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1  GOVERNOS:  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  A  POLÍTICA  DE  RECURSOS 

HÍDRICOS EXISTENTES NA AMÉRICA LATINA

As políticas hídricas dos países latino-americanos são bastante distintas, porém, o 

estudo realizado pela OCDE (2012)  em 13 países latino-americanos demonstrou 

que há vários pontos de convergência, graças a adoção das estratégias propostas 

pelo modelo da gestão integrada dos recursos hídricos. O governo central (ministério 

ou agência nacional) tem um papel fundamental na gestão de águas, mesmo em 

países  que  passaram  por  um  processo  de  descentralização  da  gestão,  como 

Argentina,  Brasil  e México.  Os níveis  subnacionais (estados,  províncias,  regiões, 

entre  outros)  têm  se  tornado  parceiros  do  nível  nacional,  buscando  uma 

implementação  conjunta  e  integrada  da  gestão  das  águas,  esse  é  o  caso  da 

Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Peru. Essa também é 

a situação do Paraguai  e  Uruguai,  apesar  deles não terem sido incluídos nesse 

estudo. Por sua vez, nas ilhas do Caribe (República Dominicana e Cuba), Chile, 

Costa Rica, El Salvador e Panamá, a contribuição dos níveis subnacionais é mínima 

(OCDE, 2012). 

Na  maioria  dos  Estados  da  América  Latina,  a  definição  das  competências  e 

responsabilidades  para  a  gestão  das  águas  foi  definida  em  lei.  Dos  Estados 

estudados, com exceção da Argentina, onde cada província estabeleceu suas leis 

hídricas, os demais países adotaram uma política nacional de recursos hídricos e 

determinaram Agências  Nacionais  Regulatórias  para  as  águas  (OCDE,  2012).  A 

figura 1 demonstra as agências de água nacionais dos países alvo do estudo. 
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Figura 1 - Órgãos, Agências e Entidades responsáveis pela regulação da água em alguns 

países latino-americanos.

Fonte: OCDE, 2012, p. 40.

A gestão centralizada se fundamenta prioritariamente em instrumentos de comando 

e controle e no monopólio decisório nas mãos do Estado. Tais características geram 

políticas  públicas  impostas  aos  níveis  inferiores,  sem considerar  a  realidade  ou 

demandas  locais,  o  que  acarreta  falhas  na  sua  aplicabilidade  e  dificuldade  de 

controle  institucional,  além  disso,  acabam  priorizando  os  interesses  melhor 

organizados no âmbito nacional, como produção de energia e mineração. Por sua 

vez a gestão descentralizada busca democratizar o processo de tomada de decisão 

e construir alianças entre os distintos níveis de governo e atores sociais envolvidos 

na gestão das águas.  Porém a aplicação de uma política  descentralizada é  um 

grande desafio.

Segundo  a  OCDE  (2012)  os  problemas  das  políticas  públicas  hídricas 

latino-americanas são prioritariamente causados por lacunas de coordenação, que 

podem ser dívidas em sete categorias chave conforme mostra na tabela 1.

Tabela 1 - Lacunas de Governança em alguns países latino-americanos.

LACUNAS  DE 
GOVERNANÇA

CARACTERÍSTICAS EXEMPLO DE PAÍSES

Administrativa
s

Desajuste  geográfico  entre  as 
fronteiras  hidrológicas  e  as 
administrativas.

Brasil,  El  Salvador, 
Guatemala,  Honduras, 
Nicarágua e Peru.
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Informação

Assimetria de informação entre 
as diversas instâncias e órgãos 
governamentais, atores locais e 
usuários vinculados às políticas.

Argentina,  Brasil,  Costa 
Rica,  El  Salvador, 
Guatemala,  Honduras, 
Nicarágua,  Panamá  e 
Perú.

Políticas

Lacunas políticas: fragmentação 
setorial  das  funções 
relacionadas  à  água  entre  os 
ministérios e secretarias.

Argentina,  Brasil,  Chile, 
Costa  Rica,  El  Salvador, 
Guatemala,  Honduras, 
México,  Nicarágua, 
Panamá, Perú e República 
Dominicana.

Capacidades

falta  de  conhecimento  técnico, 
capacidade  científica  ou 
infraestrutura para configurar as 
políticas públicas.

Chile,  Costa  Rica,  El 
Salvador,  Guatemala, 
Honduras,  México, 
Nicarágua,  Panamá  e 
Perú.

Financiamento
falta  ou  instabilidade  dos 
investimentos  destinados  a 
promover as políticas.

Argentina,  Chile,  El 
Salvador,  Guatemala, 
Honduras,  México, 
Nicarágua,  Panamá,  Perú 
e República Dominicana.

Objetivos
Dificuldade  em  adotar  metas 
convergentes.

Costa  Rica,  Guatemala, 
Honduras e Nicarágua.

Prestação  de 
contas

Dificuldade  para  garantir  a 
transparência,  falta  de 
participação e controle social.

Argentina,  Brasil,  Chile, 
Costa  Rica,  El  Salvador, 
Guatemala,  Honduras, 
México,  Nicarágua, 
Panamá e Perú.

Fonte: OCDE, 2012, p. 31 e 62. Adaptado por Pilar Carolina Villar.

Gradualmente, os Estados têm incorporado a bacia hidrográfica como unidade de 

gestão.  As  instituições  de  bacia  são  as  principais  autoridades  nacionais 

responsáveis  pela  cogestão  e  implementação  das  políticas  em vários  países.  A 

atuação dessas organizações se dá em conjunto com os Estados ou províncias e 

com os municípios. Por exemplo, a Argentina, o Brasil, a República Dominicana, a 

Guatemala e o México possuem organizações de bacia em funcionamento e têm 

buscado organizar  suas políticas hídricas com base nessa unidade territorial.  As 

experiências  da  gestão  de  bacias  na  Argentina,  Brasil  e  México  revelaram uma 

grande  diversidade  de  situações,  que  refletem  o  grau  de  maturidade  da 
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descentralização das políticas hídricas (OCDE, 2012). 

Por  sua  vez,  a  participação  social  enfrenta  dificuldades  para  se  concretizar  na 

maioria  dos  Estados.  O  principal  problema  diz  respeito  ao  envolvimento  das 

associações de usuários de água e da sociedade civil,  e às limitações do Poder 

Público em incluir efetivamente esses grupos em suas políticas (OCDE, 2012). O 

histórico de centralização das decisões políticas desses países pode explicar essas 

dificuldades, Porém, gradualmente, percebe-se que os ideais da Gestão Integrada 

dos Recursos Hídricos estão sendo incorporados e os Estados têm buscado uma 

maior participação de atores não estatais. 

1.1 Fundamentos

Os  fundamentos  básicos  das  políticas  hídricas  remetem  aos  princípios  da 

declaração de Dublin, redigida na Conferência Internacional sobre Água e Ambiente, 

em Dublin,  Irlanda,  no  período de 26 a 31 de janeiro  de 1992.  Os seus quatro 

princípios norteadores, abaixo expostos, provocaram uma mudança significativa na 

forma de gerir as águas seja no nível local, nacional ou internacional.

Princípio 1: A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial 
para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente. 
Dado que a água é indispensável para a vida, a gestão eficaz dos recursos 
hídricos  requer  um  enfoque  integrado  que  concilie  o  desenvolvimento 
econômico e social e a proteção dos ecossistemas naturais. A gestão eficaz 
estabelece uma relação entre o uso do solo e o aproveitamento da água na 
totalidade da bacia hidrográfica ou aquífero. 

Princípio 2: O aproveitamento e gestão da água deve inspirar-se em 
uma abordagem baseada na participação dos usuários, dos gestores e 
dos responsáveis pelas decisões em todos os níveis.
Uma abordagem participativa demanda uma maior conscientização sobre a 
importância da água entre os responsáveis pelas políticas e público geral.  
Isso  significa  que  as  decisões  sejam  tomadas  no  nível  inferior  mais 
apropriado,  com plena  consulta  pública  e  envolvimento  dos  usuários  no 
planejamento e implementação dos projetos hídricos. 

Princípio  3:  A  mulher  desempenha  um  papel  fundamental  no 
abastecimento, na gestão e na proteção das águas
O papel fundamental da mulher como provedora e consumidora da água e 
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guardiã  dos  ambientes  vivos  raramente  foi  refletido  nos  arranjos 
institucionais  para  o  aproveitamento  e  desenvolvimento  dos  recursos 
hídricos.  A  aceitação  e  implementação  desse  princípio  requer  políticas 
positivas direcionadas às necessidades específicas das mulheres e que as 
preparem e  dotem da capacidade de participar,  em todos os  níveis  dos 
programas de recursos hídricos, incluindo o processo de tomada de decisão 
e implementação pelos meios que elas determinem. 

Princípio 4: A água tem um valor econômico em todos os seus usos 
competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico. 
Por  esse  princípio,  é  vital  reconhecer  primeiramente  o  direito  básico  de 
todos os seres humanos terem acesso à água potável e ao saneamento a 
custos razoáveis. Os fracassos anteriores de reconhecer o valor econômico 
da água levaram ao desperdício e a usos danosos para o meio ambiente. O 
manejo da água como um bem econômico é uma maneira importante de 
atingir um uso eficiente e equitativo, e incentivar à conservação e proteção 
dos recursos hídricos (WMO, 1992, p. 1 e 2) (tradução nossa).

Esses  princípios  constituíram  as  bases  do  modelo  de  gestão  chamado  “Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos – GIRH”. Diversas organizações internacionais e 

conferências ambientais apontaram esse modelo como a principal ferramenta para 

atingir  a  segurança hídrica,  garantir  as necessidades básicas das populações,  a 

segurança  alimentar,  a  proteção  dos  ecossistemas,  a  boa  gestão  e  a  partilha 

equitativa  dos  recursos  hídricos.  A GIRH  foi  definida  como  “um  processo  que 

promove  o  aproveitamento  e  gestão  coordenados  da  água,  solo  e  recursos 

relacionados,  com o fim de maximizar o bem-estar econômico e social de maneira 

equitativa sem comprometer  a  sustentabilidade  dos ecossistemas  vitais”  (GWP, 

2000, p.22).  Segundo o  Global  Water Partnership – GWP (2002) a aplicação da 

GIRH depende de um contexto de boa governança, que é pautado pelos seguintes 

valores (UN WATER; WWAP, 2006, p. 49):

 

Participação:  todos  os  cidadãos,  homens  ou  mulheres,  devem ter  voz, 
direta ou por meio de organizações que representem seus interesses no 
processo de elaboração de políticas e tomada de decisões.

Transparência:  a  informação  deve  fluir  livremente  na  sociedade. 
Processos,  instituições  e  informação  devem  ser  acessíveis  aos 
interessados.

Equidade: todos os grupos na sociedade, homens e mulheres, devem ter a 
oportunidade de melhorar sua condição de ser.
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Efetividade  e  eficiência:  processos  e  instituições  devem  produzir 
resultados  que  atinjam  as  necessidades  enquanto  fazem  o  melhor  uso 
possível do recurso.

Estado  de  direito:  o  quadro  jurídico  deve  ser  justo  e  cumprido 
imparcialmente, especialmente no que tange aos direitos humanos

Accountability1: governos, setor privado e organizações da sociedade civil 
devem  ser  accountable para  o  público  e  para  os  interesses  que 
representam.

Coerência:  Considerando  a  complexidade  das  questões  hídricas,  as 
políticas e ações adotadas devem ser coerentes, consistentes e facilmente 
compreendidas.

Responsivo:  instituições  e  processos  devem servir  a  todos  os  atores  e 
responder adequadamente as mudanças na demanda e nas preferências, 
ou em circunstâncias novas.

Integração: a governança da água deve fortalecer e promover abordagens 
integradas e holísticas.

Considerações  éticas:  a  governança  da  água  deve  ser  baseada  nos 
princípios  éticos  da  sociedade,  respeitando,  por  exemplo,  direitos 
tradicionais da água (tradução nossa). 

Por sua vez, o GWP (2002) defende que a implementação das diretrizes do GIRH 

contribui para gerar essa boa governança.

1.2 Instrumentos 

Como forma de aplicar os princípios de Dublin, a GIRH enfatiza a necessidade de 

implementar uma estrutura que se apoia em três pilares: ambiente propício; papéis 

institucionais;  e instrumentos de gestão.  A aplicação dos instrumentos de gestão 

depende da criação de um ambiente propício e do estabelecimento das funções 

institucionais. A seguir se detalha cada uma dessas categorias (GWP, 2012): 

Ambiente propício: 

 Políticas para traçar metas para o uso, proteção e conservação das 
águas: essa estratégia visa definir os objetivos nacionais de gestão das 
águas  e  prestação  de  serviços  hídricos,  com  base  na  integração, 

1Conforme explicam Pinho e Sacramento (2009, p.  1346) O termo  accountability não possui uma tradução 
equivalente na língua portuguesa, “[...] em síntese, accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a  
responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a 
possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não cumprimento dessa diretiva”. 
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descentralização, participação e sustentabilidade.

 Legislação: transformar as políticas em lei, definindo a propriedade da 
água, as condições de uso (licenças e direitos) e o estatuto jurídico dos 
grupos de usuários.

 Financiamento/incentivos  para  alocar  os  recursos  de  forma 
adequada:  são  necessários  recursos  e  incentivos  financeiros  para  a 
realização dos projetos hídricos, apoiar a expansão dos serviços hídricos 
(rede de abastecimento e de saneamento), e obras para o controle de 
enchentes e  suporte  em períodos de seca.  Nesse caso,  os  recursos 
podem ser públicos, privados ou parcerias público-privadas.

Funções Institucionais: 

 Criação de uma estrutura organizacional: desenvolver as instituições 
necessárias para gerenciar os recursos hídricos dentro de um quadro 
GIRH.  Deve-se  buscar  uma  mudança  do  paradigma  de  gestão 
centralizadora,  que  vem  de  cima  para  baixo,  para  um  formato 
descentralizado  e  participatório.  Essas  instituições  compreendem 
organizações de bacia,  agências reguladoras,  provedores de serviços 
públicos  e  privados,  agências  executoras,  etc.  Seus  direitos  e 
responsabilidades  devem  ser  claramente  estabelecidos  e  devem  se 
traçar mecanismos de integração. 

 Capacitação Institucional:  desenvolvimento de recursos humanos em 
todos os níveis e para todos os participantes do processo, deve-se dar 
especial foco a capacitação das mulheres. 

 
Instrumentos de Gestão

 Avaliação dos Recursos Hídricos: diagnóstico sobre as características 
do  recurso  hídrico  e  as  necessidades,  produção  de  dados  e 
monitoramento para fundamentar as decisões e fornecer um panorama 
detalhado sobre a situação.

 Planos  de  GIRH: buscam  analisar  as  opções  de  desenvolvimento, 
impactos ambientais e interações humanas com o recurso. Podem ser 
nacionais, regionais, setoriais e de bacia.

 Eficiência  no  uso  da  água:  gestão  da  demanda  e  oferta  de  água, 
aumento  da  eficiência  por  meio  da  tecnologia,  aprimoramento  da 
medição, conscientização e reuso de água.

 Inclusão social para promover a conscientização pública: inserir a 
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participação dos atores no processo de gestão e buscar a transparência 
das decisões e das instituições.

 Resolução de conflitos: estabelecer procedimentos para resolução de 
controvérsias assegurando o compartilhamento dos benefícios da água. 

 Instrumentos regulatórios para alocar a água: determinar os limites 
de uso,  como padrões de qualidade,  enquadramento dos recursos,  e 
padrões tecnológicos.

 Instrumentos econômicos para alocar a água: criar políticas de preço 
que  garantam  eficiência  e  equidade,  tais  como  taxas  de  poluição, 
mercado  de  licenças,  permissões  de  poluição,  cobrança  pela  água, 
subsídios sociais. 

 Gestão da informação: ampla divulgação e intercâmbio de dados para 
promover uma melhor gestão. 

1.3 Arranjos Institucionais 

Os arranjos institucionais são distintos nos países, mas independente da estrutura 

nacional adotada é necessário “ter mecanismos para diálogo e coordenação para 

garantir alguma forma de integração” entre as diversas organizações e atores que 

lidam com a gestão das águas.  A busca pela boa governança e a aplicação da 

gestão integrada dos recursos hídricos obriga a realização de uma avaliação dos 

arranjos institucionais existentes,  determinando quem faz o que,  para quem, e a 

quem eles devem responder (GWP, 2012). 

A GIRH convidou a superar a gestão centralizada e buscar um sistema institucional 

multinível  e  plural  formado por  atores estatais  e  não-estatais,  tais  como, órgãos 

superiores, órgãos regulatórios e de fiscalização, organismos de bacia hidrográfica, 

prestadores  de  serviços,  autoridades  locais  e  organizações  não  governamentais 

(sociedade  civil  e  usuários).  No  caso  dos  recursos  hídricos  compartilhados  é 

importante definir também organizações transfronteiriças, constituídas por acordos 

internacionais entre Estados soberanos, com o objetivo de aprofundar a cooperação 

e solucionar eventuais conflitos.
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Os órgãos  superiores  são  compostos  pelas  entidades  de  alto  nível  no  governo 

nacional,  pelos  conselhos  diretores,  forças-tarefa  entre  agências  e  consórcios 

internacionais para a gestão de recursos hídricos (GWP, 2012). 

Os  órgãos  regulatórios  e  de  fiscalização:  são  os  responsáveis  por  garantir  a 

aplicação das ferramentas estabelecidas para construir a gestão integrada. Cabe a 

eles  determinar  as  formas de alocação dos direitos  à  água;  a  gestão ambiental 

relacionada  com  o  uso  da  água,  os  parâmetros  de  qualidade  da  água,  o 

planejamento do uso do solo e conduzir a gestão financeira (GWP, 2012).

Organismos de bacias hidrográficas: são organizações especializadas, criadas pelas 

autoridades políticas ou pela demanda de grupos de interesse, que fazem a gestão 

com  base  em  um  lago,  rio  ou  aquífero.  A capacidade  desses  organismos  em 

conseguir mobilizar os atores e efetivar a gestão das águas varia consideravelmente 

em  cada  caso,  porém  elas  têm  ajudado  na  formação  de  consensos  e  na 

conscientização social e política sobre a importância da gestão das águas e de seus 

conflitos (GWP, 2012).

Autoridades locais  –  correspondem aos responsáveis pela gestão das águas no 

nível mais baixo, são fundamentais para a supervisão e aplicação das leis dentro de 

seus limites territoriais e nas bacias hidrográficas locais e regionais (GWP, 2012). 

Prestadores de serviços: correspondem aos provedores de água nas comunidades 

urbanas  e  rurais  para  o  abastecimento  humano,  irrigação  dessedentação  de 

animais,  usos  industriais  ou  rurais,  entre  outros.  Podem  integrar  o  quadro  da 

administração pública, pertencer ao setor privado ou serem constituidos por meio de 

organizações comunitárias ou grupos de fazendeiros (GWP, 2012). 

Instituições da Sociedade Civil, Organizações Não Governamentais, Organizações 

Comunitárias  de  Base,  e  Organização  de  Usuários:  esse  segmento  possui  uma 

grande  variedade  de  atores  envolvidos,  tais  organizações  complementam  as 
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atividades do governo e são os porta-vozes de determinados interesses que devem 

ser levados em conta no momento de elaborar as políticas públicas (GWP, 2012). 
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2.  AS  BACIAS  HIDROGRÁFICAS  E  AQUÍFEROS  COMPARTILHADOS  NA 

AMÉRICA LATINA

2.1 Bacias Hidrográficas

Existem  263  bacias  transfronteiriças  no  mundo.  Na  América  há  78  bacias 

hidrográficas transfronteiriças, sendo que 63 delas se localizam na América Latina 

(UNEP,  2002).  Além  disso,  na  América  do  Sul  se  localizam  grandes  sistemas 

hidrográficos transfronteiriços representados pela Bacia Amazônica, Bacia do Prata 

e  a  Bacia  do  Orinoco.  As  figuras  2 e  3 demonstram  as  bacias  hidrográficas 

transfronteiriças da América do Sul, América Central e América do Norte.  

Figura 2 - Bacias Transfronteiriças da América do Sul

Fonte: UNEP, 2002, 163.
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Figura 3 - Bacias Transfronteiriças da América do Norte e América Central

Fonte: UNEP, 2002, p. 133.

2.2 Aquíferos Transfronteiriços

Existem  275  aquíferos  transfronteiriços  no  mundo.  A figura  4, demonstra  que  a 

América possui 79 aquíferos transfronteiriços, desses, 29 se localizam na América 

do Sul. O Brasil compartilha 11 aquíferos transfronteiriços: Grupo Roraima (Brasil, 

Guiana e Venezuela); Boa Vista Serra do Tucano – North Savanna (Brasil e Guiana); 
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Costeiro (Brasil e Guiana Francesa); Amazonas (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Peru  e  Venezuela);  Pantanal  (Bolívia,  Brasil  e  Paraguai);  Aquidauana-Aquidabán 

(Brasil  e  Paraguai);  Caiuá/Bauru-Acaray  (Brasil  e  Paraguai);  Guarani  (Argentina, 

Brasil,  Paraguai  e  Uruguai);  Serra  Geral  (Argentina,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai); 

Litorâneo-Chuy (Brasil e Uruguai); e Permo-Carbonifero (Brasil e Uruguai). A figura 5 

demonstra os nomes desses aquíferos e os países pelos quais eles se estendem.

Figura 4 - Sistemas Aquíferos Transfronteiriços na América

Fonte: UNESCO/OEA/ISARM AMERICAS, 2007, p. 101
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Figura 5 - Nomes dos Sistemas Aquíferos Transfronteiriços na América

Fonte: UNESCO/OEA/ISARM AMERICAS, 2007.
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3. EXPERIÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA DE GOVERNANÇA INTEGRADA 

3.1 Comitê Intergovernamental Coordenador da Bacia do Prata (CIC).

O Comitê Intergovernamental Coordenador foi brevemente exposto na unidade 1, no 

item sobre o Tratado da Bacia do Prata, sendo inclusive anterior a esse tratado. A 

decisão  de  criar  o  CIC  foi  exposta  na  Declaração  Conjunta  firmada  pelos 

representantes  dos  Estados,  na  primeira  reunião  dos  ministros  das  Relações 

Exteriores dos países da Bacia do Prata, realizada em Buenos Aires, Argentina, em 

27 de fevereiro de 1967. O seu Estatuto foi definido em maio de 1968, na segunda 

reunião dos ministros e em 1973 se assinou o acordo de sede em Buenos Aires 

entre o governo Argentino e o CIJ (CAUBET, 1991). 

Em  dezembro  de  2001,  o  Estatuto  foi  reformado  pelos  Estados,  porém  o  CIC 

continuou como o órgão permanente e principal do processo de cooperação e sua 

sede  foi  mantida  em  Buenos  Aires  (Declaração  Conjunta  da  VI  Reunião 

Extraordinária dos Chanceleres da Bacia do Prata, 20012). O artigo 3º do Estatuto do 

CIC definiu detalhadamente suas atribuições, que são: “coordenar o funcionamento 

do  Sistema  da  Bacia  do  Prata“  (art.  3.1);  “considerar,  aprovar  e  implementar 

projetos, planos de estudo e investigação na Bacia” (art. 3.2); “atualizar o Programa 

de Ações Concretas” (art. 3.3);  “convocar [...] reuniões de contrapartes técnicas ou  

grupos de trabalho” (art. 3.4);  “gerir, negociar, aceitar e subscrever com anuência  

previa  das  autoridades  nacionais  [...]  os  acordos  de  cooperação  técnica  para  a  

realização de projetos, estudos e investigações” (art. 3.5); “solicitar a participação de  

representantes do FONPLATA [...] e coordenar com esse organismo as bases de  

assistência financeira” (art. 3.6); “solicitar a realização de estudos de caráter técnico  

ou institucional aos organismos nacionais ou internacionais competentes” (art. 3.7); 

“promover e organizar cursos, seminários ou conferências” (art. 3.8);  “promover a 

publicação e distribuição de textos” (art. 3.9); “convocar reuniões de chanceleres dos  

países [...] e preparar, em coordenação com os outros órgão do Sistema sua agenda  

2A declaração e o novo estatuto do CIC podem ser encontrados no site: http://www.cicplata.org/?id=estatuto
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provisória” (art. 3.10); e  “ditar o seu regulamento interno, o da Secretaria Geral, o  

Regulamento de Pessoal” ou outras normativas necessárias para o funcionamento 

do CIC (art. 3.11) (CIC, 2001).

O  CIC  é  composto  por  representantes  dos  5  países  (Argentina,  Bolívia,  Brasil, 

Paraguai  e  Uruguai)  e  conta  com  uma  Secretária  Geral  permanente,  que  é 

responsável por operacionalizar as funções desse órgão e atuar como secretaria das 

reuniões de chanceleres (art. 6). O cargo de Secretario Geral é desempenhado por 

nacionais dos Estados, sendo que a eleição se dá por rotação alfabética por um ano, 

podendo ser reelegido uma única vez (art.  7).  São celebradas pelo menos duas 

reuniões anuais para avaliar o orçamento da Secretaria Geral, o qual é composto 

por contribuições dos Estados (art. 15); seu estado financeiro; as auditorias; o plano 

de trabalho; cronograma de atividades; agenda; e projetos de resolução da Reunião 

de Chanceleres (art. 13). As decisões adotadas nas reuniões requerem unanimidade 

dos cinco representantes (art. 14) e os idiomas oficiais são o português e o espanhol  

(art. 16) (CIC, 2001). 

Pode se destacar a atuação desse órgão na promoção do conhecimento da região. 

Por  exemplo,  o  CIC  contribuiu  para  a  realização  do  “estudo  compreensivo  dos 

recursos naturais da Bacia do Prata” (CIC, 2011, p. 4). Esse projeto conduzido pela 

Organização dos Estados Americanos, na década de 70, permitiu aos países um 

melhor aproveitamento do potencial energético e de transporte dos rios e identificou 

zonas ambientalmente críticas como os rios Pilcomayo e Bermejo (problemas de 

erosão  e  transporte  de  sedimentos)  e  a  sub-bacia  do  Alto  Paraguai-Pantanal 

(presença de importante ecossistema de áreas úmidas) (CIC, 2011, p. 4). 

Outro projeto de destaque que conta com a participação do CIC é o “Programa 

Marco  para  a  Gestão  Sustentável  dos  Recursos  Hídricos  da  Bacia  do  Prata, 

considerando os  efeitos  hidrológicos decorrentes  da variabilidade e  mudança do 

clima”,  financiado pelo GEF, tendo como agência de implementação o PNUMA e 

apoio técnico e administrativo da OEA. Esse projeto foi idealizado no IV° Diálogo 
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Interamericano de Gestão de Águas (Foz de Iguaçu, 2001) (CIC, 2011, p. 5) e será 

retomado na unidade 4.  

3.2 Comitê Interjurisdicional do rio Pilcomayo: projeto de gestão integrada e 

plano mestre da Bacia do rio Pilcomayo

A bacia do rio Pilcomayo abarca parte dos territórios de Argentina, Bolívia e Paraguai  

em uma área de aproximadamente 290.000 km². Ela está dividida em Alto Pilcomayo 

(“alta  cuenca”)  e  Baixo  Pilcomayo  (“baja  cuenca”),  enquanto  que  a  parte  alta 

localiza-se em território boliviano e corresponde a aproximadamente um terço da 

área da bacia. São banhadas pela bacia as províncias de Jujuy, Salta e Formosa na 

Argentina, os departamentos de Potosí, Oruro, Tarija e Chuquisaca na Bolívia, e os 

departamentos  de  Boquerón  e  Presidente  Hayes  no  Paraguai.  O  rio  Pilcomayo 

nasce na Cordilheira de los Frailes na Bolívia, em uma altitude de mais de 5.000m e 

atravessa o altiplano boliviano, as zonas subandinas e o Chaco, seco e úmido, ou 

seja, se estende por diferentes domínios morfoclimáticos. Na bacia do rio Pilcomayo 

vivem cerca de 1,5 milhão de habitantes (COMISIÓN, 2012; MONTERO, 2009). A 

figura 6 demonstra a região.

Esta  bacia  hidrográfica  apresenta  sérios  problemas  ambientais,  principalmente, 

devido à contaminação pela atividade mineradora, realizada desde os tempos pré 

coloniais, principalmente na Bolívia (VAN ORSEL; VOS, 2009). Isso é um problema 

para as populações que utilizam as águas e seus recursos, como pescadores e 

comunidades indígenas, e tem gerado graves conflitos. 

A cooperação  entre  os  países  que  compartilham  a  bacia  foi  uma  iniciativa  da 

Argentina e Paraguai, que firmaram um tratado em 1939, criando uma Comissão 

Mista com o objetivo de buscar soluções para o “desaparecimento” do rio Pilcomayo, 

devido à erosão e sedimentação. A Bolívia se juntou a essa proposta por meio de 

um projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 

1974.
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Figura 6 - Mapa Base Físico Político

Fonte: Disponível em <http://www.pilcomayo.net/web/index.php?id_sysport01=1>

A cooperação entre os três países da bacia do rio Pilcomayo institucionalizou-se 

com  a  Declaração  de  Formosa  de  26  de  abril  de  1994,  seguida  pelo  acordo 

constitutivo  da  Comissão  Trinacional  para  o  Desenvolvimento  da  Bacia  do  rio 

Pilcomayo, que foi assinado em fevereiro de 1995. Nas relações entre os países, o 

caso do rio Pilcomayo representa a melhor experiência “de aproveitamento múltiplo  

de  um recurso compartilhado” e  colocou  fim a  uma política  de  desconfianças e 

omissão  (TORRES,  2009,  p.  234-235).  A figura  7 ilustra  como  se  dá  o  arranjo 

institucional desse Comitê.

A  Comissão  é  formada  por  três  instâncias,  sendo  a  primeira  o  Conselho  de 

Delegados da Comissão Trinacional, como instância de decisão política, a segunda 

é o Comitê de Coordenação Trinacional, que é a instância de participação social 

com cinco representantes de cada país, e a Direção Executiva, como órgão técnico 

e executivo  das decisões da Comissão.  Entre as funções da Comissão estão o 

cumprimento  dos  objetivos  da  Declaração  de  Formosa,  que  visam  o 
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desenvolvimento  da  Bacia  do  Rio  Pilcomayo,  a  realização  de  estudos,  projetos, 

trabalhos, documentos técnicos, e ações de promoção, coordenação, e atualização 

do conhecimento sobre a bacia, e também a confecção do Plano de Gestão Integral 

da Bacia (COMISIÓN, 2012). 

Figura 7 - Esquema institucional

Fonte: COMISIÓN, 2012. 

Em  2000  a  Comissão  assinou  um  acordo  de  cooperação  com  a  Comunidade 

Europeia para o financiamento do Projeto de Gestão Integrada e Plano Mestre da 

Bacia do rio Pilcomayo. O Projeto teve três fases, a primeira fase foi de 2002 a 2005,  

a segunda de 2005 a julho de 2010, e a terceira fase de encerramento do projeto 

ocorreu no período de julho de 2010 a dezembro de 2010.  O objetivo geral  era 

promover a gestão integrada do recurso hídrico e dos recursos naturais associados 

de forma a melhorar as condições de vida da população e do entorno ambiental da 

bacia do Rio Pilcomayo (TORRES, 2009).

Os  principais  resultados  apresentados  foram:  a  proposta  de  um  mecanismo 

sustentável  de  gestão  integrada da  Bacia;  a  proposta  de  um Plano Maestro  de 
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Desenvolvimento  e  Gestão  Integrada  dos  Recursos  Hídricos  da  Bacia,  com 

horizonte para 2025 e definindo intervenções estruturais e não-estruturais para a 

bacia; e ações piloto que permitem avaliar as melhores opções para minimizar a 

erosão e mitigar os efeitos da sedimentação (MONTERO, 2009). 

A Bacia do Rio Pilcomayo é formada por parte do território da República Argentina, 

que é uma federação. O domínio dos recursos hídricos na Argentina e a sua gestão 

são responsabilidade das províncias como entes federados. No entanto, cerca de 

90% das bacias hidrográficas em território argentino são interprovinciais. E como a 

gestão dos recursos hídricos no país é realizada por meio de organismos de bacia 

foram  criadas  as  entidades  interjurisdicionais.  Neste  sentido,  o  Comitê 

Interjurisdicional  do  rio  Pilcomayo  foi  estabelecido  em  2008  por  um  convênio 

assinado entre as províncias de Jujuy, Salta, Formosa e pela Nação (Federação). A 

presidência do Comitê é rotativa, a cada dois anos, seguindo a ordem: Formosa,  

Jujuy, Salta e Nação (POCHAT, 2005; SILVA, 2011). A finalidade de Comitê é cuidar 

dos problemas da bacia que atingem as províncias argentinas e buscar acordos 

sobre os temas que possuem projeção internacional, tendo como objetivo auxiliar o 

trabalho da Delegação Argentina perante a Comissão Binacional e Trinacional do 

Rio Pilcomayo (COHIFE, 2012). 

3.3  Conselho  de  Cooperação  Amazônica GEF  Amazonas:  Gerenciamento 

Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do 

Rio Amazonas

O Conselho  de  Cooperação  Amazônica  é  um órgão  do  Tratado  de Cooperação 

Amazônica, o qual foi abordado na Unidade 1, item 3.6. Esse Conselho permaneceu 

mesmo com a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (ver a 

Unidade 4, item 2.7).  A proposta de um projeto para a gestão compartilhada da 

Bacia Amazônica foi lançada em 2002 na 11ª Reunião do Conselho de Cooperação 

Amazônica  (CCA)  da OTCA.  No ano seguinte  esta  proposta  foi  apresentada ao 

Global Environment Facility (GEF) como o Projeto de “Gerenciamento Integrado e 
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Sustentável  dos  Recursos  Hídricos  Transfronteiriços  na  Bacia  do  Rio Amazonas 

Considerando a Variabilidade e as Mudanças Climáticas". 

O projeto foi aprovado em 2003 com um fundo de setecentos mil dólares para a fase 

preparatória. Fazem parte do projeto como instituições executoras do financiamento 

e de apoio técnico a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que assinaram em 2005 um acordo 

para a execução da 1ª fase do projeto, denominada PDF bloco B. Esta fase teve 

duração de 23 meses e foi realizada no período de 21 e outubro de 2005 a 21 de  

setembro de 2007. O projeto teve como objetivo geral:

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, 2009).

A continuação do projeto após essa fase preparatória está dividida em três etapas 

com duração de quatro anos cada uma. Na primeira etapa estão previstas ações de 

planejamento e desenvolvimento de capacidade institucional na OTCA e nos países 

amazônicos.  Na  etapa  seguinte  serão  implementadas  atividades  estratégicas 

identificadas  conjuntamente.  E  a  última  etapa  prevê  o  fortalecimento  do 

gerenciamento sustentável e integrado dos recursos hídricos da Bacia Amazônica, 

levando em consideração os possíveis impactos da variabilidade e das mudanças 

climáticas. 

De  acordo  com  Sant’Anna,  com  o  foco  no  fortalecimento  institucional  para  o 

gerenciamento sustentável e compartilhado da Bacia Amazônica:

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 
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 
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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  Bacia;  7)  o  fortalecimento  da  OTCA  como  uma 
organização  de  coordenação  efetiva  dos  países  da  Bacia  Amazônica,  a 
curto, médio e longo prazo (2009, p. 102-103).

O  Projeto  possui  cinco  componentes:  1)  entendo  a  sociedade  amazônica;  2) 

compreendendo  a  base  dos  recursos  naturais  da  Bacia  do  rio  Amazonas;  3) 

Estratégias de Resposta; 4) monitoramento e avaliação; e 5) gestão do projeto. O 

primeiro componente está dividido em dois subprojetos: a) uma visão da Bacia do rio 

Amazonas, e b) fortalecendo as instituições e aparato legal. O segundo componente 

está dividido em três subprojetos com objetivo de coletar informações e análises 

científicas  sobre  o  sistema  natural  amazônico  e  sua  habilidade  de  sustentar  as 

atividades humanas.  O terceiro  componente  possui  cinco subprojetos  que visam 

desenvolver um portfólio de estratégias e ações específicas, bem como mecanismos 

de financiamento para estas ações, estratégias educativas e de comunicação, plano 

de  participação  com  múltiplos  atores  e  estratégia  de  financiamento.  Neste 

componente estão presentes alguns projetos pilotos em determinadas sub-bacias e 

regiões  da  Bacia  Amazônica.  O  quarto  componente  trata  do  monitoramento  e 

avaliação das ações do projeto. E o último componente visa dar suporte ao sistema 

de gestão necessário para a implementação bem sucedida do projeto (OTCA, 2009). 

Cada  país  membro  possui  uma  Unidade  Nacional  Executora  do  Projeto  e  um 

Coordenador Nacional que serve como um comitê interagências e interministerial 

responsável  por  passar  as  informações  do  Projeto  para  as  instituições  do  país,  

transmitir  informações aos outros países e atores, e dar suporte aos consultores 

executando atividades do projeto, como também coordenar a execução do projeto 

na  escala nacional  e  local.  No Brasil  está unidade é representada pela  Agência 

Nacional  de  Águas  (ANA),  na  Bolívia  pelo  Serviço  Nacional  de  Hidrologia  e 

Meteorologia,  na  Colômbia  pelo  Instituto  de  Hidrologia,  Meteorologia  e  Estudos 
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Ambientais,  no  Equador  pela  Secretaria  Nacional  da  Água  (que  substituiu  o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos), na Guiana pela Autoridade Nacional de 

Água,  no  Peru  pela  Autoridade  Nacional  da  Água  (ANA)  (que  substituiu  a 

Intendência  de  Recursos  Hídricos  do  INRENA),  no  Suriname  pelo  Ministério  de 

Obras Públicas, Divisão de Pesquisa Hidráulica, e na Venezuela pela Diretoria de 

Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente (OTCA, 2009). 

A primeira fase preparatória do Projeto, que se encerrou em 2007, tinha como meta 

a elaboração de um documento de Projeto com o detalhamento dos componentes e 

a definição de uma visão consensual sobre o desenvolvimento sustentável da Bacia 

Amazônica. No documento final foram apresentados 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. Estes componentes foram 

desenvolvidos por consultores contratados para a elaboração de um relatório sobre 

cada temática. A intenção desta primeira fase era a elaboração do Programa Marco 

de  Ações  Estratégicas  (PMAE)  e  o  fortalecimento  da  capacidade  da  OTCA de 

formular  programas e  projetos,  coordenar  e  executar  atividades entre  os  países 

amazônicos e catalisar a cooperação e o financiamento de ações na bacia do rio 

Amazonas. 

O principal resultado desta primeira fase foi o desenvolvimento de uma visão comum 

sobre  o  gerenciamento  integrado  e  sustentável  dos  recursos  hídricos  da  Bacia 

Amazônica. Cada país amazônico elaborou um Relatório sobre a sua visão nacional 

deste gerenciamento. E com base nestes relatórios cada país pode ver a visão dos 

outros, o que contribuiu, principalmente, para que se conhecessem as opiniões e 

interesses dos demais países em relação ao uso dos recursos hídricos da Bacia 

Amazônica. Esta fase também contribuiu para aumentar o conhecimento sobre as 

instituições  e  legislações de cada  país  relativas  ao gerenciamento  dos recursos 

hídricos.  Isto  porque  é  preciso  harmonizar  as  ações  dos  países  para  a  gestão 

integrada  e  conjunta  da  bacia.  Os  relatórios  específicos  dos  consultores 
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contribuíram, de forma geral, para a visualização de um panorama da situação atual  

da bacia e as áreas prioritárias para ação, e também sobre medidas de adaptação e 

mitigação necessárias para minimizar os impactos decorrentes das mudanças do 

clima.

A conclusão da primeira fase em 2007 levou a OTCA a prosseguir com o projeto e,  

portanto, já solicitou novos recursos ao GEF para dar início à segunda fase que trata 

da implementação da gestão conjunta. O novo montante solicitado foi de 7,5 milhões 

de dólares (OTCA, 2009). Como se trata de um projeto ainda em andamento alguns 

componentes da versão original ainda podem sofrer alterações. 

3.4 O Projeto Sistema Aquífero Guarani e o acordo sobre o Aquífero Guarani

O aquífero Guarani, figura 8, se localiza no centro leste da América do Sul, entre as 

coordenadas  16º  e  32º  de  latitude  sul  e  47º  e  60º  de  longitude  oeste, 

majoritariamente,  na  Bacia  Geológica  Sedimentar  do  Paraná.  Esse  aquífero  é 

confinado em 90% de sua área, a qual se estende por 1.087.879 km2, distribuídos 

entre  Argentina  (225.500km2);  Brasil  (735.918  km2),  Paraguai  (71.700  km2),  e 

Uruguai (45.000 km2) (OAS, 2009, p. 62). 

A maior porção do aquífero se encontra no território brasileiro (61,65%), onde se 

estende por oito estados: Goiás (39.367,72 km2), Mato Grosso (7.217,57 km2); Mato 

Grosso do Sul (189.451.38 km2), Minas Gerais (38.585,20km2), Paraná (119.524,47 

km2),  Rio Grande do Sul  (154.680,82 km2),  Santa Catarina (44.132,12 km2),  São 

Paulo  (142.958,48  km2)  (LEBAC/UNESP,  2008).  O  Brasil  também  é  o  principal 

usuário  dos  recursos  hídricos  do  Guarani,  consumindo  93,6%  do  volume  total 

extraído,  1.04km3/ano, com destaque ao Estado de São Paulo que responde por 

80% desse uso (WORLD BANK/GWMATE, 2009). 
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Figura 8 – O Sistema Aquífero Guarani e suas Zonas de Gestão

Fonte: World Bank/GWMATE, 2009, p. 11.

Esse  aquífero  foi  alvo  de  vários  projetos,  com  destaque  ao  Projeto  Proteção 

Ambiental  e  Gerenciamento  Sustentável  Integrado  do  Sistema  Aquífero  Guarani 

(também  conhecido  como  Projeto  Sistema  Aquífero  Guarani  -  PSAG),  que  foi 

estabelecido entre os quatro países e contou com o apoio de várias organizações 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.                            29



como o Banco Mundial, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Global 

Environmental Facility (GEF). O Banco Mundial foi a agência implementadora dos 

recursos do GEF e  a  OEA foi  a  agência  executora.  O projeto  contou com uma 

Secretaria  Geral  sediada em Montevidéu,  Uruguai,  e  cada país  estabeleceu sua 

Unidade Nacional de Execução do Projeto. No caso do Brasil, havia uma Unidade 

Estadual de Execução em cada um dos oito estados pelos quais se estende o SAG. 

Por  fim,  existiam os  escritórios  locais  das  áreas  piloto.  Para  auxiliar  o  trabalho 

desses escritórios locais e ampliar a participação social foram criados os Comitês de 

Apoio  aos  Projetos  Locais,  compostos  por  membros  do  poder  público, 

universidades, sociedade civil e usuários. (VILLAR, 2012).

O objetivo da realização desse projeto era promover a gestão integrada e o uso 

sustentável do Aquífero Guarani, de forma a: “apoiar os quatro países em conjunto a  

elaborar e implementar um quadro institucional e técnico comum para a gestão e  

preservação do sistema aquífero Guarani  para as presentes e futuras gerações” 

(WORLD BANK, 2001, p.6). Como forma de destacar a importância da gestão local, 

o projeto definiu quatro áreas pilotos nos países envolvidos: Concórdia (Argentina) / 

Salto  (Uruguai);  Rivera  (Uruguai)  /  Santana  do  Livramento  (Brasil);  Itapúa 

(Paraguai); Ribeirão Preto (Brasil) (OAS, 2009).

Esse projeto promoveu a gestão das águas subterrâneas nos quatro países e deu 

notoriedade a esses recursos no âmbito da sociedade civil. Além disso, gerou um 

aumento  significativo  do  conhecimento  científico  sobre  sua  litologia,  dinâmica 

hidráulica  e  qualidade  das  águas.  A  figura  17  demonstra  as  características 

hidrogeológicas do aquífero e o divide em 5 zonas de gestão: I – zona de recarga e 

descarga  não  confinada;  II  –  zona  de  recarga  coberta  por  basalto;  III  –  zona 

confinada intermediária;  IV  – zona confinada profunda;  e  V zona confinada com 

água subterrânea salina (WORLD BANK/GWMATE, 2009). A recarga ocorre apenas 

nas áreas I e II, que são as mais suscetíveis à contaminação. Nas outras áreas, a 

extração do aquífero não há recarga e a extração das águas equivale à mineração 

do aquífero, pois as águas não serão repostas. 
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A  forma  como  se  dá  o  fluxo  hídrico  no  aquífero  limita  consideravelmente  a 

ocorrência de conflitos transfronteiriços. Apesar do  “aquífero Guarani constituir um 

aquífero  transfronteiriço,  pois  as  formações  geológicas  se  estendem  por  quatro  

países,  o  fluxo  hídrico  somente  seria  compartilhado  entre  os  países  em  uma  

pequena  porção  que  coincidiria  com  as  zonas  de  fronteira”. Tais  zonas  não 

constituem  um  corpo  uniforme,  mas  “uma  zona  composta  por  subzonas  de  

características  distintas  e  fluxos  hídricos  restritos  àquela  porção  da  zona  de  

fronteira” (VILLAR, 2012, p.194).

Os  resultados  do  projeto  podem  ser  consultados  no  site: 

www.mma.gov.br/publicacoes/agua/category/42-recursos-hidricos. Dessa forma, ele 

forneceu as  bases técnicas  necessárias  para  estimular  a  assinatura  do primeiro 

acordo  internacional  para  a  gestão  conjunta  de  um  aquífero  transfronteiriço  na 

América Latina. 

Em 2 de agosto de 2010, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o acordo 

sobre o aquífero Guarani.  Esse acordo estabeleceu a criação de uma Comissão 

Conjunta, que coordenará o processo de cooperação entre os países. Apesar do 

fluxo  hídrico  do  aquífero  ser  compartilhado  apenas  nas  zonas  de  fronteira,  a 

ratificação  desse  acordo  seria  muito  importante.  Esse  acordo  é  o  primeiro  da 

América  Latina  dedicado  exclusivamente  aos  aquíferos  e  é  o  único  no  mundo 

assinado em um contexto de ausência  de conflitos ou  degradação,  pautando-se 

exclusivamente pela diplomacia preventiva. Além disso, o acordo deu visibilidade à 

necessidade  de  se  estabelecerem  organizações  internacionais  para  gerir  os 

aquíferos compartilhados na América Latina (VILLAR, RIBEIRO, 2011). 

A operacionalização desse tratado exige o aprofundamento da cooperação entre os 

Estados,  que devem ratificá-lo  e  estabelecer  os  termos da comissão conjunta  e 

definir o sistema de solução de controvérsias. 
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