um consenso entre os pesquisadores 

sobre o tamanho exato da bacia. De acordo com o critério, ela pode ter 7,5 ou 6 milhões 

de km². 

 

Tabela 1: Área amazônica nos países membros da OTCA, segundo dados da OTCA. 
País Bacia (km²) % sobre a área total 

Nacional 
% sobre a área total 
da Bacia 

Países que compartilham o domínio amazônico e a bacia amazônica 
Bolívia 824.000 75 11,2 
Brasil 4.982.000 58,50 67,69 
Colômbia 406.000 36 5,52 
Equador 123.000 45 1,67 
Guiana 5.870 2,73 0,08 

                                                
5 A França também faz parte da Amazônia através de seu território ultramarino, a Guiana Francesa (com 
91.000 km² na Amazônia), mas não faz parte do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e nem da 
bacia hidrográfica do rio Amazonas. 
6 A bacia hidrográfica é uma área limitada pelos divisores de águas, que são os pontos mais altos do 
relevo, como morros ou serras, onde a água é drenada por meio dos rios. Em geral, as bacias hidrográficas 
possuem muitas nascentes e apenas uma saída (foz), através de seu rio principal que escoa as águas até os 
mares ou oceanos.  
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Peru 956.751 74,44 13,02 
Venezuela 53.000 5,78 0,72 
País que compartilha apenas o domínio amazônico 
Suriname 142.800 100  
Total (amazônico) 7.493.421   
Fonte: BOLETIM, 2004a, adaptado.  

 

A tabela1 apresenta a área amazônica dos países membros da OTCA segundo o 

critério político-administrativo utilizado pelos países para a delimitação da Amazônia 

em seu território. É interessante observar que embora alguns países possuem uma área 

pequena no total da área da Amazônia, esta área representa mais da metade da área de 

seu território nacional como é o caso da Bolívia. A área da Amazônia boliviana 

representa apenas 11,2% da área total da Amazônia, mas corresponde a 75% da área de 

todo o território nacional boliviano. Já o Brasil, detém 67,7% da área total da Amazônia 

que corresponde a 58,5% de seu território nacional, o Peru possui 13% da área 

amazônica, que corresponde a 74% de seu território, e a Colômbia detêm 5,5% da bacia, 

que representa 36% de seu território. 

A tabela 2 apresenta dados um pouco diferentes daqueles apresentados pela 

OTCA. Isto porque o cálculo da superfície da total da Amazônia é, ainda, uma questão 

em aberto para a pesquisa. A superfície da bacia amazônica, de acordo com os dados do 

estudo GEOAMAZÔNIA realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), pela OTCA e pelo Centro de Investigações da Universidade do 

Pacífico (CIUP) (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009), varia nos estudos sobre a região, de 

acordo com o critério utilizado, de mais de 7 milhões km² até 6.100.000 km². 

 
Tabela 2: Área Amazônica segundo diversos critérios. 
País Área Amazônica: critério 

hidrográfico (km²) 
Área Amazônica: critério 
ecológico (km²) 

Bolívia 724.000 567.303 
Brasil 3.869.953 4.196.943 
Colômbia 345.293 452.572 
Equador 146.688 76.761 
Guiana 12.224 214.960 
Peru 967.176 782.786 
Suriname ------- 142.800 
Venezuela 53.000 391.296 
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Total 6.118.334 6.825.421 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptado.  
 

Pelo critério hidrográfico, a diferença dos dados se deve pela exclusão dos rios 

Tocantins e Araguaia, bem como de seus afluentes, da bacia do Amazonas. Se a bacia 

do Tocantins, que tem uma superfície aproximada de 900.000 km², for incluída nesse 

quesito a área da bacia passa de 6.118.334 km² para 7.018.334 km². Alguns países como 

a Venezuela e a Bolívia utilizam o critério hidrográfico na definição política-

administrativa da Amazônia. Já pelo critério ecológico (domínio amazônico) a área total 

da Amazônia é maior que a área da bacia hidrográfica do rio Amazonas, com uma 

diferença de 707.087 km². 

Na tabela 3, observa-se a importância regional e nacional de acordo com a 

definição política administrativa de cada país que integra a Amazônia. É interessante 

observar os valores que representam a área amazônica em cada território nacional e os 

valores de cada Amazônia nacional na área total da Amazônia. Pois embora alguns 

países possuam uma área pequena da Amazônia total, esta área pode representar mais da 

metade do território nacional. 

 

Tabela 3: Participação relativa, por país, na área da Amazônia política 
País Área Amazônica: 

critério político (km²) 
% sobre a área total da 
Amazônia política 

% sobre a área total 
nacional 

Bolívia 724.000 9,8 65,9 
Brasil 5.034.750 67,9 59,1 
Colômbia 477.274 6,4 41,8 
Equador 115.613 1,6 40,8 
Guiana 214.960 2,9 100,0 
Peru 651.440 8,8 50,7 
Suriname 142.800 1,9 100,0 
Venezuela 53.000 0,7 5,8 
Total 7.413.827 100  
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptado.  

 

 A Amazônia boliviana representa apenas 9,8% da área total da Amazônia, 

porém, representa 65,9% do território boliviano. Já o Brasil conta com 67,9% da área da 

Amazônia toda, o que representa 59,1% do território nacional brasileiro. A Colômbia 

contribui com 6,4% da Amazônia total, que ocupa 41,8% do território boliviano.  A 
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Amazônia equatoriana representa 1,6% da área total amazônica, ocupando 40,8% do 

território nacional do Equador. A Guiana contribui com 2,9% da área total da Amazônia 

que ocupa praticamente todo o território nacional da Guiana. Vale ressaltar que quando 

observa-se o critério hidrográfico a Guiana possui uma área de apenas 12.224 km² da 

bacia amazônica, portanto a menor área de toda a bacia. O Peru contribui com 8,8% da 

área total da Amazônia, o que corresponde a 50,7% da Amazônia toda. No entanto, pelo 

critério hidrográfico a contribuição peruana na área total da bacia amazônica é de 

315.736 km² a mais. O Suriname contribui com 1,9% da área total da Amazônia, 

representando o total do território nacional do Suriname. Lembrando que o Suriname 

não faz parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas. A Venezuela contribui com apenas 

07% da área total amazônica, o que representa 5,8% do território venezuelano, que 

corresponde também ao critério hidrográfico. Entretanto, pelo critério ecológico a 

Amazônia venezuelana tem uma área de 391.296 km², bem maior que os 53.000 km² 

dos critérios hidrográfico e político-administrativo. 

 

2.1.1 Estruturas e formas do relevo 

 

Três estruturas geológicas caracterizam a paisagem amazônica: a oeste os 

Andes; os escudos cristalinos das Guianas e do Brasil; e, na porção central, a extensa 

planície sedimentar (mapa 1). 
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Mapa 1: Bacia Amazônica – compartimentos de relevo. 

 
Fonte: PERU, 2007, adaptado.  

 

A bacia amazônica se formou a partir de eventos geológicos muito antigos. Os 

escudos cristalinos das Guianas e do Brasil são formações com mais de 700 milhões de 

anos, modeladas desde o Pré-Cambriano. Estes escudos delimitavam a bacia que fluía 

para oeste, antes da formação dos Andes e da separação da África. Durante o Terciário, 

o soerguimento dos Andes e a separação dos continentes inverteram os cursos de água 

que passaram a fluir para o leste. Neste período, a bacia possuía uma drenagem 

diferente da atual. Era formada por grandes lagos que foram recebendo sedimentos ao 

longo do tempo, até chegar à organização atual (ROSS, 2005; COMISSIÓN, 1992; e 

CUNHA e PASCOALOTO, 2006).  

A altitude predominante na Amazônia em nossos dias está abaixo de 200m. Ao 

norte e ao sul encontram-se os planaltos das Guianas e do Brasil, com altitudes entre 

600 e 700m. Os Andes, a oeste, apresentam altitudes superiores a 4.000m, chegando a 

mais de 6.000m. Os Andes tem sido a fonte principal de sedimentos para a bacia 

amazônica (COMISSIÓN, 1992; CUNHA e PASCOALOTO, 2006). A parte mais baixa 

da bacia (até 200m de altitude) possui como unidades de relevo: a Planície do rio 

Amazonas, Guaporé; planícies de inundação; Depressões da Amazônia Ocidental, 
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marginal norte-amazônica e marginal sul-amazônica; e Planaltos em bacia sedimentares, 

que são os planaltos residuais norte e sul amazônicos (ROSS, 2005).  

As terras baixas da região amazônica possuem uma escala subcontinental, de 

acordo com o geógrafo Aziz Ab’Saber:  

trata-se de um anfiteatro de planícies aluviais e colinas tabuliformes apenas 
passível de ser visualizado quando cartografado na escala de mapa. [...] Neste 
conjunto se incluem vastos trechos de planícies de inundação, dispostas em 
largas calhas aluviais, nitidamente embutidos em uma área muito maior ainda 
de baixos platôs e de faixas de relevos colinosos, parte terciários, parte 
paleozóicos (AB’SABER, 2004, p. 31).  

 

Importantes cidades desta região podem estar situadas em altitudes bem baixas, 

como Manaus, a 40m de altitude e a 1.287 km da foz, Tabatinga (Brasil) e Letícia 

(Colômbia), a 65m de altitude e a 2.920 km da foz ou mesmo Iquitos (Peru), a 107 m de 

altitude e a 3.400 km da foz (CUNHA, 2008, p. 10). 

 

2.1.2 Características climáticas 

 

Em quase toda a parte baixa da bacia amazônica ocorrem os climas equatorial 

úmido e sub-úmido, controlados principalmente pela Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). A ZCIT é uma faixa, aproximadamente na latitude do Equador, 

“definida pela convergência dos alísios procedentes de ambos os hemisférios” (ROSS, 

2005, p. 540). Também atuam na região a massa equatorial continental (Ec) na 

Amazônia ocidental e a massa equatorial marítima (Em), juntamente com a ZCIT, que 

afetam o médio e o baixo Amazonas, além do litoral.  

A variação de temperatura nesta parte baixa é escassa e as médias térmicas são 

acima dos 24º C (exceto algumas áreas do planalto das Guianas). As temperaturas nas 

partes altas (andinas) variam de temperadas a frias (COMISSIÓN, 1992).  

Nas partes baixas da bacia o regime de chuvas apresenta variações. No 

hemisfério norte o período em que as precipitações atingem o seu máximo se concentra 

entre junho e julho, enquanto que no hemisfério sul se estende de novembro a março 

(COMISSIÓN, 1992). Já nos Andes as precipitações aumentam de maneira abrupta 

chegando em algumas áreas a mais de 6.000mm por ano (COMISSIÓN, 1992). Na 

planície da Amazônia ocidental “verificam-se totais anuais superiores a 2.500mm por 

ano e ausência de estação seca” (CONTI e FURLAN, 2005, p. 101). A diagonal que se 

estende de Roraima, passando pelo sul do Pará e Rondônia, ao Acre apresenta um clima 



 68 

equatorial sub-úmido com médias pluviométricas menos elevadas e com alternância 

entre a estação seca e a chuvosa. Na região do baixo Amazonas, os totais anuais de 

precipitação são elevados (Belém apresenta média de precipitação de 2.204mm por ano) 

com apenas dois meses de estiagem (CONTI e FURLAN, 2005).  

Estima-se que cinqüenta por cento do vapor de água que entra na região 

amazônica provém do Oceano Atlântico por meio dos ventos alísios. O restante do 

vapor é resultante da própria evapotranspiração da floresta (COMISIÓN 1992; COHEN, 

ROCHA e SOUZA, 2003; SALATI, SANTOS e MARQUES, 1980). O saldo positivo 

de precipitação menos evaporação é que fornece a água para os solos, para os rios e para 

a floresta.  

Ocorrem, no entanto, certas anomalias no clima da Amazônia devido aos 

fenômenos conhecidos como El Niño e La Niña. O fenômeno El Niño abarca um 

variado conjunto de fenômenos meteorológicos com efeitos diversos na América do Sul, 

como secas nas regiões norte, leste e centro da Amazônia, enquanto o fenômeno La 

Niña produz chuvas abundantes que resultam em inundações em muitas áreas da região: 

outros estudos (Nobre e Rennó, 1985; Kayano e Moura, 1986; Richey et al., 
1989; Marengo, 1992, 1995; Marengo e Hastenrath, 1993; Marengo et al., 
1998 e Souza et al., 2000) corroboram o fato de que anomalias positivas da 
TSM no Pacífico equatorial (El Niño) produzem secas no centro, norte e leste 
da Amazônia, bem como na parte norte da Região Nordeste do Brasil. 
Anomalias negativas correspondentes (La Nina), por sua vez, produzem 
chuvas abundantes nessas sub-regiões. A questão que se coloca imediatamente 
diante de nós é: como quantificar o efeito de anomalias térmicas continentais 
semelhantes – ou até maiores e permanentes – àquelas que ocorrem 
periodicamente sobre os oceanos, afetando o ciclo hidrológico da Amazônia” 
(COHEN, ROCHA e SOUZA, 2003, p. 80).  

 

 Na Bolívia, o efeito do El Niño nas últimas décadas foi a alteração do padrão 

climático, fazendo com que os ventos úmidos se precipitem na Cordilheira dos Andes. 

Assim, perdem a umidade e atravessam a Cordilheira causando o deslocamento para o 

oeste da umidade vinda do Brasil. Como resultado este fenômeno causou inundações 

anormais a oeste do país e secas prolongadas no Altiplano7. Este fenômeno aconteceu 

duas vezes no último quarto de século, no período de 1982 a 1983 e no período de 1997 

a 1998 (BOLÍVIA, 2007).  

 No Peru os impactos maiores do El Niño no período de 1997 a 1998 foram em 

cidades litorâneas, mas também causou estragos nas cidades amazônicas como 

                                                
7 O Altiplano da América do Sul situa-se entre a cordilheira ocidental e oriental dos Andes e ocupa áreas 
do território da Bolívia, Peru e Chile. Trata-se de um planalto de grande altitude, em média 3,4 mil 
metros, que se formou com o soerguimento dos Andes, onde encontra-se o mais alto lago navegável do 
mundo, o Lago Titicaca.  
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Cajamarca, Ayacucho e Cusco. O valor das perdas foi de 2.500 milhões de dólares, 

sendo que 80% deste valor se deu com perdas em infra-estruturas (PERU, 2007).  

 

2.1.3 Domínios morfoclimáticos 

 

 Na Amazônia as florestas ocupam a maior extensão territorial e possuem uma 

grande diversidade biológica. Entende-se por floresta  

um tipo de formação no qual o elemento dominante são as árvores, formando 
um dossel. A organização ou estrutura dominante da floresta assim como sua 
composição florística são características importantes em sua classificação. 
Outros fatores, como o clima e a geomorfologia, também desempenham um 
papel na definição de seus tipos. [...] Algumas características climáticas ou 
mesmo fenológicas são usadas para identificar essas associações e tipos: 
pluviais, deciduais, semi-secas, montanas etc. Dentro de seu domínio próprio, 
as florestas brasileiras apresentam enclaves de formações não florestais, como 
as campinaranas na Amazônia ou os campo de altitude na Mata Atlântica 
(CONTI e FURLAN, 2005, p. 155).  

 
Nas terras baixas da Amazônia encontram-se florestas de terra firme e florestas 

de inundação. As florestas de inundação podem ser de dois tipos: permanentemente 

alagadas que são os igapós de rios de águas pretas e claras, e de inundação periódica, 

como as matas de várzea de rios de águas brancas. Além dos manguezais nas regiões 

litorâneas que são periodicamente inundados pelas marés (CONTI e FURLAN, 2005). 

A mata de igapó: 

ocorre em solo permanentemente alagado, em terrenos baixos próximos aos 
rios. Ocupam 15 mil km² do total da hiléia. Via de regra, o solo e a água dos 
igapós são ácidos. Sua vegetação permanece verde (é perenifólia), com folhas 
largas, e as árvores maiores atingem até 20m de altura, com ramificação baixa 
e densa. [...] Flutuando sobre as águas aparecem as folhas da vitória-régia, que 
podem atingir 40m de diâmetro. Alguns igapós durante curtos períodos podem 
secar, dando origem a praias arenosas (CONTI e FURLAN, 2005, p. 164).  

 
A mata de várzea, correspondendo a 55 mil km² do total da região amazônica 

brasileira: 

localizam-se sobre terrenos periodicamente alagados e sua composição 
florística varia de acordo com a duração do período em que ela é alagada, o 
que é determinado pela altura em relação ao nível de base dos rios. Nas áreas 
mais alagadas ela se assemelha aos igapós, nos menos alagados (altas) se 
parece com vegetação de terra firme. As matas de várzea apresentam árvores 
de grande porte, entre as quais se destacam as famílias Leguminosae, 
Sapotaceae, Moraceae. São típicos o cumaru-de-cheiro, a seringueira e o pau-
mulato (CONTI e FURLAN, 2005, 164).  

 

As matas de terra firme abrangem 90% da área total da bacia amazônica. Nestas 

matas “as árvores são altas (60-65m), carregadas de epífitas e cipós lenhosos. As 

florestas são compactas, perenifólias e higrófilas” (CONTI e FURLAN, 2005, p. 165). 
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As copas das altas árvores formam um dossel que reflete cerca de 95% dos raios solares, 

fazendo com que o interior da floresta permaneça escuro e úmido. Entre as plantas 

representativas destas matas destacam-se: a castanha-do-pará, a sumaúma, o cedro e o 

caucho (CONTI e FURLAN, 2005).  

A mata de terra firme é um tipo de floresta densa. A floresta densa é 

predominante na Amazônia e ocupa uma área de quase 4 milhões de quilômetros 

quadrados e inclui, além das matas de terra firme, as florestas de transição. Encontra-se 

também na planície amazônica a floresta aberta caracterizada por apresentar um dossel 

menos fechado que a floresta densa, onde predominam palmeiras, cipós e bambus. As 

florestas abertas ocupam uma área de aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados, 

sendo encontradas no leste da Amazônia brasileira, na fronteira entre Brasil, Bolívia e 

Peru e no noroeste da Amazônia colombiana (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009). 

Já nas partes altas da região amazônica, especialmente no sopé dos Andes e nos 

planaltos das Guianas, as formações vegetais são modificadas pela altitude. Entre as 

principais formações destacam-se: as florestas de montanhas baixas e as florestas 

úmidas de montanhas altas. As florestas de montanhas baixas são compostas por 

florestas de buritizais de altura, florestas de colinas altas de planícies, florestas secas 

tropicais e florestas úmidas de montanhas andinas (COMISIÓN, 1992; PNUMA, OTCA 

e CIUP, 2009). 

Na vertente oriental dos Andes destacam-se três pisos de vegetação: florestas 

úmidas de montanhas (bosques de lluvias de montana), florestas de neblina (bosques de 

neblina) e florestas baixas (bosques enanos). As florestas úmidas de montanha estão 

situadas entre 600m e 1.400m acima do nível do mar, logo acima da Selva Baixa. São 

densas e as árvores são bastante altas, com a presença de numerosas epífitas. Na floresta 

de neblina, situada entre 1.300m e 2.550m acima do nível do mar, as árvores são mais 

baixas e retorcidas com a presença de importantes espécies de madeira como o cedro. 

Como a umidade é muito alta, a neblina é freqüente e o terreno é muito inclinado. As 

florestas baixas ou de altura são também denominadas de “Ceja de Selva” ou “yungas”, 

e foram ocupadas por civilizações pré-colombianas. Atualmente grande parte destas 

florestas de altura está convertida em terras com atividade agropecuária. Em alguns 

locais é possível encontrar bolsões de aridez quando a barreira de montanhas impede a 

passagem de ventos carregados de umidade (PERU, 2007).  
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Foto 1: Amazônia andina 

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007.  

 

2.1.4 Hidrografia 

 

Foto 2: Casas de ribeirinhos próximas a Belém, Pará (Brasil).  

 
Fonte: Sant’Anna, 2007.  

 

Os rios desta imensa bacia têm suas nascentes situadas na Cordilheira dos 

Andes, no planalto central brasileiro e no planalto das Guianas (ver mapa 2). O sistema 

fluvial Amazonas-Solimões-Ucayalli é o rio mais extenso do mundo, com 6.671 km, e 

despeja no Oceano Atlântico entre 200.000 e 220.000 m³ de água por segundo, 
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“descarga essa que representa 15,47% de toda a água doce que entra diariamente nos 

oceanos” (ARAGÓN, 2002). De acordo com dados do INPE a extensão do rio 

Amazonas é ainda maior: 6.992,06 km (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009). Além disso, o 

rio Amazonas despeja uma carga de sedimentos tão grande, calculada em 1 bilhão de 

toneladas por ano, permitindo que sejam distribuídos sedimentos férteis através da 

corrente do Atlântico Norte até a Venezuela e algumas ilhas do Caribe (ARAGÓN, 

2002).  

 

Mapa 2: A bacia amazônica. 

 
Fonte: PERU, 2007, adaptado.  

 

 Os Andes, a oeste da bacia amazônica, são de grande importância para os 

ecossistemas aquáticos devido aos sedimentos e nutrientes lixiviados de suas encostas 

que, por meio das chuvas, chegam aos rios amazônicos, contribuindo para o 

enriquecimento da planície sedimentar (CUNHA e PASCOALOTO, 2006). Os rios que 

se originam nesta região são chamados de rios de “águas brancas”, que na realidade 

possuem uma coloração mais para o barro claro. Esta coloração se deve a grande 
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quantidade de sedimentos carregados dos Andes. São rios com pH variando de 6 a 7, 

com grande quantidade de minerais dissolvidos em suspensão. O mais notável exemplo 

deste tipo de rio é o Amazonas, mas também o são o Purus, o Juruá e o Madeira 

(COMISSIÓN, 1992; CUNHA e PACOALOTO, 2006).  

Estes rios, ricos em nutrientes, apresentam a maior quantidade de organismos 

vivos. Quando ocorrem inundações nos períodos chuvosos, é depositada nas várzeas 

grande quantidade de nutrientes tornando-as extremamente férteis (CUNHA e 

PASCOALOTO, 2006).  

Os rios que se originam nas encostas dos planaltos do Brasil e das Guianas, 

como o Tapajós, o Xingu e o Trombetas, apresentam águas claras. Suas águas são tão 

transparentes que a visibilidade pode atingir cinco metros. Estes rios apresentam várias 

tonalidades de verdes, em parte como conseqüência da presença de certas algas, 

possuem pH variando entre 4 e 7 e pequena quantidade de material em suspensão 

(COMISSIÓN, 1992; CUNHA e PASCOALOTO, 2006).  

Já os rios de “águas pretas”, como o rio Negro, têm essa tonalidade de marrom 

escuro devido à decomposição da matéria orgânica, principalmente de folhas caídas, 

que liberam substâncias ácidas. Nestes rios praticamente não há nutrientes dissolvidos e 

o pH varia entre 3 e 5. Outros exemplos deste tipo de rio são o Ariaú, o Jaú e o 

Nhamundá (COMISSIÓN, 1992; CUNHA e PASCOALOTO, 2006).  

O rio Amazonas nasce no Peru das águas do degelo do Nevado Mismi 

(montanha com 5.597m de altura) localizado na província de Arequipa, sul do país, de 

acordo com dados de Bohumiy Jansky (apud PNUMA, OTCA e CIUP, 2009), região 

onde se localizam as nascentes dos rios Carhuasanta, Ccacansa, Apacheta e Sillanque. 

Estas águas vão formar o rio Apurímac que corre no sentido noroeste, passando por 

Cusco. O rio Apurímac se encontra com o rio Mantaro e forma o rio Ene, na seqüência 

se encontra com o rio Tambo e depois com o rio Urubamba para formar o rio Ucayali a 

280m acima do nível do mar. A partir da confluência entre os rios Marañon y Ucayali, 

em Iquitos, passa a se denominar rio Amazonas (PERU, 2007). Quando entra em 

território brasileiro o Amazonas passa a se chamar rio Solimões e somente após 

encontrar-se com as águas escuras do rio Negro é que passa a se chamar Amazonas 

novamente.  

As diferenças de nível entre as cheias e os períodos de estiagem no rio 

Amazonas são bem marcadas. Na cidade de Iquitos, Peru, foi registrada uma variação 

entre 5,8m e 10,48m no período de 1962-1989 (PERU, 2007).  
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As águas do Amazonas correm a uma velocidade média de 2,5 km por hora nos 

cursos médio e baixo, mas pode chegar até 7 ou 8 km por hora como, por exemplo, na 

cidade de Óbidos, onde o Amazonas transpõe uma garganta com 2.600 m de largura, a 

mais estrita em território brasileiro (CUNHA, 2008, p. 10).   

A parte baixa da bacia, situada na planície amazônica, possui uma baixa 

declividade que favorece a formação de sistemas de rios meandricos, lagos e ilhas 

fluviais, num processo dinâmico de construção, destruição e reconstrução das margens. 

Na bacia amazônica encontra-se o maior arquipélago fluvial do mundo, o Anavilhanas 

(CUNHA, 2008, p. 10).  

 

2.2 Impactos antrópicos nos recursos hídricos 

 

 O ciclo hidrológico na Amazônia tem sofrido impactos decorrentes das ações 

antrópicas. Ainda não se conhece plenamente a dimensão destes impactos, no entanto, 

“é importante destacar essas ações como vetores da destruição da floresta nativa e de 

mudanças qualitativas evidentes na distribuição de água, localmente” (COHEN, 

ROCHA e SOUZA, 2003, p. 81).  

O desmatamento é um dos principais impactos antrópicos que vem contribuindo 

para a degradação dos recursos hídricos da bacia amazônica. Isto ocorre principalmente 

por meio do aumento da erosão e assoreamento dos cursos de água. O desmatamento é 

causado por um conjunto de atividades antrópicas como: a construção de estradas e 

hidrelétricas, a agricultura, a pecuária, a mineração e a urbanização. O desmatamento 

produz um efeito dominó, pois a área desmatada fica sujeita a erosão ocasionada pelas 

chuvas abundantes, que carregam os sedimentos da camada superficial do solo e os 

conduzem aos rios. Esta carga de sedimentos causa alterações morfológicas nos leitos 

dos rios, modificando características físicas, químicas e biológicas da água. O solo sofre 

compactação e diminuição da infiltração de água que abastece os lençóis freáticos 

(PASCOALOTO, 2008; CUNHA e PASCOALOTO, 2006).  

 A derrubada da floresta nativa também facilita a evaporação súbita da água e 

produz um novo equilíbrio da radiação na superfície, aumentando a refletividade e a 

temperatura (COHEN, ROCHA e SOUZA, 2003, p. 77). Estima-se que a médio e longo 

prazo cause a diminuição da umidade do ar e do solo: 

a remoção da floresta resulte em diminuição da umidade superficial do solo e 
do ar, em diminuição da concentração de núcleos de condensação e das nuvens 
cumulonimbos, dos quais tanto depende o ciclo de água na região. [...] O solo 
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nu perde a sua porosidade por compactação e as chuvas podem levar a um 
maior escoamento, à erosão e ao assoreamento de rios e lagos (COHEN, 
ROCHA e SOUZA, 2003, p. 78).  

 

 A conversão da floresta em áreas para a agricultura e pecuária pode causar a 

poluição dos cursos de água por defensivos agrícolas, além da já citada erosão dos solos 

e o assoreamento dos rios. Foi mostrado em estudos que a plantação de pastagens para o 

gado em certas áreas resultou em “significativas alterações microclimáticas desse tipo 

de superfície com relação ao clima, no interior e sobre a floresta amazônica natural” 

(COHEN, ROCHA e SOUZA, 2003, p. 78).  

 A expansão do cultivo da soja na Bolívia, nos últimos 15 anos, foi de 411%, 

causando um desmatamento de mais de 10.000 km². A taxa de desmatamento para o 

plantio da soja é de aproximadamente 600 km² por ano (BOLÍVIA, 2007). A expansão 

da agropecuária é a maior causa do desmatamento ilegal na Amazônia boliviana, o 

departamento de Santa Cruz é o responsável por 75% do desmatamento, seguido por 

Beni e Pando que contribuem com 20% (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009). 

 No Peru o desmatamento em todo o país chegou a 95.598,17 km² no ano 2000, 

sendo os departamentos de Amazonas e San Martin os mais afetados, com 18.608,66 

km² e 19.264,18 km² de floresta desmatada, respectivamente (PERU, 2007). No período 

de 1970 a 2000 estima-se que o desmatamento médio anual foi de 2.600 km² para toda 

Amazônia peruana. Neste período os departamentos com as maiores taxas de 

desmatamento foram San Martin (575,21 km² por ano) e Loreto (547,12 km² por ano) 

(PERU, 2007).  

 Na Amazônia Legal a taxa de desmatamento anual no período de 2002 a 2003 

foi de 23.750 km² (ver Figura 1). A área desmatada em toda Amazônia Legal no ano de 

2003 foi de 653 mil km², o que corresponde a 16,3% da área total (ALMEIDA et al., 

2005, p. 159). O desmatamento, entretanto, está concentrado ao longo do chamado 

“arco do desmatamento”, correspondente a uma faixa variando entre 200 e 600 km de 

largura, iniciando-se no Nordeste do Pará, margeando o Nordeste do Maranhão e 

Tocantins, Norte de Mato Grosso e Rondônia, até o estado do Acre. A detecção, o 

monitoramento e o mapeamento dos desmatamentos na Amazônia brasileira vêm sendo 

realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no âmbito do projeto 

“Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite” (PRODES) e do 

sistema “Detecção de Desmatamento em Tempo Real” (DETER). 
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Figura 1: Taxa de desmatamento anual na Amazônia Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INPE, 2008. 
 

 Como se pode perceber pela Figura 1, o desmatamento na Amazônia brasileira 

apresentou em 1994-1995 a maior taxa de desmatamento no período entre 1988 a 2003. 

Esta taxa sofre uma queda até 1997 quando começa a subir novamente. 

O Brasil é o país com a maior área desmatada acumulada em toda a Amazônia 

correspondendo a 79,5% (ver tabela 4). Em segundo está o Peru com 8,2%, seguido pela 

Bolívia com 5,3%. As principais causas do desmatamento na Amazônia por país são 

apresentadas na tabela 5.  

 

Tabela 4: Desmatamento da Amazônia nas décadas de 1980, 1990 e no período 2000-
2005. 

Área desmatada acumulada (km²) Desmatamento anual 
(km²/ano) 

 
 
 

País 
1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2005 

% da área 
total 

desmatada 
ao 2005 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2005 

Bolívia 15.500 24.700 45.735 5,3% 1.386 1.506 2.247 
Brasil 377.500 551.782 682.124 79,5% 19.410 16.503 22.513 
Colômbia 19.973 27.942 29.302 3,4% n.d. 664 942 
Equador n.d. 3.784 8.540 1,0% 212 378 388 
Guiana n.d. n.d. 7.390 0,9% n.d. n.d. 210 
Peru 56.424 64.252 69.713 8,2% 2.611 783 123 
Suriname n.d. n.d. 2.086 0,2% n.d. n.d. 242 
Venezuela n.d. 7.158 12.776 1,5% n.d. 716 553 
Total 451.924 666.076 857.666 100,0% 23.619 20.550 27.218 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptada.  
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 As principais causas do desmatamento e da degradação florestal em toda a 

Amazônia são as atividades agropecuárias, atividade madeireira, instalação de infra-

estrutura como estradas, extração de petróleo, atividade ilícitas como a produção de 

cocaína, e a mineração. No Brasil as principais causas são a pecuária extensiva, a 

agricultura, principalmente com a expansão da soja, a construção de estradas, 

hidrelétricas e atividade madeireira. Na Bolívia o avanço da soja sobre a Amazônia 

também vêm causando o desmatamento. Tanto no Brasil, quanto na Bolívia e no Peru a 

migração, os projetos de colonização e reforma agrária, e a apropriação de terras 

(grilagens) tem causado pressão sobre a floresta.  

 

Tabela 5: Principais causas do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia 
 

País 
 

 
Principais causas do desmatamento e da degradação florestal 

 
Bolívia Agricultura de subsistência por migração de sem-terras 

Sojicultura 
Pastagens para a atividade pecuária 
Atividade madeireira 

Brasil Pastagens para atividade pecuária 
Agricultura mecanizada 
Infra-estruturas: estradas e hidrelétricas 
Atividade madeireira 
Apropriação de terras públicas 

Colômbia Colonização espontânea 
Pastagens para pecuária 
Cultivo de ilícitos 

Equador Política de colonização e fronteiras vivas 
Agricultura de subsistência 
Infra-estrutura associada à produção de petróleo 

Guiana Agricultura 
Extração de bauxita 
Garimpo 

Peru Estradas 
Reforma agrária 
Atividade madeireira 

Suriname Garimpo 
 

Venezuela Agricultura e atividade pecuária 
Garimpo de ouro 

Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptada.  

 

Em relação aos incêndios florestais o Brasil também apresenta o maior número 

de focos de incêndios seguido pela Bolívia, como mostra a tabela 6 e a Figura 2. 
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Tabela 6: Números de focos de incêndios na Amazônia8. 
# HOT PIXELS 

2003 2004 2005 2006 
Países 

Nº % N° % N° % N° % 
Bolívia 1.764 9 4.291 14 4.532 16 2.855 16 
Brasil 17.941 88 26.742 85 23.723 83 14.316 83 
Outros 
países 

611 3 275 1 260 1 144 1 

Total 20.316  31.309  28.515  17.315  
Fonte: PNUMA, OTCA, CIUP, 2009.  

 

Em 2003 o Brasil foi responsável por 88% dos incêndios florestais na Amazônia, 

a Bolívia por 9% e todos os outros seis países por apenas 3%. Em 2004, 2005 e 2006 

esta proporção se mantêm com pequenas diferenças. Em 2006 ao Brasil corresponde 

83% dos incêndios florestais, à Bolívia 16% e aos outros países 1%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Um foco indica a existência de fogo no elemento de resolução (pixel), que varia de 1km x 1 km a 5 km 
x 4 km. Em um pixel pode haver um ou vários incêndios (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  
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Figura 2: Distribuição dos focos de incêndio na floresta Amazônica (2003-2006). 

 

 
 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptado. 
 
 A Figura 2 mostra como os incêndios ocorreram basicamente no Brasil e na 

Bolívia. No Brasil os incêndios florestais estão concentrados no chamado “arco do 

desmatamento”, e fora dessa área, ao longo do rio Amazonas e no estado de Roraima. 
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Mapa 3: Incêndios na bacia amazônica boliviana 

 
Fonte: Bolívia, 2007.  
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Na Bolívia os incêndios florestais se concentram nos departamentos de Beni e de 

Santa Cruz, como mostra o mapa 3, que correspondem às bacias dos rios Beni, 

Mármore e Itenez.  

Outro fator de grande impacto sobre os recursos hídricos é a contaminação 

causada por metais pesados como o mercúrio, ou por pesticidas e hidrocarbonetos.  A 

mineração causa impactos ao retirar material das margens e do leito do rio que é 

depositado e forma bancos de areia alterando o curso do rio, ou pela contaminação por 

compostos químicos solúveis despejados no rio. Estas ações geram grande quantidade 

de material particulado em suspensão, o que aumenta a turbidez e diminui a produção 

primária (que necessita da luz para a realização da fotossíntese), ocasionando a redução 

de alimento para grande parte dos organismos aquáticos (PASCOALOTO, 2008, p. 15). 

A exploração das jazidas de bauxita no rio Trombetas (PA), de cassiterita no rio Pitinga 

(AM), e de minério de manganês e caulim (AP) tem produzido grandes impactos nos 

ambientes aquáticos da região, decorrente da retirada da cobertura vegetal e da 

movimentação do solo (PASCOALOTO, 2008, p. 16). A exploração de bauxita na bacia 

do rio Trombetas causou um assoreamento que quase fez desaparecer o Lago Batata 

(COHEN, ROCHA e SOUZA, 2003). 

 A Serra dos Carajás (PA), no Brasil, também merece destaque, pois apresenta 

um custo ambiental elevado. Além do desmatamento para a instalação da atividade 

mineradora na região, ocorreu, também, a disposição dos rejeitos do processo de 

depuração dos minérios de ferro, cobre e outros metais nos cursos de água da região.  

Outros processos, como os artesanais de extração de ouro de Serra Pelada, também tem 

causado a contaminação por mercúrio dos rios (COHEN, ROCHA e SOUZA, 2003, p. 

83).  

 A contaminação por mercúrio é uma grande preocupação dos países amazônicos, 

que levou a um amplo processo de cooperação regional entre os Estados membros da 

OTCA. Na Primeira Reunião para a Cooperação Regional sobre Contaminação por 

Mercúrio na Bacia Amazônica, em dezembro de 2004, foi acordada a criação de um 

grupo de trabalho para a elaboração de um Plano de Ação. Na Segunda Reunião, em 

fevereiro de 2005, foi apresentada a primeira versão do Plano, que foi submetida à 

consulta entre os países membros. A segunda versão foi publicada em 2006, realizada 

pela OTCA em parceria com o Ministério de Meio Ambiente (MMA) do Brasil, com o 

apoio financeiro do Departamento de Estado da Embaixada dos Estados Unidos no 

Brasil (OTCA e MMA, 2006).  
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O mercúrio (Hg) é um metal altamente tóxico para os seres humanos, mesmo em 

baixas concentrações. Ele é encontrado naturalmente na crosta terrestre. Nos seres 

humanos a contaminação por mercúrio causa os seguintes sintomas:  

fraqueza, perda de apetite, inflamação e aparecimento de regiões escuras nas 
gengivas, perda dos dentes, irritabilidade, perda de memória, tremores nas 
mãos, pálpebras, lábios e língua. Em níveis mais elevados, o mercúrio produz 
alucinações, psicoses maníaco-depressivas, gengivites, irritabilidade crescente, 
tremores musculares e danos cerebrais irreversíveis (MACÊDO, 2004, p. 217).  

 

As principais causas da contaminação dos recursos hídricos amazônicos por 

mercúrio são: o garimpo do ouro, a queima da biomassa florestal e a degradação dos 

solos (FENZL, 2003; BRASIL, 2007). Estudos recentes mostraram que a contaminação 

por mercúrio não é causada apenas pela atividades de mineração de ouro, e sim pela 

combinação da erosão do solo, da mineração aurífera, e de incêndios florestais (FENZL, 

2003). As queimadas e a retirada das florestas expõem o solo às chuvas, que podem 

liberar o mercúrio (encontrado naturalmente no solo) no ar ou carregá-los para os 

corpos de água. O mercúrio que é liberado no ar pode ser carregado por ventos 

atravessando grandes áreas, e ser depositado no solo ou em corpos de água, longe do 

seu local de origem (FENZL, 2003, p. 119).  

A bioacumulação, isto é, a absorção de mercúrio por organismos vivos, ocorre 

por processos naturais de concentração deste elemento. Na Amazônia as condições dos 

rios (baixo pH da água, alta concentração de matéria orgânica dissolvida e baixo teor de 

material particulado) favorece a metilação do mercúrio, que é a sua forma mais tóxica, o 

metilmercúrio. O metilmercúrio é absorvido por micro-organismos aquáticos, que são 

ingeridas pelos peixes, contaminando, de forma acumulativa, toda cadeia alimentar. Os 

níveis mais altos da cadeia alimentar, desta forma, irão armazenar as maiores 

quantidades de mercúrio. Os seres humanos que se encontram no topo da cadeia 

alimentar, e principalmente os habitantes da região amazônica que ingerem grande 

quantidade de peixes, acabam armazenando maiores concentrações de mercúrio 

(FENZL, 2003).  

De acordo com a Agência Nacional da Água (ANA) do Brasil, estima-se que 

foram introduzidos na Amazônia Legal entre 100 a 130 toneladas por ano de mercúrio 

pela atividade garimpeira (BRASIL, 2007). Deste montante 40% foram lançados 

diretamente nos rios e cerca de 60% foram dispersos na atmosfera e transportados a 

longas distâncias (BRASIL, 2007).  
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  Foram conduzidas pesquisas sobre as concentrações de mercúrio nos rios do 

alto Madeira, na Bolívia, e os resultados obtidos indicaram concentrações bastante 

elevadas nos peixes coletados no rio Beni e também na população situada nas margens 

deste rio:  

as concentrações totais de mercúrio medidas nas águas de superfície da Bacia 
do rio Beni variaram durante a estação seca, de 2.24-2.257ng/L (Rio Zongo) 
até 7.00 ng/L (Rio Madeira, Porto Velho) e 9.49-10.86 ng/L na sua confluência 
com o rio Amazonas. Os resultados obtidos através de estudos realizados com 
peixes indicaram concentrações bastante elevadas de mercúrio em 86% dos 
peixes piscívoros coletados no rio Beni, excedendo quase quatro vezes os 
limites seguros propostos pela Organização Mundial de Saúde. [...] Os 
resultados obtidos referentes à exposição humana ao mercúrio foram baseados 
em amostras de 80 indivíduos espalhados por toda a Bacia Amazônica 
Boliviana. Populações locais que moram nas margens do Rio Beni mostraram 
elevados níveis de mercúrio (9.81 ug/g) e uma contaminação crescente em 
crianças em amamentação (FENZL, 2003, p. 125).  

 

 No departamento de Madre de Dios, no Peru, existem atualmente 1.026 

concessões para a exploração do ouro, sendo 30 delas na zona de amortecimento da 

Reserva Nacional Tambopata. A produção de ouro nesta região de 1990 a 2003 foi de 

136 TM de ouro, e considerando a proporção de 2:1 de mercúrio utilizado, foram 

despejados no ambiente cerca de 272 TM de mercúrio (PERU, 2007).  

 Outro metal altamente tóxico que têm contaminado a região amazônica é o 

arsênico, que também possui efeito acumulativo. O arsênico é encontrado amplamente 

distribuído ao redor da crosta terrestre. A presença de arsênico na água pode ser 

ocasionada por atividades industriais, de mineração e por inseticidas e herbicidas 

(MACÊDO, 2006). O arsênico é encontrado na água, na maioria das vezes, como 

arsênico trivalente (As (III)) ou arsenato (As (V)) (FENZL, 2003). Foram descobertas 

áreas em 1997 com solos e água subterrânea contaminados por arsênico na Serra do 

Navio (AP) decorrente da extração de manganês.  

 As atividades da indústria petrolífera também têm causado a contaminação dos 

recursos hídricos na região amazônica. No Peru as principais explorações de 

hidrocarbonetos estão localizadas nos rios Pastaza, Tigre, Corrientes e Napo (PERU, 

2007). Na Amazônia brasileira as atividades de extração de gás e petróleo vêm sendo 

desenvolvidas nas bacias dos rios Urucu e Juruá (AM) desde 1987. Estas atividades 

podem causar impactos sobre os recursos hídricos, pois a água residual decorrente da 

perfuração dos poços pode contaminar as águas de superfície e subterrâneas, seja por 

meio de perdas por percolação ou por transbordamento dos diques ocasionado pelas 

chuvas (PASCOALOTO, 2008). A atividade petrolífera gera milhares de barris de água 
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salobra por dia como resíduo da produção, que são despejadas nos corpos de água, em 

algumas regiões, sem qualquer tratamento (PERU, 2007). 

Em Manaus ocorreu um acidente com o vazamento de 68 mil litros de óleo 

combustível no igarapé do Cururu, em 1999. O acidente foi provocado pelo rompimento 

de uma tubulação, o que comprometeu os recursos hídricos desta região. É importante 

considerar que o transporte do petróleo é feito por via fluvial dos locais de produção até 

a cidade de Manaus, portanto, qualquer acidente poderá atingir grandes extensões de 

várzea, afetando a flora e a fauna aquática e terrestre e comprometendo atividades 

essenciais como a agricultura e a pesca (PASCOALOTO, 2008, p. 16).  

Estudos realizados pelo Instituto de Investigação da Amazônia Peruana (IIAP) 

em 1984 e 1988, mostraram a contaminação por hidrocarbonetos solúveis em alguns 

rios da região amazônica peruana como o rio Corrientes (PERU, 2007).  

Na região amazônica do Peru, Colômbia e Bolívia também os recursos hídricos 

são afetados pela produção da pasta básica de cocaína (PERU, 2007; PNUMA, OTCA e 

CIUP, 2009). A produção de cocaína causa desmatamento e erosão dos solos, com o 

plantio da coca, e a contaminação dos cursos de água pelo uso indiscriminado de 

agrotóxicos, fertilizantes e de produtos químicos utilizados para a transformação da 

folha de coca em pasta básica de cocaína. As plantações de coca estão localizadas na 

Selva Alta, onde a pluviosidade média é de 2.000 mm/ano, causando erosão e 

arrastando grande quantidade de sedimentos para os rios (PERU, 2007).  

A Amazônia é uma região que tem atraído pessoas de outras regiões dos países 

amazônicos e tem apresentado um crescimento urbano durante as últimas décadas do 

século vinte. Este crescimento urbano vem ocorre de modo acelerado o que gera 

impactos diversos sobre os recursos hídricos. Os esgotos domésticos e industriais são 

lançados nos rios praticamente sem qualquer tratamento. A falta de gerenciamento dos 

resíduos sólidos também pode gerar contaminação devido à disposição destes em lixões, 

e quando há enchentes uma parte destes resíduos é carregada para os cursos de água 

(PASCOLOTO, 2008). A tabela 7 apresenta uma estimativa da carga de resíduos 

sólidos lixiviados na bacia amazônica. 

 

Tabela 7: Estimativa de resíduos sólidos e lixiviados produzidos na bacia amazônica 
 

País 
Resíduos sólidos Cálculo de 

lixiviados (L/S) 
Resíduos sólidos 

lançados nos rios (t) 
Bolívia 94.275 5 18.855 
Brasil 5.438.584 388 1.087.716 
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Colômbia 254.802 24 50.960 
Equador 47.654 6 9.530 
Guiana ___ ___ ___ 
Peru 2.445.906 155 489.181 
Suriname 90.000 7 18.000 
Venezuela 37.000 3 7.400 
Total Amazônia 8.408.224 589 1.681.644 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptada.  

 

A carga de resíduos sólidos lixiviados que vão para os rios em toda a Amazônia 

é de 1.681.644 toneladas por ano (para a produção dos dados utilizou-se a taxa de 

produção de resíduos sólidos per capita por ano, de acordo com os dados populacionais 

dos países amazônicos) (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  

 

Foto 3: Lixo acumulado nas margens do rio Abunã, fronteira entre Brasil e Bolívia. 

 
Fonte: Sant’Anna, 20059. 
 

A contaminação por resíduos domésticos ocorre de maneira localizada se 

concentrando ao redor das cidades. Segundo dados do IBGE de 2003 (PASCOLOTO, 

2008), os municípios da região norte do Brasil têm apenas 4,5% das águas servidas 

tratadas. Alguns deles contam com uma população perto dos 500 mil habitantes e com 

grande tendência de crescimento. Este percentual tão baixo de tratamento das águas 

servidas faz com que as cargas poluidoras sejam significativas: 
                                                
9 Esta foto foi resultado de uma visita exploratório prévia, realizada pela autora deste trabalho na região 
da tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru, em outubro de 2005.  
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enquanto os conflitos entre usuários dos recursos hídricos, em quase todas as 
regiões do Brasil, estão relacionados com a escassez quantitativa e qualitativa 
desse recurso, na região Norte, que detém a maior quantidade de água, esses 
conflitos têm como causa apenas a poluição das águas. Este é um problema 
que afeta diretamente as comunidades indígenas e ribeirinhas que consumiam 
e ainda consomem água dos rios, sem nenhum tipo de tratamento 
(ASSUNÇÃO, 2002, p. 61-62).  

 

Foto 4: Resíduos dispostos próximos ao rio Abunã, em Montevideo, departamento de 
Pando, Bolívia. 

 
Fonte: Sant’Anna, 2005. 

 

A tabela 8 apresenta a cobertura de rede de abastecimento de água na Amazônia 

por país, referente a área urbana, mostrando que, em sua maioria, o abastecimento de 

água não chega a 50%. Os dados de saneamento são ainda piores. O Brasil possui 

apenas 63% da água encanada nos domicílios da área urbana, quanto que o Peru possui 

apenas 40,3%, e o Equador 29%. A rede de esgoto (saneamento) cobre apenas 9% dos 

domicílios da área urbana no Brasil, 24,4% na Bolívia, e 15% na Venezuela.  

 

Tabela 8: Cobertura de rede de abastecimento de água e saneamento na Amazônia, na 
área urbana. 

Porcentagem de cobertura (%)  
País Água encanada Saneamento 

Bolívia 45,2 24,4 
Brasil 63,0 9,0 
Colômbia 33,5 26,0 
Equador 29,0 21,1 
Guiana sem informação sem informação 
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Suriname 92,0 sem informação 
Peru 40,3 33,7 
Venezuela 20,0 15,0 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009.  
 

A baixa qualidade dos serviços de saneamento básico, como rede de esgoto e 

fossas sépticas, além do tratamento do esgoto, são os maiores problemas enfrentados 

pelas cidades amazônicas, que revela o paradoxo entre a abundância de água encontrada 

na região e a sua qualidade para o consumo humano. A maior parte das águas servidas e 

residuais na região amazônica não recebem qualquer tratamento e são lançadas 

diretamente nos cursos de água próximos às residências, “o que faz delas o principal 

vetor de doenças como a dengue e a malária” (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, p. 152).  

As condições precárias de saneamento têm uma forte relação com as doenças de 

veiculação hídrica como a cólera, causada pela bactéria Vibrio cholerae. Em 1991 

iniciou-se no Peru uma epidemia de cólera que se propagou pelo rio Solimões e 

Amazonas e chegou ao Oceano Atlântico atingindo a costa brasileira (DIAS, 2003). 

Este episódio teve como resultado a formação do Grupo Técnico Operacional Tripartite 

Colômbia, Brasil e Peru, em 1992, para conter a epidemia de cólera e também para 

desenvolver na região ações de prevenção e controle de outras doenças transmissíveis.  

No Peru as oito principais cidades da região amazônica concentram 30% da 

população total da região e nenhuma delas possui sistemas de tratamento de águas 

servidas, que são despejadas diretamente nos rios, lagos e lagoas. Na cidade de Iquitos, 

os dados do IIAP do período de 1985 a 1988 mostram que os rios Naya, Amazonas e 

Itaya e o Lago Moronacocha, que circundam a cidade, apresentaram os valores de 4 a 

240 UFC/100ml de coliformes (PERU, 2007). Em Pucallpa, somente a metade da 

população dispõe de água potável e apenas 17% tem rede de esgoto. Segundo dados de 

1995 do IIAP a Lagoa de Yarinacocha se encontra contaminada por nitratos, 

hidrocarbonetos, chumbo e por coliformes (PERU, 2007).  

Esta parte do capítulo apresentou a base física da Amazônia sobre a qual se dá o 

processo político de cooperação entre os países que compartilham a bacia amazônica.  

A Figura 3 resume alguns dos principais impactos nos recursos hídricos da 

Amazônia brasileira. Os garimpos ameaçam a qualidade da água nos estados do Amapá, 

Roraima, Rondônia, na região do rio Negro (Amazonas), e nas proximidades de Rio 

Branco (Acre). No estado do Pará, próximo ao rio Xingu a mineração vêm causando 

impactos nos recursos hídricos. A erosão no estado do Mato Grosso também 
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compromete os recursos hídricos. E nas capitais Rio Branco (Acre), Manaus 

(Amazonas) e Macapá (Amapá), os esgotos domésticos causam sérios danos a qualidade 

da água. Da mesma forma, os efluentes industriais da Zona Franca de Manaus 

comprometem a qualidade dos recursos hídricos.  
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Figura 3: Principais áreas críticas e suas respectivas fontes de poluição na Região 
Hidrográfica Amazônica. 

 
Fonte: ANA, 2005. 
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2.3 Cooperação amazônica: a negociação 

 

Muitos rios da bacia amazônica são transfronteiriços, como o próprio Amazonas, 

que nasce nas encostas dos Andes peruanos. A gestão e o próprio uso dos recursos 

hídricos transfronteiriços requer a cooperação entre os países ribeirinhos a fim de evitar 

possíveis conflitos e a degradação dos mesmos.  

Na Amazônia a cooperação multilateral entre Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela teve início na década de setenta com a 

proposta brasileira de um acordo multilateral de cooperação amazônica. Esta 

cooperação não era para tratar exclusivamente dos recursos hídricos, e sim de temas 

variados, mas acabou abordando-os devido à sua importância para a região.  

Em março de 1977 ocorre a primeira sondagem do Itamaraty entre os países da 

região amazônica para um possível acordo de cooperação. Em seguida são realizadas 

três reuniões diplomáticas de negociação, com a duração de apenas quinze meses, em 

novembro de 1977 e em março de 1978 na cidade de Brasília (Brasil), e em junho de 

1978 na cidade de Caracas (Venezuela) (ROMAN, 1998; CAUBET 2006; 

ANTIQUERA, 2007).  

Anteriormente a este processo de negociação, em 1976, o governo brasileiro 

iniciara uma aproximação com o Peru, seguida por negociações bilaterais sobre vários 

temas, entre eles a cooperação amazônica. Como o Peru se mostrou receptivo a 

proposta, e era um ator influente na região, o Brasil seguiu em frente com a sua proposta 

de cooperação (ROMAN, 1998).  

O país com maiores dúvidas em relação à cooperação regional era a Venezuela, 

que se recusava a participar das negociações. O Brasil iniciou então discussões e 

reuniões com a Venezuela, o que levou a um aumento gradual das relações diplomáticas 

entre os países, resultando na visita do presidente venezuelano ao país em 1977 

(ROMAN, 1998; CAUBET, 2006). 

Outra questão que poderia ter dificultado as negociações é a de disputas 

fronteiriças. Este assunto foi lembrado após a reunião de março de 1978 quando o 

“chefe da delegação venezuelana insistiu no fato de que nenhuma parte do projeto, 

então com 19 artigos, poderia ser utilizada como argumento em um litígio fronteiriço” 

(CAUBET, 2006, p. 171). O histórico de disputas territoriais na região mostra que a 

Venezuela reivindica o território de Esequibo pertencente à Guiana, além dos conflitos 

fronteiriços entre Suriname e Guiana, entre Venezuela e Colômbia e do problema de 
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acesso ao mar pela Bolívia. O conflito entre Equador e o Peru em torno de uma parte do 

território da Cordilheira do Condor só foi encerrado em 26 de outubro de 1998 com a 

assinatura de um acordo de paz entre os países. 

É importante lembrar que durante a década de 1970, vários países amazônicos 

encontravam-se sob regimes autoritários, como no caso do Brasil, Peru, e Venezuela. 

No Brasil, após o golpe de 1964 que iniciou o regime militar no país, a região 

amazônica ganha maior destaque. A doutrina de segurança nacional vigente a partir de 

então, fez com que as preocupações em relação à soberania sobre a região se 

intensificassem. Neste período vários projetos de integração e colonização foram 

colocados em prática para integrar essa região ao restante do território nacional: 

O pensamento geopolítico brasileiro gestou a famosa Doutrina de Segurança 
Nacional, refratária a dissensos políticos mais profundos, e que, de maneira 
organicista, confundia conceitos de Estado e de Nação, subtraindo à política a 
sua dimensão propriamente conflitiva. A idéia do inimigo interno, porém não 
excluía o problema da rarefação demográfica e econômica da fronteira 
amazônica. Urgia assim, de acordo com esse esquema, abrir estradas, levar 
gente, ocupar a Amazônia. Sintomaticamente, uma ação de grande vulto do 
Estado sobre a Amazônia se dá a partir de 1966, já no regime militar, após o 
fracasso da SPVEA (OLIVEIRA, 1994, p. 5).  

 

 

2.4 O Tratado de Cooperação Amazônica 

 

A história do TCA pode ser dividida em períodos distintos conforme sua atuação 

e conforme as abordagens de diferentes autores. Tomando por base a divisão proposta 

pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), a primeira fase do 

tratado, entre 1978 e 1989, é marcada pela tentativa de assegurar a soberania dos países 

amazônicos sobre a região. Por outro lado, trata-se de um período de inatividade, em um 

contexto de crises políticas e econômicas internas nestes países. Um grande divisor de 

águas neste período foi a iniciativa do Equador de sediar a terceira Reunião de Ministros 

de Relações Exteriores em 1989, dando início a próxima fase do tratado (OTCA, 2004). 

Nesta Reunião foi assinada a Declaração de Quito que apresentava alguns 

progressos resultantes, principalmente, da pressão tanto nacional quanto internacional 

acerca da destruição do meio ambiente e a violação dos direitos humanos das 

comunidades indígenas da Amazônia. A preocupação em relação à preservação do meio 

ambiente havia aumentado consideravelmente devido ao maior conhecimento 

disponibilizado por diversos estudos acerca do tema (OTCA, 2004): 
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Já no final dessa fase são colocados em prática mecanismos operacionais do 

Tratado como o estabelecimento das primeiras comissões especiais e o importante 

incentivo à criação da Associação de Universidades Amazônicas (UNAMAZ). A 

UNAMAZ é uma instituição essencial para o intercâmbio de informação científica e 

tecnológica na Amazônia. 

Na segunda fase que vai de 1989 até 1994, os Países Membros buscaram 

alternativas para influir na agenda global de meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, quando internamente passavam por uma redemocratização superando o 

caráter militar inicial do Tratado. A terceira Reunião de Ministros das Relações 

Exteriores contou com a formulação de um Plano de Ação que priorizava cinco áreas: 

informação científica e tecnológica, manejo dos recursos naturais, populações nativas, 

saúde e doenças tropicais, e tecnologias adequadas aos princípios do desenvolvimento 

sustentável. Nesta fase ocorreu a ativação das Comissões Especiais e uma abertura à 

cooperação internacional para a formulação e implantação de projetos bilaterais ou 

multilaterais na região (OTCA, 2004). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD) que ocorreria no Rio de Janeiro em 1992, era uma oportunidade para os 

oito Países Membros do TCA terem um impacto maior sobre a comunidade 

internacional. Deste modo, foi realizada a II Reunião de Presidentes em fevereiro de 

1992, com o intuito de analisar os temas da CNUMAD e formular uma política comum 

a ser defendida naquela ocasião a respeito da Amazônia (OTCA, 2004). 

Finalmente, a terceira e última fase do TCA, de 1994 a 2002, caracterizada pelos 

esforços de consolidação e amadurecimento institucional e, principalmente pela decisão 

de se criar uma Secretaria Permanente com sede em Brasília. A consolidação deste 

processo de institucionalização do TCA se dá com a transição do Tratado para a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA, 2004).  

O período de 2002 a 2007 decorre da instalação da OTCA em Brasília com sua 

Secretaria Permanente, quando esta inicia suas primeiras atividades.  

O TCA contribuiu para uma significativa aproximação entre os países 

amazônicos, mas que conseguiu resultados limitados. Os países reconheceram, 

principalmente na CNUMAD, que a negociação em bloco pode ser um importante 

instrumento de barganha nas negociações internacionais e com Estados mais fortes.  

 

2.4.1 TCA: um tratado quadro fechado 
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No Direito Internacional o termo Pacto pode ser empregado como um sinônimo 

para Tratado, designando um ato bilateral ou multilateral de certa relevância política. De 

acordo com a Convenção sobre direito dos tratados realizada em 1969 em Viena: 

[...] um tratado significa um acordo internacional concluído entre Estados em 
forma escrita e regulado pelo Direito Internacional, consubstanciado em um 
único instrumento ou em dois ou mais instrumentos conexos qualquer que seja 
a sua designação específica (MELLO, 2000, p. 200).  
 

Em geral, os tratados apresentam o seguinte padrão estrutural: título, preâmbulo, 

consideranda, articulado, fecho, assinatura, selo de lacre com as armas das Partes 

contratantes. Os tratados multilaterais são específicos quanto à entrada em vigor, ao 

processo de ratificação ou adesão e estabelecem referências ao depositário e à 

possibilidade de se efetuarem reservas. A obrigatoriedade dos tratados internacionais, 

como explicitado por Celso A. Mello (2000), está baseada na norma “pacta sunt 

servanda” que tem seu fundamento último no direito natural, é um dos princípios 

constitucionais da sociedade internacional e sua violação acarreta a responsabilidade 

internacional.  

Após quinze meses de negociação a partir da proposta brasileira é assinado em 

1978 o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), com 28 artigos, entrando em vigor 

em 1980. O TCA tem como objetivo o desenvolvimento da região amazônica aliado à 

preservação ambiental. O texto do Tratado é bem diferente da proposta inicial, pois o 

governo brasileiro fez várias concessões aos outros países: “and the concluding treaty 

document saw substantial changes from the original proposal” (ROMAN, 1998, p. 119).  

O TCA possui ainda um Protocolo de Emenda que, por sua vez, foi firmado aos 

quatorze dias de dezembro de 1998 em Caracas (Venezuela) e entrou em vigor em 

agosto de 2002. Ele apresenta em seu bojo o objetivo de “aperfeiçoar e fortalecer, 

institucionalmente o processo de cooperação desenvolvido sob a égide do mencionado 

instrumento” (PROTOCOLO, 2004). Possui três artigos que tratam da criação da 

OTCA, e sua Secretaria Permanente com sede em Brasília. 

No preâmbulo do TCA são evidentes os princípios fundamentais do acordo 

como, a cooperação, o desenvolvimento aliado à preservação ambiental, e o respeito à 

soberania, visto que “tanto o desenvolvimento sócio-econômico como a preservação do 

meio ambiente são responsabilidades inerentes à soberania de cada Estado” (TCA, 

2004). A Figura 4 mostra a sua estrutura organizacional. 
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Figura 4: Estrutura do TCA 

 

Fonte: Sant’Anna, a partir de dados da OTCA.  

 

O TCA, de acordo com Silveira (2005), é um tratado multilateral fechado, pois 

não permite adesões, e é também um tratado-quadro porque os países membros 

acordaram “grandes molduras normativas, de direitos e deveres entre eles, de natureza 

vaga e que, por sua natureza, pedem uma regulamentação mais pormenorizada” 

(SOARES apud SILVEIRA, 2005, p. 77). Esta regulamentação tem sido feita por meio 

das diretrizes básicas deliberadas nas Reuniões de Ministros das Relações Exteriores.  

Mattos (1981) em sua releitura do TCA agrupa os artigos do tratado em três 

subdivisões. A primeira engloba os artigos de número I ao XIX que estão voltados para 

os aspectos materiais e a noção de território amazônico. Na segunda estão os artigos de 

número XX ao XXIV que destacam os aspectos organizacionais da cooperação 

amazônica. Por último, do artigo XXV ao XXVIII são tratados os aspectos formais do 

tratado envolvendo as reservas, adesão, ratificação e depósito.  

Para Ricupero (1995) os artigos do TCA podem ser agrupados em cinco 

princípios fundamentais:  

1º) a competência exclusiva dos países da Região no desenvolvimento e 
proteção da Amazônia; 
2º) a soberania nacional na utilização e preservação dos recursos naturais e a 
conseqüente prioridade absoluta do esforço interno na política de 
desenvolvimento das áreas amazônicas de cada Estado;  
3º) a cooperação regional como maneira de facilitar a realização desses dois 
objetivos; 
4º) o equilíbrio e a harmonia entre o desenvolvimento e a proteção ecológica; 
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5º) a absoluta igualdade entre todos os parceiros (RICUPERO, 1995, p. 391). 
 

No momento de assinatura do TCA era evidente que o objetivo principal deste 

tratado era garantir a soberania dos países amazônicos sobre a região, devido às 

pressões internacionais sobre uma possível internacionalização da Amazônia. Além 

disso, os países queriam garantir seu direito de se desenvolver economicamente 

utilizando os recursos amazônicos: “the principal concern of the Treaty is, clearly, the 

question of national sovereignty. More specifically, the Signatory Countries claim the 

exclusive right to manage and utilize all natural resources within their own national 

territories” (ROMAN, 1998, p. 127). A questão ambiental apresentada no texto do 

Tratado teria apenas um valor simbólico neste período. 

No entanto, com as mudanças ocorridas no cenário internacional nas décadas de 

oitenta e noventa com a emergência da temática ambiental na agenda política global, a 

Amazônia volta a ocupar um lugar de destaque nas discussões internacionais. Outros 

fatores domésticos como a redemocratização dos governos dos países amazônicos 

também contribuíram para a mudança das metas do tratado (ROMAN, 1998; 

ANTIQUERA, 2007).  

No início da década de noventa o TCA sofre mudanças institucionais que 

contribuíram para o seu fortalecimento e começa a aproveitar as oportunidades advindas 

das discussões ambientais globais para atrair recursos financeiros para projetos na 

região amazônica. Neste momento, o termo desenvolvimento sustentável é incorporado 

às atividades e ações do TCA: 

the fact that the preservation of Amazonia now emerged as a new means to 
obtain external funding indicated, however, that the role of the ACT changed. 
It was in this setting increasingly clear that the Treaty, apart from its original 
function as an institutional framework protecting the Amazon countries’ 
sovereign right to economic development, also could serve as a platform in the 
global negotiations on environment and development. The apparent effort to 
extend regional cooperation would in this case give the Amazon countries an 
opportunity to appear as environmentally concerned and dedicated (ROMAN, 
1998, p 274). 

 

Para Cervo (2001) o tratado amazônico não tinha a mesma finalidade dos 

acordos que criaram a ALAC, a ALADI ou o Pacto Andino. Estes visavam aumentar o 

comércio na região ou criar um mercado comum. Já o TCA consiste em um mecanismo 

para a cooperação envolvendo os governos e setores técnicos dos países amazônicos em 

áreas não diretamente econômicas.  
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De acordo com Silveira (2005) o TCA está baseado unicamente em três grandes 

princípios: a soberania, o desenvolvimento sustentável e a cooperação regional. Os 

países da região a fim de garantir a sua soberania sobre a Amazônia acordaram 

princípios gerais favorecendo a continuidade da cooperação e, da necessidade de 

acordos complementares para sua eficácia (SILVEIRA, 2005).  

Ao se analisar o TCA fica claramente delineado que a sua representação máxima 

é a Reunião de Ministros das Relações Exteriores. Já a Reunião de Presidentes dos 

Países Amazônicos, apesar de não ser uma das instâncias ordinárias do TCA, é um 

fórum para o diálogo, busca de interesses comuns e troca de experiências sobre os temas 

que afetam a região. Entre a data da entrada em vigor do TCA até o ano de 2007 os 

chefes de Estados se reuniram apenas duas vezes, em 1989 e em 1992 (OTCA, 2004). 

No rol dos principais órgãos do TCA destaca-se o Conselho de Cooperação 

Amazônica, no qual são realizadas as reuniões de representantes diplomáticos dos 

Estados Membros, que geralmente precedem as Reuniões de Ministros das Relações 

Exteriores. Entre suas funções, conforme estabelecido no artigo XXI, estão: a 

implementação de ações de acordo com os objetivos do tratado e segundo as decisões 

tomadas nas reuniões dos Ministros de Relações Exteriores. Cabe também ao Conselho 

preparar a agenda destas Reuniões e adotar medidas necessárias para a realização de 

estudos e projetos, bem como, avaliar o cumprimento destes (TCA, 2004). 

Além do Conselho também foram criadas sete Comissões Especiais da Região 

Amazônica, conforme previsto no artigo XXIV do tratado. São responsáveis pelo estudo 

de tópicos específicos e pela execução de projetos bilaterais ou multilaterais. Destas 

comissões fazem parte instituições nacionais competentes de cada setor, resultando em 

uma rede sub-regional de comunicação. As Comissões estão divididas em sete 

categorias: Saúde; Meio Ambiente; Transportes, Infra-estruturas e Comunicações; 

Educação; Assuntos Indígenas; Turismo; Ciência e Tecnologia (OTCA, 2004). 

A Comissão Especial de Saúde (CESAM) foi criada para a promoção e 

coordenação dos serviços de saúde e foi criada em março de 1988. Nesta mesma data 

foi criada a Comissão Especial de Ciência e Tecnologia (CECTA) para executar os 

projetos regionais nas áreas de ciência e tecnologia, além de ser um mecanismo de 

obtenção de recursos financeiros internacionais coordenando a utilização desses 

recursos em programas regionais (COMISSÕES, 2004).  

Já Comissão Especial de Assuntos Indígenas (CEAIA), criada em março de 

1989, tem como objetivo assegurar o interesse regional pelas questões indígenas. Nesta 
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ocasião também foi criada a Comissão Especial de Meio Ambiente (CEMAA) com a 

finalidade de concretizar o objetivo de proteção ambiental. A Comissão Especial de 

Turismo (CETURA) visa criar a infra-estrutura adequada para fomentar o turismo na 

região, ela foi criada em maio de 1990 (COMISSÕES, 2004).  

A Comissão Especial de Transporte, Infra-estrutura e Comunicações 

(CETICAM) foi criada em 1991, ampliando a já existente Comissão Especial de 

Transporte (criada em 1990), suas atribuições são: elaborar estratégias para a promoção 

do transporte com um planejamento do transporte fluvial, terrestre e aéreo; contribuir 

para o desenvolvimento do comércio e das telecomunicações; além de buscar 

alternativas intermodais de conexão entre as Bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Prata 

(COMISSÕES, 2004).  

Finalmente, a sétima comissão é a Comissão Especial de Educação (CEEDA) 

que foi criada durante a V Reunião de Ministros das Relações Exteriores (dezembro de 

1995) para avaliar e coordenar os planos educacionais e fomentar o treinamento dos 

recursos humanos na região (COMISSÕES, 2004). Nesta ocasião também foi 

estabelecido um programa comum com a finalidade de promover a educação ambiental 

nas escolas da região amazônica (OTCA, 2004). 

A estrutura do TCA também conta com as Comissões Nacionais Permanentes 

(CNPs) criadas em conjunto com os Países Membros. Cabe a essas comissões zelar pelo 

cumprimento dos objetivos do Tratado em seus respectivos territórios; coordenar as 

políticas nacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável; propor medidas e ações de 

política interna e externa. As CNPs também recebem cooperação financeira 

internacional para colaborar em seu fortalecimento institucional (CNP, 2004). 

Outro órgão de máxima importância para o TCA era a Secretaria Pro Tempore, 

que era o órgão executivo, responsável pela elaboração dos projetos e sua execução, 

além de buscar financiamento para todas as atividades do TCA. Este, em seu artigo 

XXII estabelece que “as funções de Secretaria serão exercidas, pro tempore, pela Parte 

Contratante em cujo território deva celebrar-se a seguinte reunião ordinária do Conselho 

de Cooperação Amazônica” (TRATADO, 2004). Neste sentido, ao analisar a segunda e 

a terceira fase do Tratado (de 1989 a 2002), nota-se que neste período o TCA contou 

com quatro Secretarias Pro Tempore (Equador, de 1990 a 1994; Peru, de 1994 a 1997; 

Venezuela, de 1997 a 1999; Bolívia, de 1999 a 2002). A Secretaria Pro Tempore foi 

substituída por uma Secretaria Permanente, sediada em Brasília, com a criação da 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) em 2002.  
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2.5 A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (de 2002 a 2007) 

 

Um passo importante para o fortalecimento institucional do tratado e para o 

aprofundamento da cooperação foi em 1998, quando os países amazônicos assinam um 

Protocolo de Emenda criando a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA), que entra em vigor em 2002. Esta organização possui uma sede permanente 

em Brasília, uma Secretaria Permanente, e seu órgão decisório máximo continua sendo 

a Reunião de Ministros das Relações Exteriores.  

Como foi acordado na VI Reunião de Ministros das Relações Exteriores, 

realizada em abril de 2000 na cidade de Caracas, Venezuela, a próxima Secretaria Pro 

Tempore (SPT) ficou a cargo da Bolívia, que teria como objetivo primordial a 

agilização do processo de estabelecimento da Secretaria Permanente em Brasília, no 

Brasil.  

Na Reunião Extraordinário dos Ministros das Relações Exteriores, em dezembro 

de 2002, elegeu-se o Secretário-Geral da OTCA, o Senhor Sergio Sánchez Balliván. 

Como a OTCA ainda não tinha instalações próprias o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil colocou a disposição parte do seu espaço físico como instalações 

provisórias para o funcionamento da organização. Além do Secretario Geral também 

foram indicados os Diretores Executivo e Administrativo e o Coordenador de Meio 

Ambiente. Entretanto, os países membros ainda não haviam indicado todos os 

coordenadores para completar o quadro diretivo e executivo da OTCA. A estrutura da 

OTCA segue basicamente a estrutura do Tratado, sendo a principal mudança o 

estabelecimento da Secretaria Permanente (SP). A SP é definida como “um órgão 

auxiliar executivo das instâncias políticas do Tratado, encarregado de promover e 

executar as atividades de cooperação previstas nos mandatos da Reunião de Ministros 

das Relações Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica” (PLANO, 2004, p. 

12). 
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Figura 5: Operacionalização dos projetos de desenvolvimento sustentável na OTCA 

 
Fonte: PLANO, 2007. 
 
 A OTCA é uma organização internacional regional “dotada de personalidade 

jurídica, sendo competente para celebrar acordos com as Partes Contratantes, com 

Estados não-membros e com outras organizações internacionais” (PROTOCOLO, 

2007). Ela é criada para reafirmar os objetivos do TCA e fortalecer institucionalmente o 

processo de cooperação. Esta organização serve como um foro de consultas e 

articulação ente os países amazônicos e também como promotora de projetos de 

desenvolvimento sustentável para a região. Para a realização destes projetos a Secretaria 

Permanente atua em conjunto com as agências nacionais dos países responsáveis pelos 

projetos de cooperação técnica. As agências e órgãos nacionais são os executores dos 

projetos a nível nacional, conforme mostra a Figura 5. A OTCA tem um papel 

importante no fomento da cooperação horizontal entre os seus países membros, o que 
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favorece intercâmbios institucionais e a interação com outros organismos regionais da 

América Latina.  

 

Foto 5: A sede da OTCA em Brasília. 

 
Fonte: OTCA, 2007. 
 

 Para Silveira (2005) a OTCA foi criada “para tirar o Pacto da obscuridade em 

que se encontrava e para incrementar ações tendentes ao desenvolvimento da região 

com uma preocupação de preservação ambiental ainda mais acentuada” (p. 75).  

 O orçamento anual para a OTCA aprovado na VI Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores foi de US$ 1.139.600, sendo definidas também as porcentagens de 

contribuição de cada país membro, para a manutenção e funcionamento da SP. Todavia, 

devido ao fato de que nem todos os governos haviam feito uma programação 

orçamentária que previa esses desembolsos, não foram todos os países que puderam 

cumprir com suas obrigações, como mostra a tabela a seguir.  

 

Tabela 9: Contribuições por país em 2003 (em dólar americano). 

País Data % do total Valor 

correspondente 

Valor 

contribuído 

Saldo 

Bolívia 25/06 6,5% $74.074,00 $40.000 $34.074,00 

Brasil 27/02 35% $398.860,00 $398.869,00 $0,00 

Colômbia 24/11 16% $182.236,00 $115.655,00 $66.681,00 

Equador 27/06 6,5% $74.074,00 $74.074,00 $0,00 
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Guiana 21/02 2% $22.792,00 $22.792,00 $0,00 

Peru 24/03 16% $182.336,00 $182.336,00 $0,00 

Suriname  2% $22.792,00 $0,00 $22.792,00 

Venezuela  16% $182.336,00 $0,00 $182.336,00 

Total  100% $1.139.600,00 $833.717,00 $305.883,00 

Fonte: BALLIVÁN, 2004. 

 

De acordo com os dados de relatório de gestão para o período de 2005 a 2006 

(OTCA, 2007b), a OTCA já havia recebido 88% das cotas desde 2003. Como 

demonstra a Figura X, em 2003 foram pagas 100% das cotas, em 2004 foram pagas 

97%, em 2005 foram pagas 94% e em 2006 foram pagas 58% das cotas. O valor 

acumulado das cotas a receber neste período era de 582.082 dólares.  

 

Figura 6: Recursos mobilizados pela SP da OTCA no período de 2003 a 2006. 

 
Fonte: OTCA, 2006.  
 

O TCA, e posteriormente a OTCA, sempre receberam financiamento externo e 

cooperação técnica de organismos internacionais e do governo de alguns países. O 

problema do financiamento é uma preocupação constante no âmbito da OTCA, sempre 

discutido na principal instância desta organização (Reuniões de Ministros das Relações 

Exteriores), associado à questão do desenvolvimento científico e tecnológico, que são 

vistos como inibidores do pleno desenvolvimento da região de maneira sustentável: 

financing is another constraint in the implementation of the ACT Programms. 
First of all, there is nothing like a fee to cover the expenses of the Treaty or 
the implementation of the programms. On the contrary, the country that 
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assumes the Secretariat has to carry out its programms. Until today the 
Treaty has received limited funds from the Ministries of Foreign Affairs, and 
depends mainly from international cooperation. It is estimated that the 
implementation of the ACT Programms would cost more than 20 billon 
dollars (ARAGÓN, 1994, p. 97). 

 

Trata-se de um grande dilema para os países amazônicos, pois eles não possuem 

recursos financeiros suficientes para realizarem projetos de desenvolvimento sustentável 

eficazes, e por isso dependem da cooperação internacional: 

[...] os países que compartilham a região com o Brasil também não podem 
suprir a falta de recursos, donde torna-se claro um grande dilema que vai 
acompanhar não só a política externa para a região, como a política externa 
brasileira em geral: a pretensão de autonomia é seriamente limitada pela 
carência de recursos. A independência não é apenas uma opção política ou 
retórica, dado que a dependência é estrutural (ANTIQUERA, 2006).  

  

Outra mudança estrutural da OTCA em relação ao TCA é a criação da Comissão 

de Coordenação do Conselho de Cooperação Amazônica (CCOOR). Trata-se de um 

órgão de natureza consultiva e auxiliar do CCA, que desempenha a função de 

planejamento, programação e execução orçamentária da SP, bem como a avaliação das 

atividades desenvolvidas no âmbito da OTCA, fazendo recomendações ao CCA.  

 A segunda gestão da SP da OTCA iniciou-se em 2004, sendo eleita como 

Secretária-Geral a Sra. Rosalía Arteaga. Foi nesta gestão que foi publicado o Plano 

Estratégico 2004-2012, apesar de a gestão anterior ter iniciado o desenvolvimento do 

Plano, trata-se de uma reformulação do Plano apresentado em 2003. 

O Plano Estratégico da organização para o período de 2004 a 2012, que contou 

com a consultoria da Corporação Andina de Fomento (CAF), foi publicado em 2004. O 

plano pretendia abarcar os consensos das políticas públicas dos países membros e para 

tal a SP iniciou uma rodada de consultas com os governos dos países amazônicos, por 

meio de reuniões com as CNPs de casa país. Este documento foi submetido a XII 

Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica e a VIII Reunião de Ministros das 

Relações Exteriores. Este documento tem como finalidade servir de “orientação, ponto 

de convergência e construção de sinergias para as ações dos governos e da Organização 

no cumprimento do seu mandato” (PLANO, 2004, p. 11).  

 No Plano Estratégico estão previstos áreas programáticas, eixos estratégicos e 

elementos transversais. Trata-se de um instrumento de planejamento, que está sujeito a 

futuras revisões, e acréscimo de novos eixos estratégicos ou áreas programáticas, de 

acordo com as avaliações que serão realizadas e com os interesses e o consenso dos 

países membros. O eixo estratégico “Conservação e Uso sustentável dos Recursos 
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Naturais Renováveis” visa buscar alternativas para que o uso dos recursos naturais na 

região seja sustentável. Em relação à área programática “Água”, o Plano Estratégico 

ressalta que um modelo de gerenciamento integral e sustentável da bacia amazônica: 

deve considerar a forte interação entre a água e o bioma amazônico, assim 
como a enorme dependência entre os trechos inferiores e as atividades 
antrópicas nas bacias altoandino amazônicas. Por outro lado, deve partir do 
conhecimento das práticas de uso da água das populações indígenas da região 
e do reconhecimento da relevância do papel da mulher na sensibilização, 
capacitação e gestão para o uso eficiente e sustentável do recurso, tal como 
sugerido nas conclusões aprovadas na Assembléia Geral Ordinária do I 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos da Amazônia, realizada em Manaus, 
em 29 de agosto de 2003 (PLANO, 2004). 

 
 Para a gestão da bacia amazônica o Plano propõe a realização e um projeto de 

gestão compartilhada da bacia, que no momento de publicação do Plano já estava em 

fase de elaboração e já havia sido aprovado o financiamento do Fundo Mundial para o 

Meio Ambiente.  

 No Plano Estratégico, a SP também iniciou um processo de construção de 

instrumentos operacionais, entre eles: Planos Bianuais de Ação; Uso dos Sistemas de 

Informação Geo-referenciadas SIG e Análises de mudança (Monitoramento, Avaliação 

e Relatórios); Informação, documentação e Website; Sistemas de Gestão Administrativa 

e Financeira e Gestão de Qualidade; Recursos Financeiros e Sustentabilidade 

Institucional; Cooperação Internacional; Fortalecimento das CNPs e das Comissões 

Especiais; e Rede Interinstitucional (PLANO, 2004). 

 O Plano Estratégico critica o principal aspecto das atividades desenvolvidas pelo 

TCA e pela OTCA que é a ênfase nos procedimentos de projetos e programas e na 

obtenção de cooperação financeira e técnica, e pouco engajamento na execução e 

implementação destes programas e projetos: 

a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, dotada de 
uma Secretaria Permanente, influi positivamente na agilização dos 
procedimentos no marco do Tratado e na dinamização da execução das 
decisões, superando dessa forma a etapa anterior. Nessa fase, do ponto de vista 
programático e operacional (por suas limitações estruturais), foi colocado 
maior ênfase nos procedimentos de identificação, consulta e aprovação de 
numerosos programas e/ou projetos, em detrimento da própria execução, 
avaliação e acompanhamento dos mesmos. Essa prática se traduziu em longos 
processos de gestão para obter cooperação financeira e técnica que levaram até 
três anos e resultaram, em muitos casos, em iniciativas que não saíram de sua 
fase piloto. Por outro lado, a fragilidade do foco no aspecto estratégico e 
programático, expressa em uma concepção “temática” das ações e não em uma 
visão de caráter integral sobre a multifacetada realidade amazônica, somada 
aos complexos processos para a tomada de decisões, resultaram em períodos 
de inatividade que afetaram a credibilidade na eficácia dos empreendimentos 
do Tratado (PLANO, 2004).  
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A inovação do Plano está em seu caráter transversal e o tratamento multisetorial 

que pretende dar aos programas e projetos para se adequarem ao paradigma do 

desenvolvimento sustentável que é caracterizado por ser multidimensional. O principal 

ponto levantado no eixo “Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais 

Renováveis” é o fomento ao desenvolvimento de atividades inovadoras que diminuam o 

impacto ambiental e tragam benefícios econômicos, tais como: ecoturismo, 

biotecnologia, produtos madeiráveis e não madeiráveis com certificação. Tal iniciativa 

busca a modificação de padrões de uso dos recursos naturais da região como os 

“modelos agro-extrativistas (inclusive o setor pecuário), ou de implantação de 

monoculturas de capital intensivo, que buscam obter rapidamente os benefícios 

econômicos, mas que podem afetar, em longo prazo, a sustentabilidade” destes recursos 

(PLANO, 2004, p. 28). Ademais nesta busca de novas alternativas sustentáveis, aponta-

se como essencial as contribuições e potencialidades dos conhecimentos tradicionais das 

populações locais e indígenas.  

Quanto à “Gestão do Conhecimento e Intercâmbio Tecnológico”, se reconhece 

que, aproximadamente 85% da pesquisa científica na Amazônia concentram-se nas 

universidades públicas e nos sistemas nacionais de pesquisa e inovação (PLANO, 

2004). Sendo que, os países amazônicos disponibilizam recursos insuficientes à 

pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o Plano estabelece o papel 

da OTCA na criação de instrumentos de cooperação, e de linhas comuns de pesquisa, 

visando fomentar a pesquisa científica e o intercâmbio de informações. Desta forma, 

apresenta como exemplos a iniciativa da Associação de Universidades Amazônicas 

(UNAMAZ) e do Programa Cooperativo de Pesquisa e Transferência de Tecnologia 

para os Trópicos Sul-americanos (PROCITROPICOS). Este último tem como objetivo a 

formulação de políticas e o desenvolvimento de tecnologias e inovações institucionais 

que possam reduzir os impactos negativos derivados dos sistemas insustentáveis de uso 

da terra na Amazônia. 

A UNAMAZ foi fundada em 1987 por representantes de universidades 

amazônicas, fruto de uma iniciativa da UNESCO, o Seminário Internacional de 

Cooperação Científica, Tecnológica e Cultural entre Instituições de Ensino Superior dos 

Países Amazônicos. A UNAMAZ se define como uma “sociedade civil, não 

governamental, sem fins lucrativos, que visa objetivos essencialmente educativos e 

culturais, mediante cooperação científica e tecnológica e cultural como meio de 
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integração das universidades e instituições dos países amazônicos”. Os seus objetivos 

são: 

a) agrupar as universidades amazônicas e instituições de pesquisa, por 
intermédio do desenvolvimento de programas e projetos de interesse comum 
no campo científico, tecnológico e cultural; b) abordar os problemas regionais 
comuns e procurar soluções por meio da cooperação, da comunicação e da 
informação sistemática, em suas respectivas áreas de atuação; c) outorgar a 
máxima prioridade para a iniciação e/ou consolidação, na Amazônia, de 
programas e projetos de formação de recursos humanos qualificados, por 
considerá-los fundamentais para o desenvolvimento da região; d) estabelecer 
e/ou ampliar relações com os organismos de fomento nacionais e 
internacionais, identificando linhas de financiamento e apoio técnico à 
execução de programas, projetos e eventos nas áreas científicas, tecnológicas e 
culturais (LOURENÇO apud MARIN, 2003).  

 

No ano de 1993, em uma parceria entre o TCA e a UNAMAZ, foi realizado o 

Primeiro Encontro dos Ministros de Educação dos Países Amazônicos, na cidade de 

Manaus. E em 2004 foi assinado um acordo entre a OTCA e a UNAMAZ de 

cooperação em matéria de ciência, educação e tecnologia.  

Os eixos “Integração e Competitividade Regional” e “Fortalecimento 

Institucional” tratam dos processos de integração física da região, bem como, da energia 

e comunicações, da inserção dos produtos amazônicos nos mercados internacionais, e 

do fortalecimento da SP e das CNPs.  

Em relação às “Florestas, Solos e Áreas Naturais Protegidas”, nota-se uma 

crítica aos modelos tradicionais de uso e apropriação do solo e da floresta. O desafio 

que se impõe é o desenvolvimento de alternativas produtivas técnica e economicamente 

viáveis, além de serem ambientalmente sustentáveis. Nessas circunstâncias, “surge a 

necessidade de estabelecer critérios para definir a sustentabilidade (ambiental, social e 

econômica), assim como dispor de indicadores para avaliar e acompanhar a situação das 

florestas” (PLANO, 2004). Portanto, em 1995 em Tarapoto (Peru) ocorreu a Primeira 

Reunião Regional sobre Critérios e Indicadores de Sustentabilidade da Floresta 

Amazônica, que levou a “Proposta de Tarapoto”. Esta considerava 12 critérios de 

sustentabilidade e 77 indicadores associados. Desde então, a Proposta recebeu 

contribuições do processo de Consultas Nacionais que possibilitaram a construção e 

consensos. De modo que, na Segunda Reunião Regional, em 2001, foram aprovados 15 

Indicadores, correspondentes à 8 critérios, configurando-se como um dos instrumentos 

de planejamento para o desenvolvimento sustentável dos países amazônicos (PLANO, 

2004).  
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Salientou-se também o papel das Áreas Protegidas, sendo que mais de 23% do 

território amazônico já foi declarado como protegido. Contudo, é necessário ampliar e 

fortalecer os sistemas de áreas protegidas, para tanto, a OTCA pretende fomentar 

atividades de ecoturismo nestas áreas, que devem colaborar com a preservação, 

ampliação e manutenção das mesmas. Além disso, a SP possui a proposta de 

formulação de um Programa Regional para a Gestão Sustentável das Áreas Protegidas 

Amazônicas.  

No caso da biodiversidade a OTCA defende a posição dos países amazônicos 

como privilegiada devido à abundância em matéria de diversidade biológica para ser 

utilizada no desenvolvimento da biotecnologia, pois há uma demanda crescente no 

mercado mundial por produtos derivados desta. A organização também procura alcançar 

os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU. Diante da 

necessidade de desenvolver a biotecnologia, a SP desenvolveu um Programa Regional 

de Biocomércio, contando com a cooperação técnica da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCD). Este programa deu origem a iniciativa 

“Sala Andes Amazônia”10 que tem como objetivo promover produtos derivados do uso 

sustentável da diversidade biológica dos Andes e da Amazônia. Fazem parte desta 

iniciativa os Programas Nacionais de Biocomércio da Bolívia, Colômbia, Equador e 

Peru.  

No que diz respeito ao “Ordenamento Territorial, Assentamentos Humanos e 

Assuntos Indígenas”, a OTCA pretende buscar mecanismos que contribuam para a 

organização física do espaço, e para a prevenção de danos ambientais. Portanto, 

priorizam iniciativas que visem o manejo integrado de resíduos urbanos e industriais e o 

aceso à água potável e aos serviços de saneamento básico. Um dos instrumentos que a 

Organização já possui é uma proposta metodológica para o Macrozoneamento 

Ecológico e Econômico.  

Em relação aos povos indígenas, a SP objetiva salientar o papel central desses na 

Amazônia, para isso assinou um Memorando de Entendimento com a Coordenação das 

Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA) com quem pretende trabalhar 

em conjunto na promoção de planos e programas em áreas de interesse comum e que 

atendam às necessidades das comunidades indígenas. A COICA já trabalhava em 

parceria com o TCA junto a outros organismos internacionais. De acordo com os dados 

                                                
10  Disponível em: <http://www.otca.org.br/salaandesamazonia/index.php?lang=portugues>. 
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da COICA, de 2004, existem aproximadamente 390 povos indígenas na Amazônia com 

2.779.478 habitantes em uma extensão geográfica de mais de 7 milhões de km². 

Atualmente, estes povos enfrentam grandes dificuldades na demarcação de suas terras e 

na autonomia para administrá-los. Além disso, sofrem com a destruição da floresta 

amazônica que é a fonte de recursos e alimentação para estes povos. A colonização 

espontânea e a feita pelo Estado, o garimpo, a construção de estradas e usinas 

hidroelétricas, a exploração de hidrocarbonetos, o avanço da agropecuária, são 

atividades que têm ameaçados os povos indígenas amazônicos e em alguns casos 

transformando as Terras Indígenas (TIs) em arquipélagos de floresta em meio à 

agricultura extensiva.  

A COICA foi criada no dia 14 de março de 1984, em Lima (Peru), durante o I 

Congresso das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica. De 1984 a 1992 a cidade 

de Lima, no Peru, foi a sede da organização, mas no ano de 1993 esta se muda para 

Quito, no Equador, onde permanece até hoje. A partir de 1992 fazem parte da COICA 

as organizações indígenas dos nove países da Bacia Amazônica, sendo elas a 

Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia (CIDOB), a Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), a Organização dos Povos 

Indígenas da Amazônia Colombiana (OPIAC), a Confederação das Nacionalidades da 

Amazônia Equatoriana (CONFENAE), a Associação dos Povos Ameríndios da Guiana 

(APA), a Federação das Organizações Autóctones da Guiana Francesa11 (FOAG), a 

Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana (AIDESEP), a 

Organização Indígena do Suriname (OIS) e o Conselho Nacional Índio da Venezuela 

(CONIVE).  

Outra preocupação da OTCA é com a “Infra-estrutura Social: Saúde e 

Educação”, visto que a inclusão social é uma condição necessária para o 

desenvolvimento sustentável da região amazônica. Constata-se nesta região uma maior 

dificuldade no acesso aos serviços sociais em comparação com outras regiões dos países 

amazônicos. Na Amazônia doenças como a malária, em que 85,55% dos casos da 

América correspondem aos países amazônicos, e outras doenças, principalmente de 

veiculação hídrica como a cólera, afetam grande parte da população. Neste sentido, a 

OTCA vem trabalhando com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em dois projetos regionais: Ações Conjuntas de 

                                                
11  A Guiana Francesa é um território ultramarinho da França.  
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Cooperação entre os Países da Amazônia para Combater a Malária, e Ações Conjuntas 

de Cooperação dos Países da Amazônia para a Rede de Vigilância Epidemiológica.  

Quanto à educação a OTCA visa a inclusão em todos os níveis formais e 

informais dos sistemas educativos da educação ambiental, além de buscar a formação de 

recursos humanos orientados à busca de soluções para os problemas da Amazônia, 

priorizando uma educação intercultural bilíngüe “que respeite e aproveite a diversidade 

de saberes que forma o mosaico cultural da região amazônica” (PLANO, 2004).  

A última área programática é a de “Infra-estrutura de Transporte, Energia e 

Comunicações”, que coloca atenção especial na Iniciativa para a Integração da Infra-

estrutura Regional Sul-americana (IIRSA), cujos objetivos são o adensamento das 

atividades econômicas, o desenvolvimento regional e a integração física e econômica 

dos países vizinhos da América do Sul. A SP também está desenvolvendo um programa 

de trabalho para o estabelecimento de uma Rede de Transportes na região, enfatizando a 

facilitação da navegação na bacia amazônica. Adicionalmente, a SP também procura 

fomentar o desenvolvimento de tecnologias alternativas para a geração de energia como 

a energia solar, entre outras.  

Entre os principais projetos em andamento atualmente da OTCA destacam-se 

três, que possuem cada um, uma página própria na internet contendo as informações 

sobre os mesmos: o projeto sobre recursos hídricos, o programa sobre biodiversidade, e 

o programa sobre conservação e uso sustentável da floresta amazônica. O projeto 

“Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na 

Bacia do Rio Amazonas Considerando a Variabilidade e as Mudanças Climáticas", será 

tratado em profundidade no próximo capítulo. O programa “Fortalecimento da Gestão 

Regional Conjunta para o Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Amazônica” 

conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). E o 

programa “Conservação e Uso Sustentável da Floresta Amazônica” dá continuidade ao 

Processo de Tarapoto e sua Validação nos países membros, que foi uma iniciativa do 

TCA de criação de indicadores de sustentabilidade para o setor florestal. Este programa 

é financiado pela cooperação dos governos holandês e alemão, e possui o apoio técnico 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (ONUAA) e da 

Comissão Centroamericana de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CCAD).  

 As tabelas 10, 11 e 12 mostram os projetos em execução com recursos 

administrados diretamente, com recursos administrados por terceiros e projetos em fase 

inicial.  
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Tabela 10: Projetos da OTCA em execução com administração direta dos recursos 
financeiros. 
Projeto Agente financiador Valor da 

contribuição (US$) 

Conclusão 

1) Agenda Comum 

Amazônica 

Agência Brasileira 

de Cooperação 

250.000 Junho de 2007 

2) Elaboração do 

Programa Regional 

de áreas protegidas 

World Wildlife 

Fund 

40.000 Dezembro de 2007 

3) Fortalecimento 

da Gestão da 

Biodiversidade 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

1.900.000 Março de 2009 

4) GeoAmazônia PNUMA 80.000 Outubro de 2008 

5) Iniciativa para 

Aplicação da 

legislação florestal 

Banco Mundial 21.000 Abril de 2008 

6) Ações Sanitárias 

em Beni, Bolívia 

Governo dos Países 

Baixos e Ministério 

de Cooperação da 

Alemanha 

10.000 Março de 2008 

Total  2.490.000  

Fonte: OTCA, 2009b, adaptado.  

 

Tabela 11: Projetos da OTCA em execução com recursos administrados por terceiros. 

Projeto Agente Financiador Valor da 

contribuição (US$) 

Conclusão 

1) Manejo dos 

Recursos Hídricos 

da Bacia 

Amazônica 

Fundo Mundial 

para o Meio 

Ambiente, PNUMA 

e OEA 

700.000 Junho de 2008 

2) Programa 

Regional Amazônia 

Governo dos Países 

Baixos e Ministério 

de Cooperação da 

Alemanha 

13.500.000 Dezembro de 2009 
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Total  14.200.000  

Fonte: OTCA, 2009b, adaptado.  

 

Tabela 12: Projetos da OTCA em fase inicial, aguardando aprovação ou financiamento. 

Projeto Agente Financiador Valor da 

contribuição (US$) 

Situação 

Sistema de 

vigilância de saúde 

ambiental 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

(BID) 

1.900.000 Aprovado pelo BID 

e países membros 

Gestão dos 

Recursos Hídricos 

na Amazônia 

Fundo Mundial 

para o Meio 

Ambiente 

7.500.000 Aguardando 

aprovação 

Monitoramento do 

desmatamento e 

exploração florestal 

Organização 

Internacional de 

Madeiras Tropicais 

2.580.000 Em fase de 

avaliação 

Água Segura e 

Escolas 

Em fase de 

identificação 

300.000 Aguardando 

recursos 

Fonte: OTCA, 2009b, adaptado.  

 

Outra iniciativa da OTCA foi a reativação e institucionalização do 

PARLAMAZ, o Parlamento Amazônico, que havia sido criado em 1989. O 

PARLAMAZ é composto por representantes dos Congressos Nacionais dos países 

membros da OTCA visando a promoção de novas leis em defesa dos recursos naturais e 

humanos da Amazônia e também a harmonização das legislações dos países membros 

em diversas áreas.  

Entre os estudos acerca da OTCA muitos autores têm enfatizado a questão da 

capacidade institucional da organização. Alfredo Costa-Filho aponta como uma 

dificuldade essencial as múltiplas debilidades institucionais da OTCA, como o reduzido 

orçamento que depende do recolhimento das quotas dos países membros e: 

a situação de prioridades díspares com a Amazônia, de parte dos oito Países 
signatários do tratado; a Secretaria Permanente nasce sem lar e com carências 
orçamentárias; as dificuldades para criar uma equipe técnica própria em 
condições de mobilizar recursos externos na escala dos problemas regionais e, 
por fim, a organização permanece gerida por órgãos coletivos de alto nível, 
porém pouco receptivos ao diálogo com especialistas em Amazônia e com 
seus representantes mais legítimos (COSTA-FILHO, p. 392).  
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Já Souza e Cañete apontam para a trajetória de burocratização em que segue a 

OTCA ao lado de muitas instituições latino-americanas (SOUZA, 2005). Christian 

Caubet afirma que há uma fraqueza das estruturas de implementação do TCA, pois 

apesar dos seus 28 artigos, não há um mecanismo para a realização de ações relevantes 

(CAUBET, 2006).  

A preservação da soberania ainda é um tema de maior relevância nas reuniões no 

âmbito da OTCA. Percebe-se que os países são relutantes em afirmar compromissos que 

impliquem maiores obrigações.  

Caubet aponta para os motivos que levaram a assinatura do TCA foram motivos 

políticos, isto é, a preocupação em garantir a soberania dos países sobre a região 

amazônica que teria sido o objetivo maior da assinatura do Tratado (CAUBET, 2006). 

Para Román, este objetivo de assegurar a soberania foi substituído pelo objetivo de 

desenvolver sustentavelmente a região no decorrer da década de noventa. A emergência 

da temática ambiental fez com que os países amazônicos percebessem a oportunidade 

de conseguir recursos para projetos de desenvolvimento sustentável na região, e também 

para serem vistos como países com preocupações ambientais (ROMAN, 1998). 

Além da capacidade institucional e a defesa da soberania, outras questões 

relativas ao TCA e a OTCA são levantadas por estudiosos do tema, como o conflito de 

interesses entre os países:  

a heterogeneidade real com que os oito Países Membros priorizam seus 
programas amazônicos. Os problemas de exploração ou conservação dos seus 
recursos os afetam de forma necessariamente diferenciada. Os próprios pesos 
relativos de suas áreas amazônicas sobre os totais nacionais, tanto em extensão 
territorial como em densidade demográfica, são significativamente distintos 
entre eles, afetando inexoravelmente suas decisões de prioridades (COSTA-
FILHO, 2005, p. 385-386).  

 

 A Amazônia é uma região periférica em todos os países amazônicos. Alguns 

deles empreenderam esforços para “colonizar” e desenvolver economicamente a região, 

como foi o caso de Brasil e Peru. Enquanto outros não o fizeram e a região permaneceu 

mais preservada ambientalmente, como no caso da Venezuela e da Guiana. Isto já 

demonstra interesses diversos em relação à região.  

 A cooperação para se consolidar deve se basear em interesses comuns e, no caso 

amazônico alguns interesses podem ser identificados como o de defesa da soberania. 

Entretanto, um conflito de interesses se manifesta quanto à relação entre preservação 
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ambiental e desenvolvimento econômico. Além do que, alguns países ainda possuem 

conflitos territoriais o que dificulta a cooperação.  

 
Figura 7: Plano Estratégico OTCA. 

 
Fonte: PLANO, 2004.  
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2.6 Conclusões 

 

A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo e é compartilhada por oito 

países. Trata-se também da maior floresta tropical contínua do mundo, que abriga 

grande diversidade biológica e sócio-cultural. Os Andes são de grande importância para 

a bacia principalmente em relação ao regime de chuvas que ocorre na região e, portanto 

afeta o volume de águas para vários rios amazônicos (incluindo o Amazonas), e em 

relação aos sedimentos carregados pelas chuvas que são depositados ao longo dos rios e 

contribuem para a fertilidade das várzeas.  

No entanto, os recursos naturais amazônicos já sofrem grande pressão devido às 

atividades antrópicas, causando desmatamento e danos aos recursos hídricos da bacia 

amazônica. Entre as principais atividades destacam-se a agropecuária, a atividade 

madeireira, a exploração mineral e de hidrocarbonetos, a construção de infra-estruturas, 

o crescimento acelerado das cidades (que em sua maioria não contam com serviços 

adequados e suficientes de saneamento, tratamento de esgoto e disposição de resíduos 

sólidos).  

Os países que compartilham a Amazônia (exceto a França por meio da Guiana 

Francesa) assinaram na década de setenta o TCA visando o desenvolvimento da região. 

O objetivo inicial do tratado era assegurar a soberania dos países sobre os recursos 

naturais amazônicos. No entanto, na década de noventa a questão ambiental passa a 

ocupar um papel importante dentro do TCA. A mudança institucional que transformou o 

tratado em uma organização internacional, a OTCA, buscava fortalecer a cooperação 

entre os países membros. A OTCA, no período de 2002 a 2007, realizou vários projetos 

na área ambiental, que em sua maioria contaram com financiamento externo. A grande 

crítica em relação aos projetos ambientais realizados pelo TCA e pela OTCA (de 1978 a 

2007) é que foram priorizados os procedimentos para a obtenção de cooperação técnica 

e financeira em detrimento da implantação e avaliação dos projetos, o que resultou na 

demora na realização destes que, em sua maioria, não saíram de sua fase piloto. A 

divergência de interesses, o orçamento reduzido da OTCA, a falta de técnicos para a 

realização dos projetos e atividades da OTCA contribuem para que a cooperação não 

avance e que os projetos encontrem dificuldades para serem implementados.   
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3 A OTCA E A GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS NA AMAZÔNIA 

 

Este terceiro capítulo trata da questão dos recursos hídricos transfronteiriços da 

bacia amazônica como objeto da cooperação entre os países amazônicos, em especial, 

entre Bolívia, Brasil e Peru. Estes três países são os que possuem as maiores áreas da 

bacia, juntos correspondem por 86,8% da área total da bacia, e compartilham vários rios 

transfronteiriços, pois possuem uma vasta faixa de fronteira entre eles.  

Na escala internacional é abordado o projeto da OTCA de gestão compartilhada 

da bacia amazônica em parceria com o GEF, com o PNUMA e com a OEA. Este projeto 

depende da articulação entre as instituições nacionais para uma efetiva implementação 

da gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Desta forma, é feita uma análise 

comparativa das instituições nacionais encarregadas da gestão dos recursos hídricos em 

três países amazônicos, a Bolívia, o Brasil e o Peru. As diferenças institucionais entre os 

três países e as dificuldades e particularidades da região amazônica são um grande 

desafio para a gestão conjunta dos rios transfronteiriços.  

Como um exemplo de gestão local de um rio transfronteiriço é analisado o plano 

de gestão de uma bacia que os três países compartilham, a bacia do rio Acre. Na escala 

local, a gestão compartilhada da bacia do rio Acre envolve diversos atores e está 

inserida no contexto das regiões fronteiriças.  

 

3.1 Os recursos hídricos no Tratado de Cooperação Amazônica 

 

No momento de assinatura do TCA a questão dos recursos hídricos era um tema 

já de grande relevância, pois os rios amazônicos serviam principalmente para transporte. 

No entanto, o Brasil estava preocupado com os acontecimentos em relação à Bacia do 

Prata e optou por não ter nenhuma menção ao princípio da consulta prévia no TCA, 

apesar do Brasil estar situado a jusante dos rios da bacia, o que poderia trazer riscos 

para o país (ROMÁN, 1998). Portanto, a questão dos recursos hídricos nunca foi 

completamente resolvida no TCA, que deixou de lado as ambições da proposta original 

de um estatuto para a gestão dos recursos hídricos comuns, e apresentou apenas um 

compromisso pragmático expresso no artigo V do tratado: 

tendo presentes a importância e a multiplicidade de funções que os rios 
amazônicos desempenham no processo de desenvolvimento econômico e 
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social da região, as Partes Contratantes procurarão empenhar esforços com 
vistas à utilização racional dos recursos hídricos (TCA, 2004). 

 

Nas negociações para a elaboração e assinatura do TCA os países deveriam 

acordar um principio para o uso dos recursos hídricos compartilhados, entretanto, as 

discussões se centraram na questão da consulta prévia, retomando o mesmo ponto das 

negociações do Tratado da Bacia do Prata (ROMAN, 1998). O governo brasileiro 

buscou evitar os conflitos em torno dos recursos hídricos e sugeriu que os países 

deveriam apenas informar sobre as atividades em seus territórios, e não incluir nenhuma 

obrigação de reparar danos, embora o Brasil esteja situado à jusante na bacia 

amazônica: 

the Brazilian leaders were anxious to avoid future conflict over water 
resources and suggested that a Signatory Party should only inform about 
activities within its own national territory. Put in other words, it was not 
obliged to prevent possible damages on second and third parties. The Brazilian 
leaders thereby maintained their position from the negotiations in the River 
Plate region, even though they now had the disadvantage of being situated in 
the lower parts of the river system (ROMAN, 1998, p. 204).  

 

Como o Brasil controlava a única entrada e saída da Bacia (a foz do rio 

Amazonas) isto fazia com que o país tivesse vantagens relativas em relação à navegação 

(ROMAN, 1998). Para Roman (1998), a posição brasileira era uma solução que 

permitia a navegação dos rios e a possibilidade dos países executarem seus projetos de 

desenvolvimento sem precisarem consultar os outros países. 

Deste modo, o Brasil manteve a mesma posição das negociações da Bacia do 

Prata nas negociações do TCA. De acordo com Roman, ao manter esta posição o Brasil 

ganhava maior pode de barganha nas negociações do Tratado da Bacia do Prata: 

 

the conflict in the River Plate Basin was at the time for the ACT proposal in its 
most serious phase, and it was clear that the Brazilian government wanted to 
send a clear message to its Argentinean counterpart. One way to do this was 
maintain the position from the negotiations over the River Plate Basin Treaty 
also in the regulation of the Amazonian rivers. […] By avoiding any claims on 
double-standars, they would thereby gain a stronger bargaining position also in 
the River Plate Basin (1998, p. 206). 

 

A posição brasileira enfrentou a resistência da Venezuela que insistia no 

princípio da consulta prévia, lembrando a posição argentina nas negociações da Bacia 

do Prata (ROMAN, 1998).  

No momento de elaboração do TCA, portanto, a questão dos recursos hídricos 

nunca chegou a um consenso. A ambição da criação de normas para a gestão comum 
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dos recursos hídricos da bacia foi abandonada por um compromisso mais pragmático. 

Os artigos III e IV trataram da navegação dos Amazonas, e o artigo V ilustrou a 

dimensão altamente política dos recursos hídricos, constando apenas o compromisso 

pragmático de uso racional dos recursos hídricos. 

Desde o momento de assinatura do TCA muitos elementos do contexto 

domésticos dos países amazônicos e do cenário internacional se alteraram, além da 

crescente preocupação com a escassez relativa de água no mundo, que contribuíram 

para reverter esta questão dos recursos hídricos amazônicos. O primeiro projeto 

proposto pela recém criada OTCA foi para a gestão compartilhada dos recursos hídricos 

transfronteiriços da bacia amazônica.  

Para Ricupero (1995) e Silveira (2005) há uma tendência em favor de acordos 

cooperativos em torno de bacias hidrográficas e regiões geográficas mais amplas, como 

é o caso da Amazônia. De acordo com estes autores os rios internacionais são, em sua 

maioria, geradores de cooperação internacional, “tais como as regiões do Reno e do 

Danúbio, na Europa; a do Baixo Mekong, na Ásia; as do Senegal, Volta e Niger, na 

África; assim como a Bacia do Prata, na América Latina” (SILVEIRA, 2005, p. 59).  

Ao analisar o TCA, Silveira afirma que os elementos geográficos que tiveram 

maior preponderância na formulação do TCA foram, com certeza, os recursos hídricos 

da região. Recursos estes tão importantes e necessários à população, ao transporte e à 

comunicação entre a região e o resto do Brasil e do mundo: 

o Pacto veio para consolidar uma situação de fato preexistente na bacia 
hidrográfica amazônica, qual seja, o uso indiscriminado dos rios para 
atividades comerciais e intercâmbio transfronteiriço entre os nacionais dos 
países signatários, tendo historicamente o Brasil um perfeito entendimento 
com os seus vizinhos no que diz respeito à navegação da região” (SILVEIRA, 
2005 p. 64-65).  

 

Na escala internacional a falta de capacidade institucional da OTCA é um grande 

desafio para a gestão compartilhada, assim como, na escala nacional as diferenças 

relativas à capacidade institucional criam dificuldades também, visto que são os Estados 

os responsáveis pelo marco regulatório, pela fiscalização e execução de políticas 

específicas para a gestão dos recursos hídricos. Para Ivo Brasil, uma política de gestão 

dos recursos hídricos para ser eficiente deve envolver: 

o manejo integrado desses recursos, com previsão de avaliação e proteção da 
qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos. Envolve, também, muitas 
outras questões, como o abastecimento de água potável e saneamento, o 
desenvolvimento urbano sustentável, a produção sustentável de alimentos, o 
desenvolvimento rural sustentável e, ainda, os impactos da mudança do clima 
sobre os recursos hídricos (BRASIL, p. 398).  
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Bertha Becker (2003) lembra que a mais ampla liberdade de navegação 

comercial já ocorria no curso do Amazonas e demais rios amazônicos internacionais. A 

livre navegação foi assegurada respeitando as regras de cada Estado, os tratados 

bilaterais em vigor e os princípios do Direito Internacional (BECKER, 2003).  

 

3.2 O projeto de gestão conjunta da bacia amazônica 

 

Em 2002, na 11ª Reunião do Conselho de Cooperação Amazônica os 

países decidiram pela realização de um projeto de gerenciamento conjunto dos  recursos 

hídricos amazônicos. Em 2003 foi apresentado ao Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente (Global Environment Facility – GEF, sigla em inglês) o Projeto 

“Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na 

Bacia do Rio Amazonas Considerando a Variabilidade e as Mudanças Climáticas", que 

foi aprovado com um fundo de setecentos mil dólares. A OTCA juntamente com a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) assinaram, em 2005, um acordo para a execução da fase 

preparatória do projeto chamada PDF bloco B. Esta fase teve duração de vinte três 

meses, de 21 de outubro de 2005 a 21 de setembro de 2007. 

O projeto, incluindo esta fase preparatória é divido em três etapas, cada uma 

com duração de quatro anos. A primeira etapa se refere ao planejamento e 

desenvolvimento de capacidade institucional. A segunda trata da implementação de 

atividades estratégicas identificadas conjuntamente. E a última etapa visa o 

fortalecimento do gerenciamento sustentável e integrado dos recursos hídricos na 

Amazônia, considerando os possíveis impactos das mudanças climáticas.  

O objetivo geral do projeto é:  

fortalecer o marco institucional para planejar e executar, de maneira 
coordenada, as atividades de proteção e gerenciamento sustentável dos 
recursos hídricos em face dos impactos decorrentes das ações antrópicas e 
mudanças climáticas na Bacia Amazônica (OTCA, 2007). 

 
Pretende-se que este objetivo seja atingido através de sete objetivos específicos 

que seriam: 1) o fortalecimento da visão estratégica compartilhada sobre a Bacia 

Amazônica como base para o planejamento e gerenciamento integrado dos recursos; 2) 

o monitoramento dos impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos, as 

populações humanas e os ecossistemas aquáticos e terrestres vulneráveis; 3) o 
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fortalecimento e a capacitação das instituições para o gerenciamento dos recursos 

hídricos e a proposição de planos e projetos de proteção e reabilitação de áreas críticas 

da região; 4) a elaboração de propostas técnicas para a coordenação das atividades das 

instituições nacionais de controle de qualidade das águas; 5) a avaliação da 

vulnerabilidade de ecossistemas e comunidades humanas em relação às mudanças 

climáticas e a avaliação da influência das geleiras andinas sobre o regime hídrico do Rio 

Amazonas; 6) a harmonização das legislações para o gerenciamento integrado e 

sustentável dos recursos hídricos transfronteiriços e a criação dos instrumentos 

econômicos para o fortalecimento de capacidades técnicas e institucionais e da 

participação pública no gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia; 7) o 

fortalecimento da OTCA como uma organização de coordenação efetiva dos países da 

Bacia Amazônica, a curto, médio e longo prazo.  

A fase preparatória do Projeto chamada PDF Bloco B teve como meta a 

elaboração de um documento de Projeto na sua versão completa, o detalhamento dos 

componentes do Projeto e a definição de uma visão consensual de desenvolvimento 

sustentável para a bacia do rio Amazonas. Esta fase apresenta cinco componentes: a 

visão da Bacia, o fortalecimento institucional, o prognóstico dos impactos hidrológicos 

decorrentes das mudanças climáticas, o gerenciamento integrado dos recursos hídricos, 

e a participação pública neste gerenciamento.  

 A OTCA e os outros atores envolvidos (OEA, GEF, PNUMA) pretendiam ter 

como resultados da primeira fase as bases para a elaboração do Programa Marco de 

Ações Estratégicas (PMAE), o fortalecimento da capacidade da OTCA de formular 

programas e projetos, coordenar e executar atividades entre os países e catalisar a 

cooperação e o financiamento de ações na bacia do rio Amazonas. 

As bases para a elaboração do Programa Marco de Ações Estratégicas (PMAE 

da Bacia) se referem a: 

[...] construção de uma visão comum de gerenciamento integrado e sustentável 
dos recursos hídricos e considerando a variabilidade e as mudanças climáticas 
na Bacia Amazônica; atividades de cooperação e arranjos institucionais; 
fortalecimento e integração dos sistemas de informação existentes; 
implementação de um sistema de prognóstico hidroclimático; elaboração de 
estratégias de gerenciamento integrado e plano para a proteção da 
biodiversidade e de ecossistemas aquáticos em áreas críticas (hot spots) da 
Bacia; determinação dos impactos e reações potenciais de ecossistemas e 
comunidades humanas atingidas pelas mudanças climáticas na Bacia; 
padronização de protocolos analíticos de monitoria e gerenciamento integrado 
da qualidade da água; elaboração e execução de ações de educação ambiental; 
participação pública e de atores e programas de intercâmbio técnico; 
identificação e seleção de projetos pilotos demonstrativos a serem executados 
durante o período de formulação do PMAE; Programa de Participação Pública 
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– PPP e um Plano de Envolvimento Público – PEP; Termos de Referência para 
implementar um Sistema de Apoio à Decisão - SAD na Bacia (OTCA, 2007).  

 

 Este trabalho analisa o papel da cooperação amazônica para a gestão dos 

recursos hídricos de 1978 a 2007, quando se encerra a primeira fase do projeto da 

OTCA em parceria com o GEF, OEA e PNUMA. No entanto, vale comentar que se 

reuniram em março de 2008 o Secretário-Geral interino da OTCA Francisco Ruiz e o 

Secretário-Geral da OEA José Miguel Insulza para discutir a segunda fase do projeto. 

Esta reunião teve como objetivo discutir um novo acordo institucional entre as 

organizações envolvidas na primeira fase do projeto (OTCA, 2008).  

A primeira fase do projeto teve como resultado principal o desenvolvimento de 

uma visão comum do gerenciamento integrado e sustentável da bacia amazônica. 

Embora a OTCA (OTCA, 2009b) argumente que foi desenvolvida uma visão 

consensuada sobre a gestão da bacia amazônica, o relatório boliviano demonstra que 

ainda existem desconfianças em relação aos projetos brasileiros próximos às áreas de 

fronteiras que podem ter impacto em território boliviano. O governo brasileiro não 

consultou o governo boliviano sobre a construção de duas hidrelétricas no rio Madeira e 

não estão incluídos nos estudos de impacto ambiental os impactos em território 

boliviano (BOLÍVIA, 2007).  

Com o encerramento da primeira fase em 2007, a OTCA já solicitou novos 

recursos ao GEF para dar início à segunda fase que trata da implementação da gestão 

conjunta. O montante solicitado foi de 7,5 milhões de dólares (OTCA, 2009b).  

Este projeto, em sua primeira fase, contribui principalmente para que os países 

conhecessem as opiniões e interesses dos demais em relação aos recursos da bacia 

amazônica. Assim como, contribuiu para o conhecimento das instituições e legislações 

de cada país que devem ser integradas para a gestão conjunta da bacia. Por outro lado, 

os relatórios específicos realizados por consultores contratados pela OTCA buscaram 

gerar conhecimentos sobre a situação atual da bacia e as áreas prioritárias para 

recuperação, e sobre medidas de adaptação necessárias para mitigar os impactos das 

inundações e secas decorrentes das mudanças do clima na região. 

Após o término do projeto foram entregues todos os relatórios finais dos 

governos dos países amazônicos, incluindo propostas concretas de projetos e atividades 

para a gestão compartilhada. Foram também realizados os relatórios financeiro e 

operacional que discutiram os novos modelos do GEF para financiamento de projetos e 

os ajustes necessários que devem ser feitos (OTCA, 2009b).   
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3.3 Financiamento: o papel do Fundo Global para o Meio Ambiente 

 

O GEF tem atuado em diversos projetos de gestão compartilhada de bacias 

internacionais. Ele foi estabelecido, em 1991, como um mecanismo de financiamento de 

projetos visando à proteção do meio ambiente global. Este Fundo teve um período 

experimental de 1991 a 1994, quando se operacionalizou tendo como administrador de 

seus recursos o Banco Mundial. Atualmente o GEF conta com a contribuição de mais de 

160 países. Para se ter acesso aos recursos do Fundo é preciso que o país interessado 

ajuste seu projeto de acordo com as diretrizes e exigências deste: 

como qualquer outro mecanismo de financiamento, para se ter acesso aos 
recursos disponibilizados pelo GEF, o projeto deve cumprir todos os 
procedimentos de submissão, os critérios de elegibilidade e, especialmente 
enquadrar-se nas modalidades de financiamento (MELLO, 2008). 
 

O Conselho do GEF adotou em 1995 uma Estratégia Operacional que delimitava 

quatro áreas principais de ação: conservação da biodiversidade, mudanças climáticas, 

águas internacionais e proteção da camada de ozônio. Atualmente, o GEF conta com 

seis áreas temáticas: mudanças climáticas (área que recebe mais recursos financeiros), 

conservação da biodiversidade, áreas multifocais, poluentes persistentes, águas 

internacionais, e degradação dos solos.  

A área de águas internacionais é a quarta em termos de investimento, em seus 15 

anos de atuação foram contabilizados 17 projetos com um total de 102,59 milhões de 

dólares (MELLO, 2008). Para o GEF, os projetos em bacias internacionais são vistos 

como necessários para desenvolver a capacidade e o comprometimento político dos 

países para trabalharem em conjunto; entender e estabelecer as prioridades baseadas nas 

avaliações das condições dos cursos de água; implementar políticas nacionais e 

regionais acordadas; reformas institucionais e legislativas e atrair os investimentos 

prioritários necessários para o gerenciamento (DUDA e UITTO, 2002).  

A assistência do GEF para a gestão de uma bacia internacional começa com um 

projeto estratégico inicial envolvendo os países que compartilham a bacia. Para Duda e 

Uitto (2002), que trabalharam nos projetos do GEF, a presença de acordos ou 

organizações regionais tem facilitado o processo, aumentando o grau de 

comprometimento dos países envolvidos, e facilitando a harmonização das legislações. 

Os autores afirmam que o envolvimento de instituições em diversas escalas é essencial, 



 121 

por isso, tem-se buscado a estratégia de três níveis, do regional ao nacional e do 

nacional ao local nos projetos multilaterais.  

 

3.4 As instituições e as legislações nacionais sobre os recursos hídricos 

 

A região amazônica apresenta uma diversidade de legislações e instituições 

relativas aos recursos hídricos o que dificulta o gerenciamento conjunto. Portanto, existe 

a necessidade de harmonizar as legislações e instituições dos oitos países amazônicos 

para possibilitar a gestão. Esta harmonização pode afetar de forma diferenciada os 

países, pois cada país apresenta uma capacidade institucional. O Brasil tem avançado 

muito na gestão dos recursos hídricos com a criação dos comitês de bacias. Em outros 

países da bacia amazônica a bacia hidrográfica ainda não é reconhecida como unidade 

de planejamento.  

Além disso, é preciso que alguns princípios e regras sejam acordados para 

regular as ações dos Estados com base na legislação internacional de águas 

internacionais existente.  A Convenção Internacional sobre a Utilização de Rios 

Internacionais para Fins Diferentes da Navegação, de 1997, trata especificamente sobre 

a gestão e o uso dos recursos hídricos transfronteiriços. Esta convenção apresenta 

alguns princípios importantes como a obrigação de não causar dano significativo, a 

obrigação de cooperar, o princípio da utilização racional e eqüitativa dos recursos 

hídricos, o princípio da troca regular de dados e informações, e o princípio de 

notificação a respeito de projetos e seus possíveis efeitos adversos em outros territórios.  

No projeto de gerenciamento conjunto da bacia amazônica, os Estados 

procuraram criar uma visão conjunta da bacia, mas ainda não acordaram princípios, 

responsabilidades e obrigações comuns. As diferentes legislações e instituições 

responsáveis pelos recursos hídricos em cada país amazônico revelam diferenças quanto 

ao grau de desenvolvimento institucional. A gestão compartilhada pressupõe uma 

harmonização de legislações, integração e coordenação de instituições para que seja 

possível a troca de informações, a cooperação técnica e o próprio gerenciamento a longo 

prazo. 

A gestão dos recursos hídricos está inserida dentro das políticas ambientais dos 

países amazônicos (tabelas 13 e 14). No que se refere à política ambiental a maioria dos 

países membros da OTCA conta com um ministério como entidade responsável pelo 

meio ambiente, com exceção da Guiana e do Peru. A Agência de Proteção Ambiental 
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(EPA, na sigla em inglês) da Guiana não tem status de ministério, e no Peru a instituição 

responsável pelo meio ambiente é o Conselho Nacional do Ambiente (CONAM)12. Em 

outros países como na Bolívia, as questões ambientais são responsabilidades de mais de 

um ministério, (Ministério da Água e Ministério do Desenvolvimento Rural, Ambiente 

e Agricultura). Na Colômbia e no Suriname o ministério responsável pelo meio 

ambiente também atende outras áreas (respectivamente, Ministério do Ambiente, 

Habitação e do Desenvolvimento Territorial e Ministério do Trabalho, Desenvolvimento 

Tecnológico e Ambiente) (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  

 

Tabela 13: Base institucional ambiental dos países amazônicos 
País Entidade responsável pelo 

meio ambiente 
Referência ao meio 

ambiente na Constituição 
Gestão, fiscalização e 

monitoramento dos recursos 
naturais amazônicos 

 
Bolívia - Ministério do 

Desenvolvimento Rural, 
Ambiente e Agricultura 

- Ministério da Água 

Constituição Política da 
República da Bolívia 

(1967, com reformas de 
2002). 

- Instituto Nacional da 
Reforma Agrária 

- Superintendência florestal 
- Governos departamentais 

- Governos municipais 
Brasil - Ministério do Meio 

Ambiente 
- Conselho de Governo 
- Conselho Nacional do 

Meio Ambiente 
(CONAMA) 

Constituição Federal 
(1988) 

- Serviço Florestal Brasileiro 
- Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

Colômbia - Ministério do Ambiente, 
Habitação e 

Desenvolvimento Territorial 
- Conselho Nacional do 

Ambiente  

Constituição Política da 
Colômbia (1991) 

- Instituto amazônico de 
Pesquisas Científicas 

- Corpo Amazônia 
- Cormacarena  
- Corponariño 

- Corporinoquia 
Equador - Ministério do Meio 

Ambiente 
- Secretaria Nacional de 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

Constituição Política da 
República do Equador 

(1998) 

- Instituto para o 
Desenvolvimento da 
Amazônia (Ecorae) 

Guiana - Presidente da República 
- Subgabinete - Comitê dos 

Recursos Naturais e 
Ambiente 

Constituição da República 
da Guiana (1980) 

- Subcomitê de Recursos 
Naturais e Ambiente – 

Comitê Assessor de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente 

(NREAC) 
Peru - Conselho Nacional do 

Ambiente (CONAM) 
 

Constituição Política do 
Peru (1993) 

- Instituto Nacional de 
Recursos Naturais 

(INRENA) 
- Instituto de Investigações 

da Amazônia Peruana (IIAP) 
Suriname - Ministério do Trabalho, 

Desenvolvimento 
Tecnológico e Meio 

Ambiente  

Constituição da República 
do Suriname (1987) 

- Ministério do Planejamento 
Físico, da Terra e do Manejo 

Florestal 
- Ministério dos Recursos 

                                                
12 Em 2009 o CONAM foi substituído pelo Ministério do Ambiente.  
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- Instituto Nacional do 
Ambiente e 

Desenvolvimento 

Naturais 

Venezuela Ministério do Poder Popular 
para o Ambiente 

Constituição da República 
Bolivariana da Venezuela 

(1999) 

Instituto de Pesquisa da 
Amazônia Venezuelana 

(IVIA) 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptado.  

 

Em todos os países amazônicos há pelo menos uma referência ao direito a um 

meio ambiente equilibrado em suas constituições políticas (tabela 13). Os ministérios, 

em geral, possuem um órgão consultivo ou multissetorial e, em alguns casos, como no 

Brasil, apresentam uma estrutura bastante complexa. Alguns países contam também 

com sistemas nacionais do meio ambiente cujo objetivo é organizar as competências e 

funções das instituições encarregadas da gestão ambiental (tabela 14). Em relação à 

gestão, fiscalização e monitoramento do meio ambiente, os países amazônicos contam 

com órgãos ou institutos especializados, porém apresentam diferenças quanto às suas 

funções (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  

 

Tabela 14: Principais normas nacionais por temas 
Países Normas ambientais gerais Principais normas específicas 

Bolívia Lei do Ambiente n° 1333 (1992) - Lei Florestal n° 1700 (1996) 
- Lei do Serviço Nacional de 

Reforma Agrária 
- Plano de Desenvolvimento da 

Biodiversidade, Mineração e 
Hidrocarbonetos 

Brasil Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 
6938 (1981) 

- Lei de Recursos Hídricos 
- Lei de Crimes Ambientais 

- Código Florestal 
- Lei de Gestão de Florestas 

Públicas 
- Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 
- Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro 
- Política Nacional de Educação 

Ambiental 
- Lei dos Agrotóxicos (7.802 / 

1989) 
- Lei 8.197 / 1967 de Proteção da 

Fauna 
- Lei 9.966 de 2000 sobre poluição 

causada pelo Óleo e outras 
substancias nocivas ou perigosas 

 
Colômbia Código de Proteção dos Recursos Naturais e 

do Meio Ambiente DL 1811 (1974) 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei 99 

de 1993) 

- Fomento do uso Racional e 
Eficiente de Energia 

- Lineamentos para o Manejo 
Integral da Água 

- Lei de Ordenamento Territorial 
- Política Nacional para Áreas 
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Úmidas 
- Lei Florestal 

- Política Nacional de 
Biodiversidade 

Equador Lei de Gestão Ambiental - Lei Florestal e de Conservação de 
Áreas Naturais e Vida Silvestre 

Guiana Lei de Proteção Ambiental (1996) - Lei Florestal 
- Decretos de Parques Nacionais  

- Código de uso de Áreas Úmidas 
- Decreto de Água e Saneamento 

Peru Lei Geral do Ambiente 
Lei do Sistema Nacional de Gestão Ambiental 

- Lei das Águas 
- Lei de uso e conservação da 

biodiversidade 
- Lei Florestal e de Fauna Silvestre 
- Lei de áreas Naturais Protegidas 

- Lei de Resíduos Sólidos 
Suriname Política do Ministério do Meio Ambiente 

(2006-2010) 
- Lei de Planejamento Físico 

- Lei de Conservação da Natureza 
- Lei de Pesca, Solos, Águas, 
Floresta, Ar e Biodiversidade 

Venezuela Lei Orgânica do Ambiente (1976) - Gestão Ambiental Comunal 
- Água e Saneamento 
- Missão Guacaipuro 

- Reflorestamento Produtivo 
- Código da Terra 

- Recuperação de Áreas Degradadas 
- Gestão de Resíduos Sólidos e 

Perigosos 
Fonte: PNUMA, OTCA e CIUP, 2009, adaptado.  

 

Na Amazônia, observa-se que várias instituições têm competência para 

desenvolver atividades de gestão ambiental. Além do que, existe uma grande 

dificuldade para inserir as políticas ambientais para a região nos planos de 

desenvolvimento nacionais:  

um aspecto em comum entre os países da região, no que tange à gestão 
ambiental da Amazônia, é a dificuldade de inserir as prioridades ambientais da 
região nos planos de desenvolvimento nacional. O Brasil é uma exceção com o 
Plano Amazônia Sustentável integrado ao Plano de Desenvolvimento 
Nacional, cuja última versão foi aprovada em maio de 2008 (PNUMA, OTCA 
e CIUP, 2009, p. 227).  

 

Embora o Brasil possua um plano de gestão ambiental da Amazônia brasileira 

(Plano Amazônia Sustentável) inserido no plano de desenvolvimento nacional, este país 

é o que mais tem desmatado e incendiado a região (como mostra os dados apresentados 

no segundo capítulo deste trabalho). E inúmeras obras de infra-estrutura estão sendo 

executas ou estão previstas para serem implementadas na região de acordo com o Plano 

de Aceleração do Crescimento (PAC) do atual governo brasileiro.  

As diferenças de orçamento dos países amazônicos para a gestão ambiental, e 

para a Amazônia em especial, demonstram as diferenças econômicas entre os países. 
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Apesar de nem todos os países da região disponibilizarem as informações sobre o 

orçamento público para a gestão ambiental, tal situação é evidente. Enquanto o 

orçamento brasileiro para a gestão ambiental da Amazônia brasileira foi de 1 bilhão de 

dólares em 2005, o Peru gastou em 2004 com a gestão ambiental de todo o território 

nacional, 163 milhões de dólares, e a Guiana teve um gasto ambiental em 2006 de 198 

mil dólares (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  

No entanto, a simples existência de políticas ambientais nos países amazônicos 

não garante que ocorra um manejo sustentável dos recursos naturais na bacia 

amazônica. Isto porque o contexto sócio-político e econômico dos países interfere na 

aplicação e implementação destas políticas. O grau de institucionalização da política 

ambiental também varia em cada país, permitindo em alguns casos o desenvolvimento 

de estratégias de longo prazo, o que não ocorre em outros. Além do que, a criação de 

várias normas ambientais tem gerado a sobreposição de normas e, inclusive, em alguns 

países, contradições, e conflitos entre competências. A pouca articulação entre as 

instituições do poder público também acaba dificultando a aplicação das normas 

ambientais existentes (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).  

Em geral, em todos os países da bacia a atenção voltada à Amazônia ainda é 

incipiente. Muitos países possuem administrações centralizadas e acabam por priorizar 

investimentos em outras regiões, como ocorre com o Peru e a Bolívia. No entanto, tem 

ocorrido uma tendência de descentralização da administração do Estado, o que significa 

delegar poderes aos governos regionais e locais (PNUMA, OTCA e CIUP, 2009; 

BOLÍVIA, 2007; PERU, 2007).  

As diferenças institucionais e de legislação também estão presentes na gestão 

dos recursos hídricos, em especial, da bacia amazônica. No Brasil as bacias 

hidrográficas são unidades de planejamento e gestão através dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica (CBH), que são a base do Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (SNGRH) e têm como objetivo a gestão participativa e 

descentralizada dos recursos hídricos em seu território. Os Comitês contam com a 

participação de representantes do Poder Público, dos usuários das águas e de 

organizações da sociedade civil. A Superintendência de Apoio à Gestão dos Recursos 

Hídricos (SAG) é a unidade da Agência Nacional de Água (ANA) que atua no estímulo 

e apoio às iniciativas voltadas para a instalação e o funcionamento dos CBH. No 

entanto, nem todas as bacias hidrográficas do Brasil possuem um CBH. A ANA é a 
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instituição responsável pela execução do projeto da OTCA/GEF de gestão da bacia 

amazônica no Brasil.  

Já o Peru possui um Conselho Nacional do Ambiente (CONAM), e a principal 

instituição nacional encarregada das questões ambientais é o Instituto Nacional de 

Recursos Naturais (INRENA), ligado ao Ministério da Agricultura, que também é o 

órgão nacional responsável pela preparação e desenvolvimento do Projeto OTCA/GEF 

de gestão compartilhada da bacia amazônica. No Peru, as bacias hidrográficas são 

reconhecidas como unidades de planejamento (Distrito de Irrigação e Autoridade 

Autônoma de Bacia Hidrográfica). Além dessas instituições também são importantes 

para a gestão dos recursos hídricos o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

(SENAMHI), o Instituto Geográfico Nacional, o Instituto Geofísico do Peru e o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento (INADE).  

 Na Bolívia, a instituição nacional encarregada da preparação do Projeto 

OTCA/GEF é o Ministério das Águas através da Diretoria de Bacias e Recursos 

Hídricos. As bacias hidrográficas são unidades de análise e gestão na Bolívia. Esta 

conta também com um Sistema de Regulação de Recursos Naturais Renováveis 

(SIRENARE), e um Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI). 

Outras instituições relevantes para a gestão dos recursos hídricos são o Instituto de 

Hidráulica e Hidrologia, o Plano de Ordenamento Territorial (PDOT), o Programa de 

Manejo Integral de Bacias (PRONAR), além das instituições regionais.  

 A Colômbia têm como instituição responsável pela preparação do Projeto 

OTCA/GEF o Ministério do Ambiente, Vivenda e Desenvolvimento Territorial.  As 

instituições relevantes para a gestão dos recursos hídricos são: o Instituto Nacional de 

Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) – Subdireção de Hidrologia, 

e o Instituto Amazônico de Investigações Científicas (SINCHI). Na Colômbia as bacias 

hidrográficas são unidades de planejamento.  

 No Equador, a instituição responsável pela preparação do Projeto OTCA/GEF é 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), além dele outras instituições 

apresentam um papel fundamental como o Ministério do Ambiente, o Ministério de 

Urbanismo e Vivenda, as agências de água do CNRH de Quito, Latacunga, Ambato, 

Chimboraza, Cuenca y Loja, e os Comitês Nacionais e Conselhos Interministeriais das 

Águas. A participação nos comitês de bacia é consultiva.  

 A Venezuela possui uma Direção Geral de Bacias Hidrográficas, que é a 

instituição nacional encarregada do Projeto OTCA/GEF, e um Plano Nacional de 
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Recursos Hídricos. As bacias hidrográficas são reconhecidas como unidades e o 

planejamento está sendo realizado através de um projeto piloto.  Outras instituições 

relevantes para a gestão dos recursos hídricos são: o Ministério para o Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (MARNR) e a Direção de Bacias Hidrográficas 

(DGCH). 

 Na Guiana, a instituição responsável pelo Projeto OTCA/GEF é o Serviço 

Hidro-meteorológico do Ministério da Agricultura. As outras instituições de grande 

importância são: o Ministério de Vivenda e Água, a Guyana Water Incorporated, a 

Agência de Proteção Ambiental, a Comissão de Florestas da Guiana, e o Instituto 

Nacional de Pesquisa em Agricultura. A distribuição populacional da Guiana é 

primordialmente litorânea, e possui uma população pequena em relação aos recursos 

hídricos abundantes. A Guiana vem tentando descentralizar a gestão de seus recursos 

hídricos, como já está sendo feito na Região 5 (Oeste de Mahaica-Berbice) por meio da 

Associação de Usuários de Água (WUA) ao invés de ter o gerenciamento centralizado.  

 Apesar do Suriname não fazer parte da Bacia Amazônica ele está participando 

do Projeto de Gerenciamento Conjunto da Bacia, devido à interdependência física que 

existe na floresta amazônica, que faz com que sua participação seja relevante. No 

Suriname a instituição responsável pelo Projeto OTCA/GEF é o Ministério do Trabalho, 

Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente (Amazone-Suriname unit). Instituições 

como o Ministério dos Recursos Naturais, o Ministério de Trabalhos Públicos e o 

Instituto Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, são também importantes para 

a gestão dos recursos hídricos no país. 

 

3.5 As políticas e as instituições nacionais de recursos hídricos na Bolívia, no Brasil 

e no Peru 

 

 As porções amazônicas da Bolívia, do Brasil e do Peru correspondem a 86,8% 

da área total da bacia amazônica, além do que, estes países compartilham a bacia do rio 

Acre, localizada na tríplice fronteira entre eles. Portanto, a análise de suas instituições e 

legislações nacionais sobre a gestão dos recursos hídricos é importante para entender 

tanto os desafios de uma gestão compartilhada de toda a bacia amazônica, como 

também, da bacia transfronteiriça do rio Acre, na escala local.  

 

3.5.1 A gestão dos recursos hídricos na América Latina 
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 A ocorrência na América Latina de movimentos populares contra os resultados 

das privatizações dos serviços de água e saneamento, como aqueles que ocorreram na 

Bolívia, Argentina e México, tem chamado à atenção de pesquisadores (CASTRO, 

2007b). 

 A gestão dos recursos hídricos na América Latina está, em geral, a cargo do 

Estado, ou é compartilhada entre o Estado (entre governo federal, estadual e municipal), 

organizações de usuários, comunidades indígenas, grandes empresas de projetos 

hidráulicos e empresas de água e saneamento ou hidroeletricidade. De modo geral, a 

capacidade institucional do Estado para lidar com a gestão dos recursos hídricos é débil. 

Os organismos nacionais responsáveis pelos recursos hídricos muitas vezes não 

possuem capacidade técnica e nem recursos financeiros suficientes para realizar seus 

objetivos com eficiência:  

es aparente además que, en muchos casos, la entidad que se califica como la 
entidad nacional de aguas, carece de los recursos económicos, financieros y de 
autonomía y cobertura necesarias para hacer valer su presencia y su autoridad 
frente a tantos actores, y que responde más a políticas de gobierno de corto 
plazo que a políticas del Estado de largo plazo” (DOUROJEANNI e 
JOURAVLEV, 2003, p. 351). 

 

Há, por tanto, uma necessidade de melhorar a gestão dos recursos hídricos, pois 

os serviços básicos de água e saneamento nem mesmo chegaram a abranger a totalidade 

da população latino-americana. No entanto, para aplacar esta necessidade de eficiência 

no setor dos recursos hídricos foi proposta a privatização dos serviços de água e esgoto, 

baseadas numa “racionalidad mercantil, que a diferencia de la primera invierte el orden 

de los valores y transforma en fin lo que debería ser el instrumento” (CASTRO, 2005). 

O perigo reside em transformar os serviços tão essenciais a vida humana como os de 

água e saneamento sob o princípio da exclusão, onde apenas têm acesso aqueles que 

podem pagar.  

As políticas de privatização dos serviços de água e saneamento foram 

apresentadas na América Latina como uma solução técnica, sem conteúdo político, para 

resolver a crise que vem passando o setor. Estas políticas ganharam fôlego nos anos 

1980 em escala global e principalmente na América Latina (CASTRO, 2005, 2007b).  

  Castro (2007b) aponta que do total de projetos de privatização dos serviços de 

água e saneamento no mundo todo de 1990 a 2005, foram realizados 147 contratos na 

América Latina, que corresponde a 38,6% do total dos contratos mundiais de 
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privatização, no valor de 20.971 milhões de dólares, correspondendo a 46, 5% do valor 

de todos os contratos. Isto demonstra que a América Latina é a região do mundo com 

mais projetos de privatização dos serviços de água e saneamento (CASTRO, 2007b).  

Estas políticas de privatização ignoraram por completo a própria história da 

gestão dos recursos hídricos na Europa e nos Estados Unidos da América. Castro 

(2007b) aponta que na Europa no século XIX os serviços de água e saneamento estavam 

nas mãos de empresas privadas e só eram disponíveis aos setores mais ricos das 

sociedades destes países. A universalização e melhoramento dos serviços só ocorreram 

quando eles se tornaram propriedade do Estado e passaram a ser vistos como um bem 

público e um direito do cidadão (CASTRO, 2007b).  

Além disso, também existem evidências empíricas que demonstram o fracasso 

da privatização destes serviços na América Latina, como o exemplo de Cochabamba, na 

Bolívia, onde os serviços de água e saneamento foram privatizados em 1999. A empresa 

que conseguiu a concessão foi a Águas del Tunari e uma de suas primeiras decisões foi 

elevar em cerca de 35% o preço das tarifas. Para os setores pobres da população a tarifa 

básica de água e esgoto passou a representar 22% do salário mínimo. Este fato levou a 

população a se mobilizar, o que resultou no cancelamento do contrato de privatização e 

na renúncia do governo. Entretanto, a empresa pediu indenização ao governo boliviano 

pelo cancelamento do contrato (CASTRO, 2007b).  

Este exemplo demonstra como as privatizações falharam na universalização dos 

serviços de água e saneamento, pois ao aumentarem as tarifas, as camadas mais pobres 

não puderam pagar por estes. Outro exemplo é o próprio fato de que apenas 10% de 

toda a população mundial recebem os serviços de água e saneamento de empresas 

privadas (CASTRO, 2007b). 

Esta é a situação atual da gestão dos recursos hídricos na América Latina. As 

políticas de privatização continuam influenciando políticas e reformas na região, mas 

não conseguiram resolver os problemas do setor. O Estado vem sofrendo ainda mais 

pressões para o seu próprio enxugamento e perdendo a capacidade de lidar com a gestão 

e a regulação dos serviços básicos de água e saneamento. Castro (2007b) aponta que os 

efeitos principais das políticas de privatização na América Latina foram: 

las reformas legales e institucionales implementadas en los distintos países 
para promover la privatización, en particular aquellas medidas dirigidas a 
convertir los servicios de agua y saneamiento en bienes privados. Esto anuló la 
noción de que constituyen un bien público y que, por lo tanto, existe un 
derecho ciudadano al acceso universal, independientemente de la capacidad de 
pago de los usuarios” (CASTRO, 2007b, p. 108).  
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 Na Amazônia, onde os recursos hídricos são tão abundantes e, por isso, também 

são tão importantes para a população, a gestão de recursos hídricos encontra grandes 

dificuldades.  

Nas cidades amazônicas brasileiras é baixíssimo o número de domicílios com 

serviços de água, e ainda mais baixo o número daqueles com rede de esgoto, enquanto 

que o tratamento do esgoto é praticamente inexistente. Na zona rural a situação é ainda 

pior, pois “apenas de zero a 5% dos domicílios têm acesso ao abastecimento de água. O 

acesso a redes de esgoto ou a fossas sépticas é ainda menor mesmo no ambiente urbano, 

e mais ainda na área rural” (BECKER, 2003, p. 290).  

Além disso, a abundância de água na Amazônia mascara o fato de que muitos 

países amazônicos como Bolívia e Brasil possuem escassez relativa de água em outras 

regiões. Em países como Bolívia e Peru, têm ocorrido conflitos urbanos e rurais em 

torno dos modelos de uso e gestão da água (CASTRO, 2003).  

O que ocorre na Amazônia é um paradoxo entre a abundância de água e o acesso 

à água de qualidade, tanto para o uso urbano quanto rural.  A região da Amazônia 

brasileira, por exemplo, apresentou as maiores taxas de crescimento de áreas urbanas no 

país, chegando a ultrapassar a média nacional, e suas cidades tem se mostrado 

despreparadas para atender as demandas da população crescente: 

a Amazônia sempre viveu com recursos de água abundantes, mas nas áreas 
urbanas a situação difere, pois há um acesso diferenciado que segue o processo 
de desigualdade social. No entanto, a abundância desse recurso dificulta uma 
tomada de consciência por parte de poderes locais; de instituições e de 
representações de estruturas regionais, que talvez ainda não tenham o 
discernimento sobre as mudanças conceituais e de regulações que vêm 
ocorrendo em níveis nacional e internacional, embora sejam, potencialmente, 
interlocutores que deveriam adotar um papel mais proativo (CASTRO, 2003, 
p. 336).  

 

 

3.5.2 A gestão dos recursos hídricos na Bolívia 

 
A Bolívia se localiza no centro da América do Sul, tem uma área de 1.098.581 

km² e uma população de 9.524.561 habitantes (IBGE, 2008). O sistema hidrográfico 

boliviano compreende três grandes bacias: a Amazônica, com 718.137 km2; a 

Endorreica, com 145.081 km²; e a do Prata, com 229.500 km². A bacia amazônica 

representa 65,4% do território nacional boliviano e pode ser dividida em oito sub-bacias 
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principais correspondentes aos maiores rios da região: Acre, Abuná, Orthon, Madre de 

Dios, Beni, Mamoré, Itenez e Izozog (BOLÍVIA, 2007). 

A bacia amazônica em território boliviano compreende a totalidade dos 

departamentos de Pando, Beni e Cochabamba, cerca de 70% do departamento de Santa 

Cruz, 65% do departamento de La Paz, 35% do departamento de Chuquisaca, e 10% do 

departamento de Potosí. Não há, na Bolívia, nenhum referente institucional que 

represente a totalidade da bacia amazônica boliviana, como existe no Brasil com a 

Região Hidrográfica Amazônica ou com a Amazônia Legal.  

 

Tabela 15: Superfície e porcentagem do território que ocupa cada microbacia da bacia 
amazônica. 

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007.  

 

A Constituição boliviana de 1967, reformada em 1994, determina em seus 

artigos 136, 139 e 170 que os recursos naturais e as fontes de hidrocarbonetos são 

propriedade pública, e o Estado é o regulador do regime de exploração dos recursos 

naturais renováveis, com vistas a sua preservação. No artigo 171 assegura a garantia de 

uso e aproveitamento sustentável dos recursos naturais por parte dos povos indígenas 

(BOLÍVIA, 2007).  
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Mapa 4: Sub-bacias da Bacia Amazônica em território boliviano. 

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007, adaptado. 
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Mapa 5: Fragmentação política da bacia amazônica na Bolívia. 

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007, adaptado.  
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A Lei Geral do Meio Ambiente, Lei 1333, foi promulgada em 1992, e reconhece 

o direito a um meio ambiente adequado, a informação e a política ambiental. Seu 

objetivo é proteger e conservar o meio ambiente, sem prejudicar o desenvolvimento do 

país, e procurando melhorar a qualidade de vida da população. Seus 118 artigos 

abarcam as disposições gerais da gestão ambiental e de diversos temas como poluição, 

educação ambiental, participação cidadã, medidas de segurança, infrações 

administrativas, saúde, e outros temas relacionados com o meio ambiente. Esta lei 

contém o regulamento sobre poluição hídrica, que regula a prevenção e o controle da 

qualidade dos recursos hídricos, define o sistema de controle da poluição hídrica e os 

limites permitidos dos elementos contaminantes, bem como as condições físicas e 

químicas que deve ter um efluente para ser vertido em um corpo receptor (BOLÍVIA, 

2007). De acordo com tal lei, é obrigatório da Avaliação de Impacto Ambiental para 

ações que possam causar impacto no meio ambiente. E determina a necessidade de leis 

específicas para cada recurso natural.  

O Ministério da Água foi criado em 2006 (Decreto Supremo n° 28.631), e possui 

os Vice-ministérios de Bacias e recursos hídricos, Serviços Básicos e Irrigação. Sua 

função é satisfazer as necessidades de água da população, em quantidade e qualidade 

suficientes para seu consumo, e também para o uso em atividades produtivas. Para isso, 

visa respeitar o meio ambiente e a diversidade de formas de organização dos povos e 

comunidades indígenas e campesinas. O Ministro das Águas preside ainda o Conselho 

Técnico Social e o Conselho Interinstitucional da Água. Tem como objetivo implantar 

uma gestão integrada que melhore o acesso a este recurso de maneira eqüitativa, 

solidária, universal e com qualidade. Tem como objetivo estratégico conseguir: 

el acceso al agua como uso social para satisfacer las necesidades de la 
población, como derecho humano, con equidad, participación, justicia social, 
diversidad y sostenibilidad, consolidando el ordenamiento jurídico de los 
Recursos Hídricos a fin de garantizar la implementación de un sistema de 
derecho de agua que priorice el consumo humano (BOLÍVIA, 2007). 
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Figura 8: Estrutura do Ministério da Água boliviano.  

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007.  

 

Na gestão dos recursos hídricos na Bolívia o Estado reconhece o uso ancestral 

por parte das comunidades indígenas, campesinas e originárias e, por isso, respeita seus 

direitos sobre a água e suas autoridades, usos e costumes. A gestão tem o Estado como 

ator central e prevê espaços descentralizados de gestão e decisão democrática e 

participativa. A unidade básica de gestão e planejamento dos recursos hídricos é a bacia 

hidrográfica.  

O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) tem a função de 

criar normas, administrar e centralizar a atividade hidro-meteorológica e cuidar do 

funcionamento da Rede Meteorológica e Hidrológica Nacional.  

O marco legal da gestão dos recursos hídricos na Bolívia é constituído pela Lei 

de Águas, promulgada em 1879 e modificada em 1906. A lei se tornou obsoleta devido 
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a sua antiguidade, o que permite afirmar que atualmente não existe um marco legal para 

a gestão dos recursos hídricos no país, pois “no se definen en ella la naturaleza de los 

derechos, facultades de transferencia, prioridades de asignación entre diferentes usos ni 

prioridades de asignación dentro del mismo uso” (BOLÍVIA, 2007). A Lei 2066 de 

2000 foi estabelecida para regulamentar a outorga para concessões e licenças para 

serviços de água e saneamento, os direitos e obrigação dos prestadores de serviços e 

usuários, e as infrações.  

Já foram apresentados ao Congresso Nacional 32 projetos de lei para uma Lei de 

Águas, e nenhum foi aprovado até 2007. Foi criado, em 2003, o Conselho 

Interinstitucional da Água (Decreto Supremo nº 26599), que tem como finalidade 

formular uma futura Lei de Águas, estabelecendo um modelo de gestão para os recursos 

hídricos no país (BOLÍVIA, 2007). 

 

Tabela 16: Diretrizes em que se baseia a gestão da água na Bolívia 

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007. 

 

A gestão integrada das bacias hidrográficas conta com um instrumento técnico e 

financeiro para sua implementação, é o Programa Nacional de Bacia. Os investimentos 

neste programa alcançaram os 4.298.486 dólares no período 2005-2006, dos quais 

1.991.070 foram aplicados em projetos nas bacias amazônicas.  

De modo geral, pode-se afirmar que em relação aos recursos hídricos a Bolívia 

apresenta debilidades institucionais. De acordo com o Relatório Final apresentado ao 

Projeto OTCA/GEF: 

en general la institucionalidad en Bolivia ha sido débil y más formal que 
efectiva. En el ámbito gubernamental la institucionalidad ha sido cambiante y 
muchas veces dispersa. Es de esperar que como resultado del proceso de 
reestructuración constitucional que vive el país actualmente, se establezcan 
con mayor claridad las reglas de juego y sobre todo las definiciones 
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conceptuales sobre el recurso hídrico que son necesarias para contar con una 
legislación del agua. Los aspectos institucionales referidos al medio ambiente 
tienen en este momento un cierto grado de fragmentación al encontrarse en 
diferentes instituciones estatales funciones y competencias referidas al medio 
ambiente y recursos naturales (BOLÍVIA, 2007).  

 

A pesar de existir um marco legal sobre a conservação da diversidade biológica 

e proteção dos ecossistemas na Bolívia, este não foi transversalizado para outros setores. 

A praticamente ausência de uma legislação sobre os recursos hídricos torna os processos 

de conservação difíceis de se implementar e, portanto não podem garantir a preservação 

dos recursos da bacia amazônica (BOLÍVIA, 2007).  

A região amazônica boliviana tem apresentado uma crescente demanda por 

matérias-prima, resultando em uma exploração cada vez maior dos seus recursos 

naturais. Entre os fatores atuais que tem causado pressões em torno dos recursos da 

bacia amazônica boliviana estão: os incêndios derivados de certas práticas agrícolas; 

contaminação hídrica por mercúrio proveniente da mineração do ouro (a presença de 

mercúrio foi confirmada no rio Beni); e o desmatamento ocasionado principalmente 

pela exploração madeireira e agropecuária (avanço da fronteira agropecuária) 

(BOLÍVIA, 2007). O desmatamento, os incêndios e a contaminação hídrica têm um 

impacto direto sobre os recursos hídricos ocasionando um processo de degradação.  

Outro impacto previsto na bacia amazônica boliviana advém do projeto de 

construção de represas no rio Madeira por parte do Brasil para o aproveitamento 

hidrelétrico. Os estudos de impacto ambiental realizados das duas represas situadas à 

jusante em território brasileiro, previram impactos como: interferência em espécies 

migratórias de peixes; perda de ambientes de fauna e avifauna; alteração da organização 

política e social da população; supressão de áreas de formações vegetais específicas da 

região; retenção de sedimentos; e aumento da incidência de malária. De acordo com o 

Relatório Final da Bolívia do Projeto OTCA/GEF, o caso das represas no rio Madeira 

coloca grandes desafios para a gestão compartilhada da bacia amazônica como um todo: 

una de las cuestiones fronterizas más complejas en la cuenca es la iniciativa de 
aprovechamiento de las aguas del río Madera por parte del Brasil, iniciativa 
que no encaja completamente en esos principios. La propuesta de asignación 
de los recursos hídricos en este caso, parece haber sido hecha exclusivamente 
en consideración a aspectos basados en el mercado y en el interés de los 
usuarios aguas abajo. Es indudable que la vocación de potencia continental del 
Brasil y sus necesidades energéticas permanentemente crecientes a causa de su 
gran desarrollo industrial justifican, desde su punto de vista, el 
aprovechamiento de recursos de la magnitud de los que están involucrados en 
el caso de las represas del río Madera. Sin embargo es indudable también, que 
en esa decisión se han superpuesto los criterios de mercado a las 
consideraciones de riesgo ambiental y que para responder a la pregunta de cual 
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es el nivel de riesgo aceptable por la sociedad, se ha tomado en consideración 
solo a una parte del grupo social involucrado (aguas abajo), en una decisión 
poco integradora que es vista por gran parte de la sociedad boliviana como una 
decisión arbitraria y unilateral. Es conveniente en este caso recordar que la 
mitigación del riesgo es costosa y que acciones que involucran cuantiosas 
inversiones, como es el caso de las represas del Madera, establecen 
condiciones de irreversibilidad en los hechos. Usar el principio de precaución, 
que es parte de las prácticas propuestas por la GIRH indica que no debe 
actuarse en base a situaciones donde no este probada la relación causal entre 
causa y daño potencial (BOLÍVIA, 2007).  
 

O complexo hidrelétrico do rio Madeira, composto por duas usinas, Jirau e Santo 

Antônio, e uma hidrovia, faz parte de um conjunto de obras de infra-estrutura 

originárias dos planos de governo Brasil em Ação e Avança Brasil, e presentes nos 

planos atuais do governo federal brasileiro dentro do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). No ano de 2007 o projeto do complexo hidrelétrico do rio Madeira 

obteve licença prévia ambiental. Foram licenciadas apenas as duas usinas e não a 

hidrovia (GARCIA e LIMONAD, 2008).  

De acordo com Molina (2006), os estudos de impacto ambiental realizados não 

consideraram os efeitos a longo prazo da acumulação de sedimentos que será 

ocasionada pelo represamento do rio Madeira e, portanto, levará a um aumento das 

áreas inundadas. Estes estudos também não levaram em consideração os impactos no rio 

Abunã, principal afluente do rio Madeira, e que faz fronteira entre o Brasil e a Bolívia. 

O aumento das áreas inundadas ocorrerá, também, em território boliviano: 

-La enorme carga de sedimentos transporta por el río Madera, obliga a que los 
procesos de sedimentación y erosión, sean considerados tanto en el diseño de 
ingeniería de as obras como en el estudio de impacto ambiental. Eso no ocurrió 
con los estudios de factibilidad/viabilidad. 
-Debido a los procesos de sedimentación, el tramo del río Madera afectado por 
el embalse de Jirau será considerablemente más largo que lo previsto 
inicialmente en los estudios de factibilidad y de inventario. Contrariamente a 
lo que afirman esos estudios, el tramo afectado incluirá el sector binacional 
aguas arriba de Abuná (MOLINA, 2006, p. 22). 

 

Além do que, como levantado por Garcia e Limonad (2008), os impactos da 

construção das usinas no rio Madeira não podem ser analisados isoladamente, pois 

muitos outros projetos de infra-estrutura estão sendo realizados na região, como a 

estrada do Pacífico. Estas infra-estruturas “devem causar severos impactos 

socioambientais, além da esperada expansão da soja na Bolívia” (GARCIA e 

LIMONAD, 2008, p. 13) 

A Bolívia e o Peru já possuem experiência em gestão compartilhada de recursos 

hídricos transfronteiriços devido à bacia do Lago Titicaca, que os dois países 

compartilham. A Autoridade Binacional da Bacia do Lago Titicaca (ALT) foi criada a 
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partir de um acordo entre a Bolívia e o Peru. No entanto, de acordo com o relatório 

boliviano, a gestão da bacia amazônica apresenta mais dificuldades do que a do Lago 

Titicaca, já que se trata de uma extensão muito maior e com um volume de água muito 

maior também (BOLÍVIA, 2007). Ainda de acordo com este relatório, a gestão 

integrada dos recursos hídricos transfronteiriços deve contar com: uma integração de 

todos os envolvidos no planejamento e no processo de decisão; integração dos interesses 

dos usuários a montante e a jusante; valorização dos efeitos sociais e econômicos dos 

projetos vinculados aos recursos hídricos; avaliação de impacto ambiental; avaliação 

dos níveis de risco aceitáveis para a sociedade; e valorização dos benefícios do meio 

ambiente (BOLÍVIA, 2007). 

Além da experiência na Bacia do Lago Titicaca, a Bolívia faz parte das seguintes 

comissões internacionais para a gestão de recursos hídricos internacionais: Comissão 

Binacional do Rio Mauri, Comissão Trinacional para o desenvolvimento integral da 

bacia do Rio Pilcomayo, Unidade Operativa Boliviana da Autoridade Binacional do 

Lago Titicaca, Comitê Interamericano da Bacia do Prata e Comissão Binacional da 

Gestão do Sistema do Aqüífero Yrenda-Toba-Tarijeño (CAMARGO; PEREIRA e 

SANT’ANA, 2007). 

De acordo com o relatório do governo boliviano para o projeto da OTCA de 

gestão da bacia amazônica, durante a sua elaboração ficou evidente o desconhecimento 

das políticas e estratégias de integração na bacia amazônica por parte dos atores locais. 

Isto se deve tanto pela falta de presença do governo boliviano na região, como também 

pelo desconhecimento das atividades da própria OTCA e dos resultados esperados do 

processo de cooperação amazônico. O relatório aponta ainda que deva ser priorizada a 

formulação de questões básicas como os objetivos, as estratégias e as políticas de 

integração na Amazônia. De modo que, o relatório boliviano propõe que o projeto de 

gestão da bacia amazônica priorize o desenvolvimento de um modelo estratégico de 

integração, realizado em consulta com os países e por uma equipe especializada e que 

seja submetido à análise e à compatibilização com os interesses nacionais, da forma 

mais pública possível, para que seja um instrumento eficaz de cooperação.  

As prioridades para ações na bacia amazônica, de acordo com o relatório 

boliviano são: 

• Contar con cartografía digital y actualizada de los países de la cuenca. 
• Desarrollar un mayor conocimiento de los recursos biológicos de la 

cuenca, su valor genético, su potencial comercial y los límites de 
explotación de las diferentes especies. 
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• Establecer y concertar entre los países de la cuenca un modelo de 
valor de los servicios ambientales de las cuencas altas. 

• Establecer las bases conceptuales y jurídicas para el 
aprovechamiento, individual o compartido por dos o mas países, de 
los recursos hídricos de la cuenca. 

• Crear una instancia internacional, conformada por países de la 
cuenca, para el arbitraje y la solución de problemas derivados del 
aprovechamiento de los recursos hídricos de la región y cuyas 
decisiones sean vinculantes para los países. 

• Definir jurídicamente, a nivel de los países de la cuenca, los derechos 
de las etnias originales sobre los recursos naturales de sus territorios 
(BOLIVIA, 2007, p. 108).  

 

O relatório boliviano apresenta a seguinte visão nacional da bacia amazônica: 

la cuenca boliviana del Amazonas se encuentra en un proceso sostenible y 
equilibrado de desarrollo en base al aprovechamiento de la riqueza natural y el 
esfuerzo de sus habitantes, asegurando el bienestar físico y social de la 
población, el mantenimiento y cuidado de los ecosistemas, la distribución 
equitativa de la riqueza generada y la satisfacción de los usuarios de los 
recursos hídricos de la región, incluyendo entre estos al medio ambiente, y está 
contribuyendo efectivamente, junto con los demás países de la cuenca, a la 
creación de una gran sociedad integrada y armoniosa en la Cuenca del Río 
Amazonas (BOLÍVIA, 2007, p. 109).  

 

A gestão da água na Bolívia sofreu modificações recentes com a criação do 

Ministério da Água, já que a Lei de Águas era considerada obsoleta, inclusive pelo 

próprio governo boliviano (BOLÍVIA, 2007). Estas modificações visaram uma maior 

descentralização e institucionalização da gestão dos recursos hídricos. Entretanto, existe 

uma carência de recursos para as instituições encarregadas da gestão da água, e do meio 

ambiente em geral, na Bolívia. Além disso, o governo boliviano apresenta sérias 

preocupações em relação aos planos do governo brasileiro na bacia amazônica, 

referentes à construção de duas hidrelétricas no rio Madeira.  

 

3.5.3 A gestão dos recursos hídricos no Brasil 

  
O Brasil se localiza a leste da América do Sul, com uma área de 8.514.876 km², 

e uma população de 191.790.900 habitantes (IBGE, 2008). A maior fronteira do Brasil é 

com a Bolívia, 3.423 km², e a segunda é com o Peru, 2.995 km², sendo esta última uma 

fronteira totalmente amazônica. No Brasil, podem ser identificadas pelo menos três 

classificações da região amazônica: a região Norte (que corresponde aos estados do 

Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará), a Amazônia Legal (que 

corresponde a todos os Estados da região Norte mais parte dos estados do Mato Grosso, 
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Tocantins e Maranhão, ver o Mapa 6), e a Região Hidrográfica Amazônica (que 

corresponde a bacia hidrográfica do rio Amazonas, conforme mostra o Mapa 7.  

 
Mapa 6: Brasil e Amazônia Legal 
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Fonte: BOLETIM, 2004, adaptado.  
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Mapa 7: Região Hidrográfica Amazônica e divisão política dos estados. 

 
Fonte: BRASIL, 2007, adaptado. 

  

De acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), na 

resolução n° 32, a bacia Amazônica em território brasileiro é reconhecida como Região 

Hidrográfica Amazônica. Ela é formada pela bacia hidrográfica do rio Amazonas em 

território brasileiro: 

e também pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, 
além das bacias hidrográficas dos rios situados no Estado do Amapá que 
deságuam no Atlântico Norte, apresentando-se assim, com limites diferentes 
da área definida como Amazônia Legal (BRASIL, 2007, p. 10). 

 

A Região Hidrográfica Amazônica compreende uma área de mais de 4 milhões 

de km², englobando áreas dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia e Roraima. Esta Região pode ser dividida, de acordo com o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, “em um primeiro nível (Sub 1), num total 10 sub-regiões 

hidrográficas, que por sua vez também podem ser divididas em um segundo nível (Sub 

2), perfazendo um total de 49 sub-regiões hidrográficas” (BRASIL, 2007).  
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A Constituição brasileira de 1988 reconhece o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum. Em seu artigo 225 

determina como dever do Estado a preservação do meio ambiente. A Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA) foi criada em 1981 pela Lei 6.938, estabelecendo o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). É função do Ministério do Meio Ambiente 

executar a PNMA, já que é o órgão central do SISNAMA.  

O gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil possui um arcabouço 

institucional recente que teve início com a criação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei n° 9.443) em 1997. Embora, o país possuísse anteriormente um Código de 

Águas (decreto n° 24.643), estabelecido em 1934. Cerca de um terço dos artigos deste 

código tratavam do aproveitamento hidrelétrico “sem que se regulamentasse, por 

exemplo, os usos múltiplos e a conservação da qualidade das águas” (BRAGA et al, 

2006, p. 642-643). Neste período o setor da energia elétrica predominava na gestão das 

águas, que estava a cargo do Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) instituiu o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH), cuja implementação tem seu início 

efetivo com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA) em 2000. A ANA está 

vinculada ao Ministério de Meio Ambiente na condição de uma autarquia sob regime 

especial, com a função de implementar o SINGRH em parceria com os governos 

estaduais, municipais, usuários e a sociedade civil (BRAGA et al, 2006). 

A PNRH tem como princípios: 

- reconhecimento da água como um bem público dotado de valor econômico; 
- necessidade do uso múltiplo das águas; 
- prioridade do uso dos recursos hídricos em situações de escassez, para o 
consumo humano e dessedentação de animais; 
- adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 
gestão das águas: gestão descentralizada; 
- participação dos diferentes níveis do poder público, dos usuários e da 
sociedade civil no processo de tomada de decisão: gestão participativa 
(BRAGA et al, 2006, p. 648). 

 
 Fazem parte do SINGRH o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH/MMA), a ANA, os Conselhos de Recursos 

Hídricos dos estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacias Hidrográficas e as 

Agências de Bacia. Este sistema descentralizou o processo de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos no Brasil e criou mecanismos para a participação da sociedade na 

gestão dos recursos hídricos.  
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 Os Comitês de Bacias Hidrográfica (CBH) são entidades deliberativas em que 

participam governo, usuários e a sociedade civil organizada. Por meio da Resolução do 

CNRH 012/2000 foram estabelecidas as diretrizes para a formação e o funcionamento 

dos CBH. Os instrumentos que podem ser usados na gestão dos recursos hídricos pelo 

CBH são: os planos de bacia hidrográfica; o enquadramento dos corpos de água; a 

outorga de direito de uso; a cobrança pelo uso da água; e o sistema de informações 

sobre recursos hídricos. Os CBH têm competência para aprovar o plano de bacia e 

estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso da água. Nos estados da região Norte 

apenas o estado do Amazonas havia criado um CBH estadual, até a presente data 

(BRAGA et al, 2006).  

 As águas doces, salobras e salinas são classificadas de acordo com a Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 020/86 segundo seu uso 

preponderante, padrões de qualidade e outras disposições sobre lançamento de 

poluentes em corpos de água. No ano 2005 uma nova Resolução do CONAMA, 

357/2005, revisou esta primeira aprimorando a classificação assim como os padrões de 

qualidade.  

 O CONAMA também criou por meio da Resolução 005/95 as Câmaras Técnicas 

Permanentes visando assessorá-lo nos assuntos de sua competência. Cabe a Câmara 

Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento:  

analisar ou elaborar propostas relacionadas com as diretrizes, programas, 
normas, critérios e padrões ambientais, a serem submetidos ao Plenário do 
CONAMA no que se refere a usos e qualidade dos recursos hídricos e a 
Política de Saneamento Básico (MMA, 1995).  

  

Na região Norte brasileira, observa-se que as instituições estaduais encarregadas 

da gestão dos recursos hídricos estão prioritariamente voltadas à gestão do meio 

ambiente. Não há um destaque para o tema dos recursos hídricos, pois os “poderes 

outorgantes e de fiscalização desses recursos encontram-se inseridos na estrutura dos 

órgãos de meio ambiente” (BRAGA et al, 2006, p. 652). 

 Nos estados que fazem parte da Região Hidrográfica Amazônica ainda estão 

sendo estruturadas as políticas estaduais de meio ambiente e, ainda mais recentemente, 

as políticas estaduais de recursos hídricos, que aguardam aprovação das leis estaduais 

na maior parte dos estados. Em geral, os estados têm optado por colocar a execução da 

política estadual de recursos hídricos sob responsabilidade do órgão executor da política 

ambiental (BRASIL, 2007).  
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Para Ravena et al. (2008), deficiências na implementação da PNRH em conjunto 

com as especificidades regionais (como a impossibilidade de aplicar a cobrança como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos na região devido à sua abundância) fazem 

com que a gestão dos recursos hídricos na região amazônica brasileira não ocorra, ou 

encontre dificuldades. A falta de elaboração de estratégias para a conservação das 

bacias da região pelos poderes públicos estaduais e municipais, também leva à ausência 

de canais de participação social e de informação para a sociedade sobre as atividades 

que podem causar impactos nos recursos hídricos da região, como a construção de 

estradas e barragens.  

O próprio relatório brasileiro para o projeto da OTCA de gestão da bacia 

amazônica reconhece que para implementar os instrumentos de gestão da PNRH é 

preciso que estes sofram “uma revisão no sentido de adequá-los às realidades e 

peculiaridades regionais” (BRASIL, 2007, p. 105). E que é também necessário o: 

fortalecimento e adequação institucional e técnica das instituições estaduais de 
recursos hídricos, quer apoiando e incentivando a criação e regulamentação 
das leis estaduais de recursos hídricos, quer apoiando a formação de recursos 
humanos e a implantação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos de 
forma integrada com a gestão ambiental da bacia (BRASIL, 2007, p. 105).  

  

Na Amazônia brasileira, a taxa de domicílios com serviço de água e esgoto é 

muito baixa, a menor entre todas as regiões do país. Entretanto, as políticas de 

privatização dos serviços de água e saneamento já chegaram à região. No caso do estado 

do Amazonas, em Manaus, toda a água é distribuída por uma empresa privada de sede 

francesa, a Águas do Amazonas, que é da holding Suez. A Suez é uma empresa que está 

presente em 130 países, sendo uma das maiores atuando na área ambiental e de energia. 

Ela é representada pela Suez Ambiental no Brasil, onde atua nos setores de água, 

saneamento, resíduos sólidos e energia em 10 estados brasileiros. A empresa Águas do 

Amazonas já está presente em outros países amazônicos como a Venezuela (BECKER, 

2008).  

 Na Amazônia brasileira, a empresa começou a funcionar por concessão há cerca 

de três anos, para realizar o abastecimento de água em Manaus (OLIVEIRA, 2007). De 

acordo com Becker a “empresa já investiu mais de R$ 400 milhões em 2 anos (2001-02) 

na implantação de toda a gestão operacional do abastecimento de água. E possui hoje 

215.510 clientes ativos” (BECKER, 2008). A geógrafa adverte: 

se por um lado a população começa a ser beneficiada por esse abastecimento, 
por outro lado o País pode vir a perder o controle da comercialização da moeda 
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do Terceiro Milênio e do aproveitamento da maior concentração de água doce 
do Planeta. A água é um bem que representa garantia para todas as formas de 
vida. É preciso, porém, ações urgentes na implantação de modelos nacionais 
de desenvolvimento sustentável para o Brasil não perder seus recursos e 
garantir a qualidade de vida da população no território nacional (BECKER, 
2008). 

 

Em relação aos recursos hídricos transfronteiriços, a Lei de Águas, que institui a 

PNRH, prevê a criação de comitês de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços. 

Estes comitês devem incluir na representação da União um representante do Ministério 

das Relações Exteriores. O CNRH criou, em 2000, a Câmara Técnica de Gestão de 

Recursos Hídricos Transfronteiriços (CT-GRHT), presidida por um representante do 

Ministério das Relações Exteriores. A criação de um comitê de bacia transfronteiriça: 

pressupõe o estabelecimento de acordos específicos com os demais países 
sobre a estrutura, a composição, as atribuições e o funcionamento desses 
organismos, em função das diferentes visões que cada país tem a respeito da 
gestão de recursos hídricos. [...] deverão ainda apoiar-se em acordos 
internacionais, conciliar diferentes arranjos institucionais bem como 
harmonizar aspectos legais entre diferentes países (BRASIL, 2007, p. 108). 

 

O relatório final do governo brasileiro para o projeto da OTCA de gestão da 

bacia amazônica aponta que ”a água é uma questão importante de soberania e 

estratégica para a sua política de desenvolvimento” (BRASIL, 2007, p. 108). E defende 

o direito soberano “dos Estados de utilizarem seus recursos naturais segundo suas 

políticas nacionais” (BRASIL, 2007, p. 108).  

De acordo com tal relatório, há três eixos para ações estratégicas: gestão dos 

recursos hídricos, expansão das atividades econômicas e humanas e, perspectivas de 

ações de gestão transfronteiriça das águas. Em relação à gestão dos recursos hídricos, a 

região amazônica brasileira enfrenta dificuldades, pois, os estados ainda não 

conseguiram regulamentar e implementar a legislação de recursos hídricos, que está 

baseada na criação de comitês de bacias, que na Amazônia é de difícil aplicabilidade 

devido às suas dimensões quase continentais. Além do que, os sistemas ambientais 

estaduais funcionam de forma precária, com forte influencia da legislação federal, 

distante da realidade local. Quanto à expansão das atividades econômicas e humanas, 

estas geram grandes preocupações para a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos 

devidos aos seus impactos. Ainda segundo este documento, na região amazônica 

brasileira, há duas tendências de desenvolvimento, uma que segue a lógica de mercado 

de exploração dos recursos naturais a curto prazo, e outra que se baseia em alternativas 

sustentáveis como as reservas extrativistas. A primeira gera impactos negativos sobre o 
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meio ambiente como o desmatamento. Juntamente com as atividades econômicas, o 

crescimento, acima da média nacional, dos centros regionais de polarização também é 

um fator de pressão sobre os recursos hídricos, tendo como principal impacto a poluição 

hídrica local que afeta o abastecimento humano. Por isso, a necessidade da 

implementação de sistemas de gestão integrada dos recursos hídricos em zonas urbanas 

e rurais, principalmente os serviços de saneamento básico, abastecimento de água e 

coleta de resíduos. 

O relatório brasileiro resume a visão nacional da bacia amazônica da seguinte 

forma: “utilização do potencial dos recursos hídricos da região considerando seus usos 

múltiplos, de forma a promover o seu desenvolvimento sustentável em harmonia com os 

países da Bacia” (BRASIL, 2007, p. 105). 

 O Brasil possui uma legislação recente sobre a gestão dos recursos hídricos, mas 

que proporcionou mecanismos de descentralização e participação social através dos 

CBH. No entanto, os estados da Amazônia Legal ainda não estabeleceram e 

implementaram a legislação estadual de recursos hídricos. De todos os estados, apenas o 

Amazonas criou um comitê de bacia estadual. A legislação federal de recursos hídricos 

está distante da realidade amazônica, o que cria obstáculos para a sua implementação na 

região. 

 

3.5.4 Os recursos hídricos no Peru 

 

O Peru tem uma extensão de 1.285.216 km², é o terceiro país da América do Sul 

em extensão, e uma população de 27.902.760 habitantes (IBGE, 2008). O país é 

dividido em três regiões naturais: costa, serra e selva. A selva, que corresponde à 

Amazônia peruana, é dividida em selva alta e selva baixa. Cerca da metade da 

população peruana vive na costa, aproximadamente 38% vivem na serra, enquanto que 

12% vivem na selva (AMAYO, 2004).  

Existem dois critérios fundamentais para definir o âmbito da Amazônia no Peru. 

Segundo o critério hidrográfico a Amazônia corresponde a cerca de 74% do território 

nacional (951.591 km²), incluindo zonas andinas cujas águas fluem para a bacia do 

Amazonas. De outro modo, segundo o critério ecológico, a partir de onde começa a 

floresta, a Amazônia compreende apenas 61% do território peruano (778.379 km²). Esta 

região geográfica é caracterizada como: uma grande extensão territorial, um grande 

sistema hidrográfico, uma formação florestal (corresponde a aproximadamente 90% de 
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todas as florestas do país), com uma diversidade de relevo e grande diversidade 

ambiental, biológica, sócio-econômica e cultural (PERU, 2007).  

A Amazônia peruana é dividida em três sub-regiões, que apresentam 

características diversas de clima, relevo e altitude: Selva Baixa (ou Omagu); Selva Alta 

(ou Rupa); e Ceja de Selva (ou Yunga). A região amazônica no Peru compreende os 

departamentos de: Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, 

Cajamarca, La Libertad, Pasco, Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Puno, Piura y 

Apurimac. Entre estes departamentos apenas alguns fazem parte integralmente da 

região, como Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín e Amazonas. Enquanto outros 

estão em contextos predominantemente andinos, como Cusco, Cerro de Pasco, 

Ayacucho e Cajamarca.  E outros ainda estão inseridos em realidades distintas como 

Piura e Huancavelica. Por isso a dificuldade em realizar políticas conjuntas que 

requerem e planificação para o desenvolvimento da região (PERU, 2007). 
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Mapa 8: Peru hidrográfico. 

 
Fonte: IGN, 2008.  
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Mapa 9: Principais rios da vertente do Atlântico, Peru. 

 
Fonte: IGN, 2001.  
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A Constituição do Peru, de 1993, determina em seus artigos 66 a 69 que os 

recursos naturais são propriedade da Nação, sendo o Estado soberano em seu uso. As 

condições de sua utilização e de outorga são fixadas por Lei Orgânica. O Estado é o 

responsável por determinar a política nacional de meio ambiente e promover a 

conservação da diversidade biológica e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Em seus artigos 192 e 195 estabelece que os governos regionais também são 

competentes para desenvolver e regular atividades ligadas ao meio ambiente e ao uso 

dos recursos naturais.  

 O Código do Meio Ambiente e Recursos Naturais foi estabelecido pelo decreto 

legislativo n° 613 em 1990, e o Marco Estrutural de Gestão Ambiental pelo decreto n° 

001 de 1997. No Código está presente a necessidade da realização de Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) para atividades ou obras públicas e privadas que possam 

causar danos ao meio ambiente. Este Código também estabelece o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente.  

O Peru possui um Conselho Nacional do Ambiente (CONAM) que é a 

autoridade ambiental nacional, responsável pelo Sistema Nacional de Gestão Ambiental 

(Lei nº 28245) e pelo estabelecimento do Plano Nacional de Ação Ambiental. A 

principal instituição nacional encarregada das questões ambientais é o Instituto Nacional 

de Recursos Naturais (INRENA). Outra lei importante em relação à proteção do meio 

ambiente é a Lei Orgânica para o Aproveitamento Sustentável dos Recursos Naturais 

(Lei n° 2682 de 1997) que, entre outros, estabelece as normas de outorga de direitos 

sobre os recursos hídricos.  

O Ministério da Agricultura é o órgão responsável pela gestão dos recursos 

hídricos e pela jurisdição administrativa, com exceção das águas mineral-medicinais e 

da jurisdição de ordem sanitária (garantia da qualidade da água) que são de competência 

do Ministério da Saúde. A Direção Geral de Saúde Ambiental (DIGESA), do Ministério 

da Saúde, tem como função a preservação, monitoramento e controle da qualidade da 

água e é responsável pela autorização sanitária de vertimentos em corpos d’água. A 

Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento, também ligada ao Ministério da 

Saúde, é um organismo que propõe as normas para os serviços de água potável e esgoto 

sanitário e fluvial, reuso de águas servidas e limpeza pública, bem como a sua 

supervisão e fiscalização de acordo com as sanções previstas na legislação sanitária. 

O INRENA é um órgão descentralizado do Ministério da Agricultura, (Decreto 

Lei nº 25902, de 1992), com a função de realizar as ações necessárias para o uso 
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sustentável dos recursos naturais renováveis, e para a conservação e gestão sustentável 

do meio ambiente rural e da biodiversidade. O INRENA realiza seu trabalho em 

parceria com governos regionais e locais, e em estreita relação com a sociedade civil 

organizada e outras instituições públicas e privadas (INRENA, 2008b).   

A Intendência de Recursos Hídricos do INRENA é a mais alta autoridade 

técnica e normativa encarregada de “promover, supervisar y controlar las políticas, 

planes, programas, proyectos y normas sobre el uso sostenible de los recursos hídricos a 

nivel nacional” (INRENA, 2008b). Tem como função: promover o aperfeiçoamento do 

marco técnico e legal para a gestão sustentável dos recursos hídricos; supervisionar e 

avaliar as ações das autoridades locais de águas; promover a conservação e o uso 

sustentável dos recursos hídricos; realizar o ordenamento territorial e formular planos de 

gestão; e realizar estudos e projetos de cooperação técnica nacional e internacional 

(INRENA, 2008b). Dentro da Intendência há uma Direção de Gestão de Bacias 

Hidrográficas e uma Direção de Recursos Hídricos.  

Em 1969 foi promulgada a Lei Geral de Águas, Lei n° 17752, que estabelece 

que todas as águas são propriedade do Estado, e que o uso destas só pode ser outorgado 

de acordo com o interesse social e o desenvolvimento do país. Esta lei determina que 

em relação aos recursos hídricos o Estado deverá:  

formular la política general de su utilización y desarrollo; planificar y 
administrar sus usos apropiadamente; inventariar y evaluar su uso potencial; 
conservar, preservar e incrementar dichos recursos; realizar y mantener 
actualizados los estudios hidrológicos, hidro-biológicos, hidrogeológicos, 
meteorológicos y otros que se consideran necesarios en las cuencas 
hidrográficas del territorio nacional (PERU, 2007).  

 

Esta lei também permite que o Poder Executivo reserve águas para finalidades 

de interesse público, reorganize uma bacia hidrográfica para sua melhor utilização, 

autorize o desvio de águas de uma bacia para outra, e declare áreas de proteção para 

preservar um recurso hídrico de qualquer atividade, sendo que esta atividade poderá ser 

limitada, condicionada ou proibida. De acordo com esta lei, é proibido verter ou emitir 

qualquer resíduo (sólido, líquido ou gasoso) que possa contaminar as águas 

comprometendo a saúde humana e a sustentabilidade ambiental. Para que esta 

disposição seja cumprida compete à autoridade sanitária (Ministério da Saúde) tomar as 

medidas e providências necessárias.  

A Lei de Promoção dos Investimentos no Setor Agrário (Decreto Legislativo n° 

653) também trata da administração dos recursos hídricos por meio dos Distritos de 
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Irrigação. Estes distritos correspondem às bacias e microbacias que fornecem água para 

a produção e, sobre as quais exerce competência o Administrador Técnico. Podem ser 

criadas Autoridades Autônomas de Bacias Hidrográficas (AABH) em uma bacia quando 

a água é utilizada para usos múltiplos e a irrigação é regular. As Autoridades são 

responsáveis por formular o plano de manejo dos recursos naturais da bacia e tomam as 

decisões sobre a utilização e conservação dos solos e dos recursos hídricos (PERU, 

2007). Estas Autoridades são compostas por um diretório com cinco representantes de 

organizações agrárias de produtores da região, o Administrador técnico do Distrito de 

Irrigação, de representantes dos Ministérios de Energia e Minas, e de Vivenda e 

Construção, e do Instituto Nacional de Desenvolvimento (INADE).  

O Projeto Nacional de Manejo de Bacias Hidrográficas e Conservação de Solos 

(PRONAMACHCS) estabelecido em 1991 teve como antecedente o convênio de 1981 

entre o governo peruano e a agência de cooperação do governo dos Estados Unidos 

(USAID). Este projeto priorizou ações de conservação dos recursos naturais nas partes 

altas da floresta amazônica onde o desmatamento é maior e o elevado índice de 

precipitação tem causado erosões (PERU, 2007).  

 Em 2007 foi apresentado um Projeto de Lei Geral de Águas que tem como 

objetivo regular a atuação do Estado e dos particulares na gestão integrada, 

multissetorial e sustentável da água. A tabela 17 mostra a evolução no desenvolvimento 

dos Projetos para uma nova Lei Geral de Águas.  

 

Tabela 17: Institucionalidade na Lei Geral de Águas e projetos de lei. 

 
Fonte: PERU, 2007.  
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 Quanto aos recursos hídricos transfronteiriços, a Lei Orgânica para 

Aproveitamento Sustentável dos Recursos Naturais possui um artigo que dispõe que a 

gestão dos recursos naturais de caráter transfronteiriço deve ser regida por um tratado 

específico ou por uma legislação especial. Por outro lado, o Ministério de Relações 

Exteriores possui o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Fronteiras e a Direção 

Nacional de Desenvolvimento Fronteiriço e Limites, que são responsáveis pelas 

políticas de desenvolvimento e integração das regiões fronteiriças.  

 De acordo com o relatório final apresentado pelo governo peruano para o projeto 

da OTCA/GEF de gestão da bacia amazônica (PERU, 2007), as instituições peruanas 

tiveram um maior acesso a recursos financeiros para a conservação e uso sustentável 

dos recursos naturais nos últimos anos. O próprio governo investiu em instituições 

como o INRENA, o CONAM, o Instituto de Investigações da Amazônia Peruana (IIAP) 

e universidades amazônicas. No entanto:  

la principal fuente de financiamiento sigue siendo la cooperación internacional 
a través de fuentes multilaterales y bilaterales, pues por un lado los recursos 
del Estado todavía resultan insuficientes para la magnitud de la diversidad 
biológica y cultural a conservar; y por otro faltan instrumentos de gestión y 
capital humano que mejoren la eficiencia de las inversiones (PERU, 2007, p. 
92). 

 

Este relatório conclui que é possível notar uma tendência em criar um conjunto 

de normas e instituições para o desenvolvimento sustentável da Amazônia peruana, 

porém ainda existem carências como: a falta definições que estejam de acordo com a 

realidade amazônica, gestão de participação (e, portanto de legitimidade), integração 

entre os fatores humano, econômico, ambiental e institucional, descentralização das 

decisões, articulação institucional e “un esquema de gestión para un sistema integral de 

incentivos a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica” (PERU, 

2007, p. 93). 

O relatório peruano apresenta a seguinte visão nacional da bacia amazônica: 

En la cuenca del río Amazonas, con el soporte de una institucionalidad que se 
articula e interactúa con los países amazónicos, los actores de manera 
organizada, consensuada y participativa desarrollan la gestión integrada y 
sostenible de los recursos hídricos que contribuye a satisfacer las demandas 
sociales, económicas y ambientales, disponiendo de agua en cantidad y 
calidad, para el beneficio de su población, asegurando las actividades 
productivas, de navegabilidad, consumo humano, energía hidroeléctrica y de 
conservación de la biodiversidad y ecosistemas (PERU, 2007, p. 139).  

 

Tanto o relatório peruano, como também o boliviano, evidenciam a visão das 

comunidades indígenas e tradicionais da água e seus sistemas de gestão tradicionais 
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baseados na propriedade coletiva da água, apontando que estes devem ser garantidos e 

preservados:  

los sistemas tradicionales de manejo del agua, desarrollados y validados a lo 
largo de cientos de años, constituyen alternativas para la sostenibilidad de los 
recursos hídricos y deben de ser estudiados, valorados, recuperados y 
difundidos como tecnologías sustentables de desarrollo (PERU, 2007, p. 136).  

 

Outro aspecto importante apontado pelo relatório peruano se refere à 

participação social, que é um tema também presente nos relatórios brasileiros e 

bolivianos, para a gestão dos recursos hídricos. Tal relatório afirma que os sistemas de 

governabilidade a nível de bacia e nacional devem estar baseados em autoridades 

hídricas locais já existentes, como comunidades indígenas e campesinas e associações 

de usuários.  

A gestão da água no Peru está dividida entre dois ministérios, o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Agricultura, por meio do INRENA. Há alguns mecanismos de 

descentralização e participação social que são os Distritos de Irrigação, mas que não 

incluem todos os usuários dos recursos hídricos. No Peru, se reconhece os direitos e os 

modelos tradicionais de gestão da água das populações tradicionais. Apesar dos 

investimentos do governo peruano na gestão dos recursos hídricos, e do meio ambiente 

em geral, estes são insuficientes e dependem, em grande parte, de recursos da 

cooperação internacional.  

 

3.6 A gestão transfronteiriça da bacia do rio Acre 

 

 A análise comparativa das instituições encarregadas da gestão dos recursos 

hídricos na Bolívia, no Brasil e no Peru demonstra que existem grandes diferenças 

institucionais entre estes três países, o que coloca desafios para uma gestão 

compartilhada da bacia amazônica como um todo. Na escala local, a gestão de uma 

bacia transfronteiriça envolve outras questões que não estão tão presentes nas escalas 

internacional e nacional, e a participação de diversos atores sociais estatais e não-

estatais.  

A tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru é composta pelos estados de 

Madre de Dios (Peru), Pando (Bolívia) e Acre (Brasil). Estes três estados possuem 

aproximadamente 300 mil km² e 822 mil habitantes, além de possuírem grande 

diversidade biológica e as nascentes de importantes rios da bacia amazônica. No 
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entanto, o asfaltamento da Estrada para o Pacífico, o avanço da agropecuária e as 

atividades madeireiras e mineradoras têm caudado o desmatamento que chega a 10% da 

área total da região (BROWN, 2005).  

 

3.6.1 Características físicas 

 

A bacia do rio Acre tem aproximadamente 7.577 km², com 3.181 km² no Brasil 

(41% da área da bacia), 2.560 km² no Peru (33% da área da bacia), e 1.936 km² na 

Bolívia (26% da área da bacia).  

O rio Acre origina-se no Peru, em uma altitude entre 300m e 400m próximo à 

fronteira com o Brasil (DUARTE, 2008; MT; 2008; REIS et al., 2007), sendo um 

afluente da margem esquerda do rio Purus. Flui no sentido Sudoeste-Nordeste, onde 

deságua no rio Purus, na cidade Boca do Acre (Brasil). Atua como divisa entre o Brasil 

e o Peru até a cidade de Brasiléia, depois como divisa entre Brasil e Bolívia, e a partir 

de então adentra em território brasileiro. O rio Acre percorre mais de 1.190 km de sua 

nascente até o rio Purus, sua desembocadura (DUARTE, 2007).  

A bacia do rio Acre tem como divisores de água:  

 

as regiões do seringal São Pedro do Icó e Projeto de Assentamento Oriente, do 
INCRA, que separam as águas que correm para o rio Acre daquelas que vão 
para o rio Yaco; as regiões de fronteira com o Departamento de Madre de 
Dios, que separam as águas que correm para o rio Acre das que vão para as 
bacias Yarua e Purus (no Peru); as regiões de fronteira com o Noroeste da 
Bolívia, que separam as águas que correm para o rio Acre daquelas que vão 
para o rio Abunã; as regiões ao Sul do Amazonas, que separam as águas que 
correm para o rio Acre das que vão para o rio Purus (DUARTE, 2007).  
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Mapa 10: Localização da bacia do rio Acre no Brasil.   

 
Fonte: DUARTE, 2007, adaptado.  
 

 Mapa 11: Bacias hidrográficas binacionais ou tri-nacionais na região MAP  

 
Fonte: MAP, 2008, adaptado. 



 158 

Mapa 12: Sub-bacia do rio Acre em território boliviano.  

 
Fonte: BOLÍVIA, 2007.  

 

A bacia do rio Acre está formada pelos afluentes rio Xapuri, rio Riozinho do 

Rola e outros afluentes menores, igarapés, córregos e cursos de escoamento, inclusive 

de esgotos urbanos. Existem vários canais de primeira ordem que confluem para o rio 

Acre, sendo que alguns deles chegam a secar no período de estiagem (DUARTE, 2007).  

O período de cheia do rio Acre se estende de janeiro a maio, e o de águas baixas 

se estende de junho a dezembro. O trecho do rio Acre que vai de Rio Branco a Boca do 

Acre é navegável, com 311 km de extensão, e uma profundidade de 0,8 m em quase 

todo o percurso. É considerado como continuação da hidrovia do rio Purus que permite 

a chegada até a capital Rio Branco. Já no trecho de Rio Branco a Brasiléia a 

profundidade é menor, portanto a navegação é possível apenas durante as cheias. Este 

trecho tem 635 km e apresenta acentuada sinuosidade (DUARTE, 2007).  
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O rio Acre tem um perfil longitudinal de meandros, com alguns trechos em 

forma retilínea, denominados estirões pela população local. Á beira do rio estão 

instaladas as cidades de Cobija, Brasiléia, Xapuri, Rio Branco, Porto Acre e Boca do 

Acre, entre outras menores (DUARTE, 2007).  

As análises físico-químicas realizadas no rio Acre tiveram como resultados os 

valores de pH entre 6,4 a 6,9, com média de 6,73, indicando um meio levemente ácido 

(DUARTE, 2007). Foi detectada um “valor médio de condutividade de 412,40 µS/cm, 

de sólidos totais dissolvidos de 245,27 mg/L e temperatura da água entre 24,5 e 29,0ºC” 

(DUARTE, 2007).  

A rede fluvial de drenagem da bacia do rio Acre drena uma região formada, em 

sua maior parte, por “unidades geológicas muito jovens, a Formação Solimões e os 

Terraços Aluvionares Antigos que acompanham as principais drenagens e os 

sedimentos recentes dos rios” (DUARTE, 2007).  

A pluviosidade anual na região da bacia do rio Acre tem uma média de 1.940 

mm, sendo o período com maior concentração de chuvas de novembro a março. A 

deterioração da cobertura florestal nas áreas da bacia tem contribuído para a diminuição 

das chuvas (DUARTE, 2007).  

As mudanças no uso do solo na região da bacia do rio Acre têm causado 

impactos sobre o meio ambiente, como alterações no regime de chuvas nas últimas 

décadas. Isto ficou evidente nos episódios ocorridos em 2005 e 2006: 

Não obstante só recentemente após a severa seca do ano 2005 na 
Amazônia e a enchente de fevereiro de 2006 do Rio Acre na cidade de Rio 
Branco, que a consciência sobre as condições do Rio Acre e da população 
que mora perto de suas margens, se viu sacudida pelas calamidades 
(DUARTE, 2007).  

 

3.6.2 Aspectos sociais da região de Madre de Dios, Acre e Pando (MAP) 

 

A região de Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil) e Pando (Bolívia), denominada 

MAP, corresponde a tríplice fronteira entre estes três países e está situada na Amazônia 

Sul Ocidental. Os departamentos de Madre de Dios e Pando são os menos povoados do 

Peru e da Bolívia, respectivamente.  

O estado do Acre é o maior dos três em extensão, com 152.581 km², 22 

municípios, uma população estimada (2007) de 655.385 habitantes e densidade 

demográfica de aproximadamente 0,3 habitantes por km² (IBGE, 2008b). 

Aproximadamente 70% da população vivem em cidades, a capital Rio Branco concentra 
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290.639 habitantes, quase a metade da população do estado. Cerca de 49,5% do seu 

território é composto por áreas protegidas como unidades de conservação e terras 

indígenas (IBGE, 2008b).  

Com o golpe militar de 1964 no Brasil se inicia uma política para a Amazônia 

visando a sua “ocupação”, integração e defesa. Os militares entendiam a região 

amazônica como uma parte vazia do território, subutilizada produtivamente, e uma área 

de grande risco para a segurança nacional, por servir de esconderijo a guerrilhas 

comunistas, como também por ser cobiçada pelas potências mundiais devido às suas 

riquezas naturais.  

No estado do Acre, nesta época, o governo cria incentivos fiscais para atrair 

investimentos nacionais e estrangeiros para a região, o que despertou o interesse de 

pessoas de fora da Amazônia pelas terras no Acre, estas pessoas foram chamadas de 

“paulistas” pela população local. No governo de Wanderley Dantas no Acre, muitas 

propagandas foram feitas para atrair investimentos para o Estado, “entre 1970 e 1974 

foram vendidos seringais que somavam 4.290.930 ha (30% da área do Estado) a 284 

proprietários de fora do Estado” (DUARTE, 1987, p. 79). Tal situação gerou uma forte 

especulação, concentração de terras e expulsão de populações para as cidades, 

especialmente para a capital Rio Branco. Uma parte das terras adquiridas pelos paulistas 

foi convertida em pastos, a outra parte continuou com o mesmo sistema dos seringais 

particulares. No entanto, a pecuária empregava um número reduzido de trabalhadores 

por área, desta forma, esta atividade não conseguiu absorver todos os trabalhadores que 

antes se dedicavam ao extrativismo da borracha, levando a um êxodo rural e ocupação 

da periferia da capital do Estado por estes trabalhadores (BEZERRA, 2006; DUARTE, 

1987). 
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Foto 6: Fazenda de gado a beira da estrada AC-040 no Acre.  

 
Fonte: Sant’Anna, 2005. 

 

Nos municípios do Acre os conflitos entre os seringueiros e os paulistas se 

tornaram mais freqüentes e muitas vezes violentos. Esta introdução da pecuária causou 

um agravamento da crise do extrativismo da borracha, que já vinha ocorrendo há alguns 

anos. A crescente venda de seringais decadentes aos paulistas, levou a expulsão dos 

seringueiros que ainda permaneciam nestes seringais, trabalhando por conta própria ou 

aviados por algum arrendatário. Alguns destes seringueiros, que se tornaram 

autônomos, começaram a lutar pela posse e permanência na terra. Enquanto alguns 

aceitaram lotes de terras em troca da expropriação, insuficientes para a exploração da 

borracha, tornando-se então em colonos, outros foram trabalhar como peões, utilizados 

nos desmatamentos pelos fazendeiros. Isto resultou em uma estrutura social mais 

diversificada na região (DUARTE, 1987). 

A organização política dos seringueiros levou a realização, em 1986, do 

Encontro dos Seringueiros da Amazônia, quando foi criado o Conselho Nacional dos 

Seringueiros (CNS). Estes haviam percebido que suas reivindicações estavam próximas 

daquelas dos grupos ambientalistas que lutavam pela preservação da floresta amazônica. 

Deste modo, o movimento dos seringueiros se alia a um movimento ambientalista 

internacional, e a partir de então ganha visibilidade internacional, principalmente 

através de um dos seus líderes, Chico Mendes.  
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Em 1987 o Programa Nacional de Reforma Agrária incorpora a proposta dos 

seringueiros de propriedade coletiva da terra, que recebe a denominação de Projeto de 

Assentamento Extrativista, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA).  Dois anos depois o Programa Nacional de Meio Ambiente 

também incorporou a proposta, sendo denominada Reserva Extrativista (Resex), então 

sob responsabilidade do IBAMA. A primeira Resex a ser criada foi a Reserva 

Extrativista Chico Mendes em 1990, pelo decreto 99.144, em homenagem ao líder 

seringueiro assassinado em 1988 (ALLEGRETTI, 1994). Esta reserva possui uma área 

de 970.570 ha, abrangendo 5 municípios: Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Sena 

Madureira e Assis Brasil.  

No caso dos povos indígenas no estado do Acre, inexistiu até o início da década 

de 1970 qualquer atuação dos governos federal, estadual e municipais direcionada 

especificamente às populações indígenas. Portanto, existia um grande desconhecimento 

sobre estes povos no estado e sobre sua condição de vida. Em 1975 tiveram início as 

atividades da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no Acre, quando esta realizou o 

primeiro levantamento demográfico dos povos indígenas neste estado. De 1975 a 1995 

foram criadas vinte e cinco Terras Indígenas (TI), abrangendo um total de 1.901.571 ha, 

ou 12,5% da extensão total do Acre (RICARDO, 1996). Desde a década de setenta já 

havia graves conflitos pela terra na região envolvendo comunidades indígenas, o que 

levou o governo federal iniciar um levantamento, resultando em 1977 na identificação 

de quatorze TIs.  

Existem atualmente cerca de quatorze povos indígenas no estado do Acre 

(Amawáka, Arara, Ashaninka, Deni, Jaminawa, Katukina, Kaxinawá, Kulina, Maxinéri, 

Nawa, Nukuini, Poyanawa, Shanenawa, Yawanawá), e vinte e quatro TIs regularizadas, 

duas homologadas, uma delimitada, uma declarada e sete em estudo, totalizando trinta e 

cinco TIs (FUNDAÇÃO, 2007).  

O Departamento de Madre de Dios na Amazônia peruana tem uma extensão de 

aproximadamente 85.182 km², uma população de 114.000 habitantes e uma densidade 

demográfica de 0,7 habitantes por km². Cerca de 62% da população vive na cidade de 

Puerto Maldonado, e 70% são migrantes das terras altas. Mais da metade de seu 

território é declarado como reserva nacional (BRITO, 2007; PEREIRA, 2007).  
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Na década de 1970 foi descoberto ouro e petróleo neste departamento, o que 

impulsionou a migração. A expansão agrícola também se deu neste período, quando 

também começou a produção de coca e cocaína na região (BRITO, 2007).  

O Departamento de Pando, Bolívia, foi criado em 1938 por decreto supremo. Ele 

tem uma extensão de 63.827 km² e uma população com cerca de 52.525 habitantes, e 

tem como capital Cobija. Este departamento é praticamente todo coberto por florestas, o 

que explica as atividades econômicas estarem voltadas para o setor florestal, sendo as 

principais delas o extrativismo da castanha e da borracha e a exploração madeireira 

(BRITO, 2007; PEREIRA, 2007). A produção agrícola é incipiente, porém a pecuária 

vêm crescendo na região. Este departamento possui 5 províncias, 51 cantões e 15 

municípios (BOLÍVIA, 2008).  

 

Foto 7: Fronteira entre o Acre (Brasil) e Pando (Bolívia). 

 
Fonte: Sant’Anna, 2005. 

 

A pecuária na região MAP vêm crescendo, Pando conta com cerca de 47.000 

cabeças de gado e 342 estabelecimentos. O Acre, que têm na pecuária uma de suas 

principais atividades econômicas, tem um rebanho de mais de 2 milhões de cabeças de 

gado (BRITO, 2007).  

Para Brito (2007) e Pereira (2007) a região é marcada por uma forte exclusão 

social, com altas taxas de desemprego nas cidades: 

mesmo com a ampliação das atividades econômicas, a exclusão social é muito 
grande na região. Segundo Francisco Souza (2006, p. 47), entre 42% e 51% da 
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população total das três unidades (Madre de Dios/Acre/Pando) são 
consideradas pobres, com uma renda diária inferior a US$ 1, sendo que na 
população rural a situação de miséria é ainda pior. Para se ter uma idéia, dados 
de 2001 dão conta de que 72% da população de Pando era constituída por 
pobres, sendo que existe uma grande disparidade entre a capital Cobija e os 
municípios rurais (BRITO, 2007, p. 157).  

 

Os serviços públicos na região, como por exemplo de água e saneamento, são 

deficientes, especialmente nas zonas rurais. A urbanização recente e não planejada 

resultou em cidades onde o acesso aos serviços sociais é insuficiente (BRITO, 2007). 

No caso dos departamentos de Madre de Dios e Pando, que passaram por 

reformas para a descentralização dos Estados, as políticas de descentralização não foram 

efetivas. Em Pando apesar da Lei do Diálogo Nacional que permitia o planejamento 

participativo, não conseguiu atingir seus objetivos. A coordenação entre o governo de 

Pando e as prefeituras é deficiente, assim como a aplicação dos recursos municipais 

(BRITO, 2007). No Peru os governos regionais foram transformados em governos 

departamentais em 1993, o que resultou em uma maior autonomia para o departamento 

de Madre de Dios. No entanto, os governos departamentais não são eleitos diretamente 

e não há canais para a participação da comunidade (BRITO, 2007).  

As atividades ilegais têm se desenvolvido na região MAP, entre elas destaca-se o 

comércio ilegal de madeira e o narcotráfico. O comércio ilegal de madeiras traz 

conseqüências não só ambientais com o desmatamento, mas também para as 

comunidades indígenas que têm suas terras invadidas por madeireiros. O narcotráfico 

também tem causado degradação ambiental por meio dos laboratórios ilegais para 

produção de cocaína que despejam os dejetos da produção na floresta e nos rios 

causando a contaminação das águas.  

Brito (2007) aponta como os três principais problemas socioambientais da região 

MAP: os impactos da Estrada do Pacífico, a gestão dos recursos hídricos e o aumento 

do desmatamento. A Estrada do Pacífico é aquela que liga o Brasil aos portos peruanos 

no Pacífico. No Brasil a estrada é chamada de BR-317 e já foi asfaltada. No lado 

peruano as obras já foram iniciadas e contam com o financiamento do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Corporação Andina de Fomento 

(CAF) e do governo peruano (BRITO, 2007).  

A Estrada do Pacífico faz parte dos projetos da Iniciativa de Integração da Infra-

estrutura da América do Sul (IIRSA) lançada em 2000 pelos governos dos doze países 

sul-americanos. A IIRSA tem o apoio da CAF, do Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento (BID) e do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do 

Prata (FONPLATA). Através da Estrada do Pacífico a cidade peruana fronteiriça de 

Iñapari (faz fronteira com a cidade brasileira de Assis Brasil) se ligaria com os portos 

peruanos no Pacífico. Esta estrada também ligará o departamento boliviano de Pando 

aos portos no Pacífico, pois a estrada passa pela cidade fronteiriça de Cobija (BRITO, 

2007; PEREIRA, 2007). O Eixo Peru-Brasil-Bolívia do IIRSA é também um eixo 

transversal, ele abarca os departamentos peruanos de Tacna, Moquegua, Arequipa, 

Apurimac, Cusco, Puno y Madre de Dios, dois departamentos bolivianos, Pando e Beni, 

e quatro estados do Brasil, Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. O Grupo 1 deste 

eixo corresponde ao Corredor Porto Velho - Rio Branco - Puerto Asís - Puerto Maldonado - Cusco / 

Juliaca - Portos do Pacífico. O projeto principal deste corredor é a pavimentação dos trechos 

Iñapari - Puerto Maldonado - Inambari, e Inambari - Juliaca / Inambari – Cusco.  

 

Mapa 13: Eixo Peru-Brasil-Bolívia, IIRSA. 

 
Fonte: IIRSA, 2008. 
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A preocupação socioambiental em relação a esta estrada se deve aos impactos 

que pode causar como a intensificação do desmatamento e dos incêndios florestais. Para 

Dourojeanni (2001) entre os impactos da estrada destaca-se: desmatamento, aumento 

dos riscos de incêndios, caça ilegal, erosão dos solos, invasão de áreas protegidas, perda 

de biodiversidade, aumento das atividades ilegais como o narcotráfico, formação de 

favelas, entre outros. De acordo com este autor o Peru está menos preparado 

institucionalmente para lidar com estes impactos do que o Brasil. No Peru as 

instituições responsáveis pela preservação ambiental, o Ministério da Agricultura e o 

Instituto Nacional de Recursos Naturais (INRENA), possuem conflitos de interesses. No 

entanto, o Acre é o estado da região MAP que apresenta a maior taxa de desmatamento 

e de degradação de seus recursos naturais: “a região leste do Acre já compõe a parte 

ocidental do chamado ‘Arco do Fogo’, onde ocorrem os maiores índices de 

desmatamento, sendo que 80% da área desmatada no Estado ocorre nessa região” 

(BRITO, 2007, p. 165).  

 

Mapa 14: Área de influência do Eixo Peru-Brasil-Bolívia. 

 
Fonte: IIRSA, 2008.  
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Em 2005 uma grande queimada, agravada pela seca de três meses na região, 

despertou a preocupação da população. Detectou-se mais de 15.000 focos de calor, 

grande parte no Acre, concentrando-se ao redor da Estrada do Pacífico. Também se 

detectou incêndios em áreas fronteiriças com Cobija e Ibéria, próxima a Reserva 

Nacional Tampopata (Madre de Dios). Neste ano, ocorreu um longo período de 

estiagem, o que resultou em problemas de abastecimento na cidade de Rio Branco 

(Acre). A bacia do rio Acre, que abastece esta cidade, apresenta certo grau de 

degradação, cerca de 68% de sua área já foi desmatada (BROW, 2006; BRITO, 2007).  

 

Foto 8: Ponte entre as cidades de Cobija (Bolívia) e Brasiléia (Brasil). 

 
Fonte: BOLÍVIA PREFECTURAL, 2008.  
 

 

3.6.3 A Iniciativa MAP 

 

Diante dos problemas socioambientais enfrentados na região MAP, um grupo de 

pesquisadores das universidades da região se reuniram em 2000, em Rio Branco, com o 

intuito de discuti-los. No ano anterior pesquisadores do projeto denominado 

Experimento de Larga Escala na Biosfera Atmosfera na Amazônia (LBA) haviam 

realizado uma reunião em Rio Branco com pesquisadores das universidades da região. 
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Esta reunião teve como resultado um documento, a Declaração de Rio Branco sobre 

Mudanças Globais. Na reunião de 2000 os pesquisadores decidiram denominar a região 

de MAP (Madre de Dios, Acre e Pando), e intitularam o evento como MAP I. Nos anos 

seguintes foram realizados outros eventos que foram sendo denominados de MAP II, 

MAP III, e assim por diante. A partir do terceiro MAP outros atores além dos 

pesquisadores começaram a participar das reuniões, incluindo governos municipais da 

região e ONGs (ver tabela 18) (MAP, 2007; PEREIRA, 2007; BROWN et al., 2005).   

 

Tabela 18: Instituições que participam da Iniciativa MAP. 

Instituições participantes da Iniciativa MAP País 

Amazonas Pando -AMAPAN Bolívia 

Amazonlink.org Brasil 

ANIA Peru 

Associación de la Municipalidad de Pando – AMDEPANDO Bolívia 

Cabaña V Peru 

Conservation Internacional Bolivia 

Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e 
Capixaba – CONDIAC 

Brasil 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA Brasil 

FEDECAMD Peru 

Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes-FENAMAD Peru 

FJMP Bolivia 

Grupo de Trabalho Amazônico -GTA Brasil 

Haroldo Almeida Pinto – PMAB-PLAN Bolívia 

Instituto de Investigación de la Amazônia Peruana – IIAP Peru 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM  Brasil 

Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible – Herencia Bolivia 

MTC Peru 

Oficina Regional de Epidemologia de Madre de Dios – ORE-MD Peru 

Parque Zoobotânico – Universidade Federal do Acre – UFAC Brasil 

Prefeitura Municipal de Epitaciolândia Brasil 

ProNaturaleza Peru 

Proyecto Especial Madre de Dios – INADE Peru 
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Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do estado do Acre - 
SEPI 

Brasil 

Servicio Nacional de Sanidad Agrária – SENASA Peru 

Secretaria de Saúde do estado do Acre Brasil 

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do estado do Acre Brasil 

SOS Amazônia Brasil 

Universidad Amazônica de Pando – UAP Bolívia 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – UNAMAD Peru 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC Peru 

Fonte: MAP, 2007. 

 

A Iniciativa MAP se declara como um movimento da sociedade civil guiado 

pelos princípios do desenvolvimento sustentável e baseado nos direitos de informação 

sobre o desenvolvimento regional e de participação nas decisões coletivas: 

a iniciativa não se considera um movimento institucional ou político, não 
procura converter-se em uma instituição e não procura substituir, nem deslocar 
organizações existentes. Aparentemente, uma experiência “de baixo pra cima”, 
que tem obtido bons resultados na articulação dos atores locais do 
desenvolvimento da região em face dos crescentes problemas relacionados às 
queimadas, ao desmatamento, à pobreza das populações, aos problemas na 
Bacia do rio Acre, bem como a construção da Rodovia Interoceânica, ligando 
o Acre aos portos do Pacífico (BRITO, 2007, p. 167).  

 

Este movimento está organizado em encontros anuais, quando são discutidas 

ações, firmadas parcerias e criados novos grupos de trabalho. A maior parte dos 

resultados do MAP é obtida através dos grupos de trabalhos que são chamados de 

“mini-MAPs”. A primeira reunião do MAP (2000) foi realizada pelo grupo composto 

pela Universidade Federal do Acre (UFAC), pelo LBA e pelo Woods Hole Research 

Center (WHRC).  

Os mini-MAPs tratam de questões especificas e são gerenciados por um 

representante de cada um dos três países, que todo ano é determinado por consulta se 

devem ser substituídos ou mantidos. Estes grupos de trabalho possibilitam a 

participação da sociedade na discussão de determinada questão. Eles são divididos em 

quatro grandes temas: eqüidade social, conservação ambiental, desenvolvimento 

econômico e políticas públicas. E dentro destes grandes temas estão inseridos os mini-

MAPs específicos. Dentro do tema conservação ambiental está o mini-MAP bacias, que 

está desenvolvendo um plano de “gestão integrada e participativa na Bacia do rio Acre, 

com a participação do Comitê Trinacional de Fronteiras da região MAP e suas 
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respectivas câmaras técnicas, como modelo de gestão de bacias transfronteiriças para a 

Amazônia Sul-ocidental” (MAP, 2007).  

A Iniciativa MAP também conta o com apoio dos governos municipais da região 

e da OTCA. De acordo com a própria OTCA: 

a aproximação da OTCA à Iniciativa MAP ao longo de 2006 tem sido bastante 
frutífera, já que é representativa de organizações da sociedade civil de 3 países 
amazônicos fronteiriços (Bolívia, Brasil e Peru) e constitui, de fato, um 
laboratório privilegiado para pôr em prática diversos projetos e atividades 
orientados a concretizar metas de desenvolvimento sustentável sobre a base de 
um trabalho conjunto e de êxitos compartilhados entre todos os atores 
envolvidos. A OTCA participou de diversos eventos técnicos dos grupos de 
trabalho específicos que esta iniciativa promove (mini-MAPs) e esteve 
presente, entre outros, no ato inaugural do Foro MAP VI, encontro anual 
realizado em julho de 2006, por meio do qual se fortaleceu o processo de 
aproximação e cooperação com a iniciativa (OTCA, 2007b).  

 

Como aponta Paula e Souza (2008), os pesquisadores e as ONGs são os atores 

que lideram o movimento, e obtêm os financiamentos para os projetos e reuniões. Estes 

autores apontam para a pouca abertura que há dentro do movimento para as 

organizações indígenas e campesinas, pois as informações são centralizadas entre os 

pesquisadores e membros de ONGs que coordenam os mini-MAPs, assim como as 

decisões. Os trabalhos realizados são divulgados na página do movimento na internet, 

porém, não estão disponíveis as informações sobre as organizações que financiam os 

trabalhos e as reuniões. De acordo com Paula e Souza (2008): 

Foster Brown, geoquímico, é membro do Woods Hole Research Center 
(WHRC) e, sem dúvida nenhuma, o maior entusiasta e articulador do MAP. 
Quando perguntado por que na página da Iniciativa não constam os nomes das 
instituições estrangeiras que dela fazem parte e a financiam, mas apenas as 
instituições da região, Foster Brown assegurou que isso é uma questão de 
“debilidade” que dentro em breve será superada. Ele mesmo reconheceu a 
importância de se disponibilizar essas informações. Mas, ao mesmo tempo, 
disse não saber dessas instituições (participantes e financiadoras, sobretudo, as 
estrangeiras) (p. 17). 

 

A Iniciativa MAP é um ator transnacional que, para Risse-Kappen (1995) pode 

ser diferenciado de acordo com o seu grau de institucionalização. Para ele, os atores 

transnacionais mais institucionalizados são as Organizações Não-Governamentais 

Internacionais (ONGIs) e as corporações transnacionais, e os menos institucionalizados 

são os movimentos sociais  (RISSE-KAPPEN, 1995). No caso da Iniciativa MAP esta 

se caracteriza como um movimento social transnacional por envolver a participação de 

membros de diversas nacionalidades e, pelo fato de se preocupar com temas envolvendo 

a fronteira entre três países.  
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Para Charles Tilly um movimento social pode ser definido como um esforço 

público organizado e sustentado de reivindicações coletivas sobre determinadas 

autoridades utilizando para isso um repertório de argumentação por parte de um grupo 

de pessoas (TILLY, apud TARROW, 2005, p. 6).  

De acordo com Eschle e Stammers (2004), o primeiro problema no estudo dos 

movimentos sociais transnacionais é exatamente a confusão em torno da definição 

destes atores, que são geralmente identificados como organizações de movimentos 

sociais transnacionais (OMSTs), redes de ativistas transnacionais, e ONGIs. Para estes 

autores, deve haver uma distinção entre as organizações formais e o ativismo menos 

formal, pois, os OMSTs e as ONGIs não são o mesmo tipo de entidade organizacional, 

e, além disso, muitas ONGIS não têm qualquer vínculo com um movimento social 

(ESCHLE, STAMMERS, 2004). 

 

3.6.4 O plano de gestão da bacia do rio Acre 

 

A proposta do Programa de Gestão Integrada da Bacia Trinacional do Alto Rio 

Acre surgiu de demandas apresentadas pelas comunidades regionais do departamento de 

Madre de Dios (Peru), do estado do Acre (Brasil) e do departamento de Pando (Bolívia), 

designada “Região MAP”, em 2002, no III Fórum MAP, realizado em Cobija. Este 

fórum teve como objetivo principal o fortalecimento das ações colaborativas e de 

integração regional, cujo documento final apresenta como Recomendação (n. 8): 

“priorizar el plan trinacional de manejo integral de la Cuenca del Rio Acre como punto 

de partida para la protección de las otras cuencas hidrográficas, cursos y cuerpos de 

água de la Región MAP” (MINIMAP BACIA, 2007).  

A partir desta reunião, foi encaminhada uma carta consulta a OTCA pelo Comitê 

Bifronteiriço Assis Brasil-Iñapari solicitando informações sobre a formação de um 

Comitê Trinacional da Bacia do Alto Rio Acre. 

 A proposta de Programa de Gestão Integrada da Bacia Trinacional do Alto Rio 

Acre teve inicio em 2003, quando foi criado o Consórcio de Desenvolvimento 

Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba (CONDIAC). O CONDIAC foi implementado 

oficialmente em 2004 juntamente com a estruturação da Comissão de Integração 

Regional e Internacional. A partir desta comissão foi então proposta a criação de um 

comitê trinacional em que os consórcios municipais firmassem acordos para atividades 

na região da tríplice fronteira. Foi então criado o Comitê dos Municípios de Fronteira da 
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Região MAP. Este comitê é formado por um grupo de cinco municípios de cada país, no 

Brasil pelo CONDIAC (municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia 

e Xapuri), na Bolívia pela MANCOMUNIDAD TAHUAMANU (municípios de 

Bolpebra, Bella Flor, Cobija, Filadélfia e Porvenir), e no Peru pelo consórcio 

AMFROMAD (municípios de Iñapari, Ibéria, San Lorenzo, Las Piedras e Puerto 

Maldonado). A criação deste comitê contou com o apoio da ANA, da Secretaria 

Nacional de Recursos Hídricos do MMA, da Conágua, SOS Mata Atlântica, WWF-

Brasil, UFAC, Consórcio Lagos São João-RJ. Este comitê conta ainda com a 

participação de representantes dos Ministérios das Relações Exteriores dos três países e 

de representantes da sociedade civil.  

 Em 2004, durante a realização do quinto Fórum MAP, em Puerto Maldonado, 

Peru, foi assinado um Convênio Marco entre instituições dos três países para 

desenvolver e implementar atividades e projetos de pesquisa e de desenvolvimento 

sustentável, promover a troca de informações sobre a região, entre outros objetivos. As 

instituições envolvidas no convênio (Universidade Federal do Acre, Instituto Nacional 

de Desarrollo, Instituto de Investigación de la Amazônia Peruana, Dirrección Regional 

de Producción de Madre de Dios, Asociación de Municipalidades de Pando, 

Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible e Universidad Amazonica de Pando) 

estabeleceram um Plano de Trabalho para a gestão da Bacia Trinacional do Alto Rio 

Acre. Este Plano envolve os seguintes subprogramas: 

- Diagnóstico sócio-econômico e ambiental (cenários e articulação das 
instituições e atores loais): modelos de recomposição e cenários de evolução 
da ocupação, uso e aproveitamento da Bacia Trinacional do Alto Rio Acre; 
- Plano Piloto de recuperação da vegetação degradada, (Igarapé Encrenca e 
Igarapé Bahia), envolvendo moradores, técnicos, professores e estudantes; 
- Programa de Educação Ambiental: capacitação de multiplicadores 
(professores, campesinos e ribeirinhos) em ferramentas para gestão de recursos 
naturais (mapeamento, uso de imagens de satélite e monitoramento de recursos 
hídricos), para a composição dos quadros locais de vigilância ambiental e 
manejo de propriedades; 
- Monitoramento participativo da qualidade e quantidade de água; 
- Manejo e aproveitamento participativo de Pesca/quelônios; 
- Fortalecimento Institucional – (oficinas de sensibilização nos municípios de 
fronteira, estruturação dos Consórcios, legalização do Comitê Trinacional, 
Agenda 21 local e Agenda 21 regional); 
- Realização de campanhas educativas de sensibilização, divulgação e 
socialização dos resultados; 
- Plano de controle de erosão e sedimentação do Rio Acre (MINIMAP 
BACIAS, 2007).  

 

Em 2006 a WWF-Brasil (World Wild Fund) organizou um workshop sobre este 

assunto que contou com a presença de instituições dos três países com o objetivo de 
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discutir os aspectos legais da gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Após esta 

reunião o governo brasileiro criou um Grupo de Trabalho sobre a bacia transfronteiriça 

do rio Acre que conta com a presença de representantes da ANA, do Ministério das 

Relações Exteriores, do governo estadual e dos governos municipais. Este workshop 

resultou em um primeiro rascunho sobre as linhas gerais a serem seguidas na gestão da 

bacia do rio Acre: 

from the technical discussions originated from the individual Working Groups, 
a draft Agreement containing the general lines of management of the tri-
national basin of the Acre River was to be prepared and presented to the 
governments of Brazil, Peru and Bolivia. Simultaneously, the mini-MAP 
basins and the GMAP would continue conducting a work of identification of 
civil society demands and of elaboration of a detailed plan of management for 
the Acre River basin. Whereas the work of the mini-MAP basins and the 
GMAP touched upon a practical aspect of the project of management of the 
tri-national Acre River basin, the function of the Working Groups was to 
understand and overcome the bureaucratic challenges that the project was 
faced with (FERRO, 2007, p. 30). 

 

Para Gustavo Ferro (2007), o lado brasileiro da bacia do rio Acre é o que 

apresenta as melhores condições institucionais para lidar com a gestão da bacia, 

enquanto que falta envolvimento das instituições formais do Peru e da Bolívia.  

 

3.7 Conclusões 

 

Os recursos hídricos, desde a assinatura do TCA, são um elemento importante 

para a Amazônia, mas que envolve questões políticas entre os países amazônicos. A 

posição do Brasil, mesmo com a resistência da Venezuela, acabou prevalecendo no 

texto final do tratado, que conta apenas com um compromisso pragmático para a 

utilização racional deste recurso.  

Com a criação da OTCA o seu primeiro projeto desenvolvido foi sobre a gestão 

dos recursos hídricos transfronteiriços da bacia amazônica, mostrando uma mudança de 

posição. Este projeto teve sua primeira fase realizada no período de 2005 a 2007 e 

contou com o financiamento do GEF e o apoio técnico do PNUMA e da OEA. Os 

resultados desta primeira fase foram os relatórios dos governos dos países amazônicos 

sobre sua visão e interesses na gestão compartilhada da bacia amazônica. Também 

foram realizados relatórios técnicos sobre as instituições dos países encarregadas da 

gestão dos recursos hídricos, sobre as questões sócio-ambientais e sobre a participação 

da sociedade na gestão da bacia amazônica.  
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A análise das instituições e legislação nacionais de recursos hídricos na Bolívia, 

Brasil e Peru, mostrou que existem diferenças no grau de institucionalização, 

descentralização e participação social. Embora o Brasil tenha avançado muito na 

legislação de recursos hídricos com mecanismos de descentralização e participação 

social, ela encontra dificuldades para ser implementada na porção amazônica brasileira, 

onde apenas um comitê de bacia estadual foi criado até a presente data. A legislação de 

recursos hídricos encontra-se distante da realidade amazônica e quase não existem 

legislações estaduais de recursos hídricos. A Bolívia possui uma Lei de Águas obsoleta, 

porém, foi criado em 2006 o Ministério da Água, que tem buscado uma maior 

institucionalização da gestão dos recursos hídricos. Tanto na Bolívia, quanto no Peru a 

falta de recursos para as instituições ambientais e de recursos hídricos compromete a 

gestão dos recursos naturais. Estes países reconhecem os direitos das populações 

tradicionais e seus modelos tradicionais de gestão da água.  

Na bacia do rio Acre, na tríplice fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru, a 

sociedade civil organizada, por meio da Iniciativa MAP, estabeleceu um plano de gestão 

para a bacia do rio Acre. Esta iniciativa é liderada por pesquisadores e ONGs e conta 

com financiamento externo para as suas atividades. No entanto, para que a gestão desta 

bacia ocorra, ela deve envolver as instituições nacionais dos três países, o que não tem 

ocorrido na prática. Apenas o Brasil estabeleceu um grupo de trabalho sobre a bacia 

com a presença de um representante do Ministério das Relações Exteriores. Além do 

que, ainda não foi criado um comitê transfronteiriço para a gestão desta bacia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As guerras e os conflitos armados foram usados em diversos momentos na 

história da humanidade para resolverem conflitos por recursos naturais, entre eles a 

água. Já os estudos que se dedicaram à análise da cooperação entre unidades políticas 

para a gestão compartilhada dos recursos hídricos, mostram que estas iniciativas são 

mais recentes. Os estudos, em sua maioria, se concentram a partir da década de 1950, 

com os esforços dos Estados para a gestão conjunta de bacias internacionais. Estudar a 

cooperação internacional para a gestão dos recursos hídricos é uma tarefa complexa, 

pois envolve fatores domésticos e fatores do funcionamento do sistema internacional. 

Esta cooperação envolve diversas escalas, do internacional ao nacional e ao local. 

Requer a coordenação de políticas, harmonização de legislações e coordenação entre 

instituições nacionais, e implementação de projetos e aplicação de leis na escala local. 

Participam desta cooperação diversos atores, sendo os principais os Estados, que 

negociam na escala internacional e estabelecem as instituições e legislações nacionais. 

Todas estas atividades e esforços têm como objetivo a preservação e uso sustentável do 

recurso mais indispensável à vida humana e dos demais seres vivos, a água. Além do 

que, os recursos hídricos são utilizados como meios de transporte, comunicação, fonte 

de energia e de alimentação, entre outros.  

Este trabalho buscou contribuir para o estudo da cooperação internacional para a 

gestão dos recursos hídricos transfronteiriços e minimização de conflitos entre Estados. 

Foi trabalhada a hipótese de que a gestão destes recursos depende em grande parte da 

cooperação entre os países que compartilham a bacia. Na Amazônia, ela é o principal 

determinante dos resultados da gestão compartilhada dos recursos hídricos 

transfronteiriços, porém, tem ocorrido a passos lentos. No entanto, a cooperação não é 

um processo linear, ela passa por períodos mais remotos quando os países amazônicos 

estão voltados para outros problemas internos ou sofrendo pressões externas, e períodos 

mais ativos, quando os interesses dos Estados estão, novamente, voltados para a 

cooperação amazônica.  

O quadro teórico e conceitual construído no primeiro capítulo permitiu dar um 

sentido aos dados e eventos analisados e compreender o papel da cooperação 

internacional na Amazônia para a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Os 

países amazônicos se encontram em uma situação de interdependência na bacia 
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amazônica que os levou a cooperarem assinando o TCA. No entanto, esta cooperação 

nem sempre foi prioridade dos governos amazônicos.  

Para que a cooperação ocorra ela precisa se basear em objetivos comuns e na 

coordenação de políticas entre os Estados. A cooperação amazônica teve início com o 

objetivo de garantir a soberania dos países sobre a região. Com o passar dos anos, e com 

a criação da OTCA em 2002, os objetivos e atividades se diversificaram e as 

divergências de interesses entre os países amazônicos se tornaram mais evidentes. 

Desconfianças e incertezas em relação aos projetos e ações dos demais Estados 

amazônicos contribuem para frear a cooperação, como no caso dos projetos brasileiros 

de construção de hidrelétricas próximos à fronteira com a Bolívia.  

Os recursos hídricos da bacia amazônica já sofrem pressões devido às atividades 

antrópicas, como a poluição hídrica transfronteiriça e a transmissão de doenças de 

veiculação hídrica como o cólera que também atravessa as fronteiras entre os países. No 

entanto, as interações entre os países amazônicos são recentes e ainda pouco freqüentes, 

assim como a comunicação entre eles sobre suas expectativas e projetos para a região 

amazônica. O relatório do governo boliviano (BOLÍVIA, 2007) para o projeto da OTCA 

de gestão da bacia amazônica mostra que existe um desconhecimento da população 

local amazônica sobre as políticas e estratégias de integração na bacia amazônica, e 

certa desconfiança em relação aos projetos brasileiros para a região. De acordo com o 

relatório as questões prioritárias que devem ser respondidas são: “hasta donde se plantea 

llegar com el proceso integrador (objetivos), los límites entre los cuales se moverá el 

proceso integrador (políticas), y las alternativas que se consideran posibles de 

implementar (estratégias)” (BOLÍVIA, 2007, p. 100). 

A existência da Convenção Internacional sobre a Utilização de Rios 

Internacionais para Fins Diferentes da Navegação não resolve a situação dos países 

amazônicos, pois estes não a assinaram e ela ainda não está em vigor porque poucos 

países a ratificaram. A bibliografia sobre o tema mostra que são nos acordos e 

organizações internacionais no âmbito das bacias internacionais que os maiores avanços 

em termos de institucionalização vêm ocorrendo. Deste modo, o projeto para a gestão 

dos recursos hídricos transfronteiriços da bacia amazônica surgiu como uma iniciativa 

da já existente instituição internacional dos países amazônicos, a OTCA.   

No período de 2002 a 2007, a OTCA realizou vários projetos na área ambiental 

que, em sua maioria, contaram com financiamento externo. Estes projetos, e os 

anteriores realizados no âmbito do TCA, sempre priorizaram os procedimentos para a 
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obtenção de cooperação técnica e financeira, que ocorreu em detrimento da implantação 

e posterior avaliação deles. Grande parte deles não saiu de sua fase piloto, portanto, não 

foram incluídos como políticas de longo prazo. O orçamento reduzido da OTCA e a 

falta de técnicos para a realização dos projetos levam esta instituição a depender de 

recursos externos e das condicionalidades impostas pelos agentes financiadores, além 

do que a continuidade dos projetos fica a mercê da continuidade do financiamento 

externo.  

O primeiro projeto desenvolvido pela OTCA foi o de gestão dos recursos 

hídricos transfronteiriços da bacia amazônica, já que no texto do TCA só consta um 

compromisso pragmático para a utilização racional deste recurso. Por isso a necessidade 

de um projeto de gestão da bacia. Sua primeira fase foi realizada no período de 2005 a 

2007 e contou com o financiamento do GEF e o apoio técnico do PNUMA e da OEA. 

Os resultados desta primeira fase foram os relatórios dos governos dos países 

amazônicos e os relatórios técnicos sobre as instituições dos países encarregadas da 

gestão dos recursos hídricos, sobre as questões sócio-ambientais envolvendo os recursos 

hídricos e sobre a participação da sociedade na gestão da bacia amazônica. Os relatórios 

dos governos permitiram que se conhecessem as expectativas dos países em relação à 

gestão da bacia, bem como as desconfianças, as dificuldades e as áreas consideradas 

prioritárias para ações. 

A análise das instituições e legislações sobre recursos hídricos na Bolívia, Brasil 

e Peru mostra que existem diferenças nos graus de institucionalização e participação 

social nestes países. No Brasil, apesar de recente, a legislação sobre recursos hídricos 

permite a participação social através dos comitês de bacias, porém, na porção 

amazônica brasileira estes comitês praticamente não existem. Em nível estadual, 

somente o estado do Amazonas possui um comitê estadual de bacia hidrográfica. Por 

outro lado, o Brasil estabeleceu um Grupo de Trabalho sobre a bacia transfronteiriça do 

rio Acre, em que participam representantes da ANA, do Ministério das Relações 

Exteriores, do governo do Acre e dos governos municipais Na Bolívia, a criação do 

Ministério da Água também é recente e ainda não existe uma lei geral sobre o uso e 

gestão dos recursos hídricos, pois a única existente se encontra obsoleta há muitos anos. 

No Peru, a gestão e a conservação dos recursos hídricos estão a cargo do Ministério da 

Agricultura e do Ministério da Saúde, e são regulamentadas por diversas leis. No 

entanto, faltam recursos para a conservação dos recursos naturais no país, que 
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dependem, em sua maioria, de recursos financeiros externos frutos da cooperação 

internacional.  

 A cooperação na escala local em torno da bacia do rio Acre apresenta pouca 

articulação com a cooperação intergovernamental amazônica, a OTCA. Na bacia do rio 

Acre a sociedade civil organizada criou a Iniciativa MAP, que conta principalmente 

com a participação de pesquisadores das universidades da região e de organizações não-

governamentais nacionais e internacionais e, mais recentemente, de governos 

municipais. O financiamento desta iniciativa é externo, como o da OTCA, 

principalmente de agências de cooperação de países europeus e norte-americanos, mas 

não existe uma transparência dentro da Iniciativa MAP que mostre quais organizações 

financiaram quais atividades. Além disso, não fica claro como ocorre a definição das 

lideranças dos projetos e dos mini-MAPs que, em sua maioria, ficou a cargo de 

pesquisadores e membros de ONGs.  

 Existe, portanto, uma lacuna entre a esfera internacional da formulação de 

políticas no âmbito da OTCA, e a escala local (regiões transfronteiriças) onde as 

decisões são tomadas pelas comunidades cuja sobrevivência depende do ambiente ao 

redor. A cooperação transnacional que ocorre na escala local não consegue atingir os 

objetivos pretendidos se não contar com a participação das instituições estatais, seja 

para a implementação e fiscalização da legislação, seja para a criação de comitês de 

bacias hidrográficas. Da mesma forma, a cooperação internacional não conseguirá obter 

os resultados pretendidos com o projeto de gestão da bacia amazônica se não envolver 

os atores locais.  

 A gestão dos recursos hídricos transfronteiriços da bacia amazônica ainda está 

no início, pois a primeira fase do projeto da OTCA só teve como resultado estudos e 

relatórios. Na escala local da bacia do rio Acre só foi realizado até então um plano 

inicial de gestão. A OTCA não tem capacidade institucional e nem base legal (pois o 

texto do TCA não contém nenhum dispositivo para resolução de controvérsias) para 

solucionar conflitos em torno dos recursos hídricos transfronteiriços. A cooperação é 

entendida como um processo gradual não-linear de coordenação política entre os atores, 

que ajustam os seus comportamentos de acordo com as preferências estabelecidas em 

conjunto para atingirem expectativas comuns, e que sofre influência de fatores 

domésticos e internacionais. Desta forma, a cooperação amazônica ainda está num 

processo de coordenação política em torno dos recursos hídricos transfronteiriços, pois 

os países amazônicos ainda não estabeleceram expectativas comuns e não ajustaram 



 179 

seus comportamentos, de modo que continuam agindo de acordo com seus interesses, 

sob o princípio da soberania. Ainda não foi definido como se daria a gestão dos recursos 

hídricos transfronteiriços, os princípios, as responsabilidades e as obrigações comuns 

que guiariam o comportamento dos atores para uma gestão conjunta. Enquanto a 

cooperação não avança, a gestão dos recursos hídricos transfronteiriços na bacia 

amazônica também não se desenvolve.  
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