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1 JURISPRUDÊNCIA SOBRE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA ENTRE PAÍSES 

DA AMÉRICA LATINA

1.1 O Caso das Papeleiras no Rio Uruguai.

A implantação de duas fábricas de papel  e celulose na margem uruguaia do rio 

Uruguai deflagrou um conflito entre Argentina e Uruguai que culminou na submissão 

da controvérsia à Corte Internacional de Justiça em maio de 2006 e cuja decisão foi 

proferida em abril de 2010. 

A fronteira entre esses dois países foi definida pelo Tratado de Montevidéu, assinado 

em abril de 1961. Entre suas diretrizes, o tratado delimitou a fronteira no rio Uruguai,  

o regime de navegação e a necessidade de estabelecer um regime de uso do rio 

Uruguai, incluindo os aspectos da proteção das águas e prevenção da poluição. O 

regime de uso desse rio foi estabelecido, em 1975, pelo Estatuto do Rio Uruguai,  

que  determinou  a  obrigação  de  notificação  prévia  em  caso  de  atividades  que 

pudessem causar dano e obrigações relacionadas à proteção ambiental e prevenção 

à contaminação, além de criar a Comissão Administradora do Rio Uruguai – CARU 

(ICJ, 2010). 

Em outubro de 2003, o governo do Uruguai autorizou a companhia espanhola ENCE 

(Empresa Nacional de Celulosas de España) a construir uma fábrica na margem 

esquerda do Rio Uruguai, no departamento de Rio Negro, denominada Celulosa de 

M’Bopicuá  (CMB).  Em  fevereiro  de  2005,  o  Uruguai  autorizou  a  construção  da 

fábrica  de  celulose  da  companhia  finlandesa  Ou  Metsä-Botnia  AB  –  Botnia, 

denominada Orion, próximo à cidade de Fray Bentos, e de um porto de seu uso 

exclusivo em Nueva Palmira. Essa fábrica entrou em operação em novembro de 

2007. A figura 1 demonstra a localização desses empreendimentos (ICJ, 2010). 

A construção dessas fábricas gerou inúmeros protestos argentinos, que incluíram 

bloqueios ao acesso à ponte de San Martín que liga Gualeguaychú a Fray Bentos. 

As tentativas de negociações diretas ou pelo Mercosul não conseguiram solucionar 
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a contenda. Em 4 de maio de 2006, a Argentina deu início a um procedimento na 

Corte Internacional de Justiça contra o Uruguai, por ter desrespeitado as obrigações 

procedimentais e substanciais do Estatuto do Uruguai: notificação prévia à CARU e 

à Argentina; a obrigação de tomar todas as medidas necessárias para preservar o 

ambiente aquático, proteger a biodiversidade e prevenir a poluição; e a de preparar 

um estudo de impacto ambiental. 

A Argentina solicitou que a Corte ordenasse medidas provisórias para a suspensão 

da autorização de construção das fábricas Orion e CMB. O pedido foi denegado pela 

Corte, que não estava convencida sobre o caráter irreparável e iminente dos danos 

ambientais, econômicos e sociais alegados (ICJ, 2010). 

Figura 1 – Mapa da região do conflito das papeleiras

Fonte: International Court of Justice, 2010, p. 23.
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Por sua vez, o Uruguai submeteu, em novembro de 2006, um pedido de medidas 

provisórias à Corte para obrigar a Argentina a cessar os bloqueios à ponte General  

San  Martin.  Deve-se  ressaltar  que,  em setembro  de  2006,  a  companhia  ENCE 

desistiu do projeto de construção da fábrica. Contudo a Corte não se convenceu de 

que havia uma necessidade urgente de prevenir tais condutas, portanto denegou o 

pedido uruguaio.

Na audiência de 29 de setembro de 2009, a Argentina argumentou que o Uruguai 

tinha  violado  as  obrigações  do  Estatuto  do  Rio  Uruguai  e  deveria  cessar 

imediatamente a prática dos atos ilícitos, restabelecer a situação anterior, pagar uma 

compensação pelos danos causados por tais atos e fornecer garantias de que no 

futuro o Estatuto seria cumprido, principalmente no tocante ao dever de consultas. 

Por sua vez, na audiência de 2 de outubro de 2009, o Uruguai requereu a rejeição 

dos pedidos da Argentina e a declaração do direito de permitir o funcionamento das 

fábricas de papel e celulose (ICJ, 2010).

A CIJ entendeu que sua atuação se restringia aos pedidos relativos ao Estatuto de 

1975,  portanto  as reclamações argentinas sobre poluição visual,  sonora  e maus 

odores estavam fora da jurisdição da Corte. Na apreciação do mérito, a CIJ dividiu 

as obrigações em procedimentais e substanciais. O capítulo II do Estatuto do Rio 

Uruguai estabeleceu o dever de informar a CARU sobre a realização de obras no rio.  

O Uruguai desrespeitou esse procedimento, apesar das reiteradas solicitações da 

CARU. Sendo assim a CIJ considerou que ao autorizar a construção da CMB, da 

Orion e de seu porto, o Uruguai violou as obrigações procedimentais previstas no 

art. 7º do Estatuto do Rio Uruguai (ICJ, 2010). 

As obrigações substanciais versavam sobre os aspectos relacionados ao uso do rio 

e aos aspectos ambientais, a CIJ julgou que o ônus da prova era responsabilidade 

da Argentina.  Sendo assim,  a Corte entendeu que a Argentina não provou suas 

alegações contra o Uruguai, as quais diziam respeito à violação da obrigação de 

contribuir para a ótima e racional utilização do Rio Uruguai (art. 1º do Estatuto de 
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1975) e a obrigação de assegurar que o gerenciamento do solo e das florestas não 

ia prejudicar o regime ou qualidade das águas do rio. No que diz respeito à alegação 

de poluição causada pela  Orion,  a  CIJ entendeu que não havia provas sobre  o 

descumprimento do Estatuto de 1975, da regulação da CARU ou das partes em 

relação aos efluentes (ICJ, 2010).

Sendo assim, a CIJ concluiu que o Uruguai violou as obrigações de procedimento, 

mas não violou as obrigações substanciais, portanto o ilícito procedimental não teve 

qualquer consequência prática. Por isso, a CIJ negou todos os outros pedidos da 

Argentina,  tais  como  restabelecer  o  status  anterior  ou  o  pagamento  de 

compensações. 
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2 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES, REDES E PROGRAMAS INTERNACIONAIS 

NA  GESTÃO  E  GOVERNANÇA  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS  DA  AMÉRICA 

LATINA.

2.1 Organização das Nações Unidas 

A Organização das Nações Unidas foi estabelecida em 1945 pela Carta das Nações 

Unidas,  com  os  propósitos  de  “manter  a  paz  e  a  segurança  internacional”;  

“desenvolver  relações  de  amizade  entre  as  nações,  baseadas  no  respeito  do 

princípio  da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos”; “realizar  a 

cooperação internacional’; e  “ser  um centro  destinado a  harmonizar  a  ação das  

nações  para  a  consecução  desses  objetivos  comuns” (CARTA DAS  NAÇÕES 

UNIDAS, 1945, art. 1º). Atualmente, ela conta com 193 Estados- membros6. 

Os seus principais órgãos são (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2009): 

 Assembleia Geral: é composta por todos os membros da organização, 
sendo  que  cada  um  deles  tem  apenas  um  voto.  As  decisões  são 
normalmente tomadas por maioria simples dos membros presentes. 

 Conselho de Segurança: é composto por cinco membros permanentes 
(China, Estados Unidos da América, França, Reino Unido e Rússia) e dez 
membros não permanentes. As decisões do Conselho são tomadas por 
voto  afirmativo  de  nove  de  seus  membros,  incluídos  os  votos  dos 
membros permanentes, os quais tem o direito de veto. 

 Conselho Econômico e Social: é composto por 54 membros da ONU, 
eleitos por um período de 3 anos pela Assembleia Geral, podendo serem 
reeleitos.  Dentre  suas  atribuições  destaca-se  a  realização  de  estudos 
sobre  assuntos  internacionais  de  caráter  econômico,  social,  cultural, 
educacional, sanitários e outros. 

 Secretaria: é o órgão administrativo da Organização das Nações Unidas 
e  sua  sede  permanente  foi  estabelecida  em Nova  York.  O  Secretário 
Geral  é  eleito  pela  Assembleia  Geral  mediante  recomendação  do 
Conselho de Segurança.

 Corte Internacional de Justiça (CIJ): é o órgão judicial do sistema ONU, 

6Lista dos Estados membros da ONU disponível online em:http://www.un.org/en/members/index.shtml#text; 
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se localiza na cidade de Haia,  Países Baixos.  É regida pela Carta da 
ONU, pelo Estatuto da CIJ e pelas Regras da Corte. Tanto os Estados 
membros  como  os  não  membros,  que  aderirem  ao  Estatuto,  pode 
apresentar controvérsias a Corte.

 Conselho  de  Tutela:  Esse  órgão  tinha  como  meta  a  supervisão  da 
administração dos territórios sob regime de tutela  internacional.  Porém 
com  o  processo  de  independência  dos  países,  não  existem  mais 
territórios  sob  tutela.  Sendo  assim,  embora  ainda  exista  formalmente, 
suas atividades foram suspensas.

Na  estrutura  organizacional  desses  órgãos,  encontram-se  diversos  programas, 

fundos, comissões e agências especializadas que compõem o sistema ONU.

2.1.1 A comissão de Direito Internacional da ONU 

A necessidade de codificar o direito internacional fez com que a ONU estabelecesse, 

em 1947, a Comissão de Direito Internacional – CDI por meio da Resolução 174 (II) 

da  Assembleia  Geral  (CAUBET,  2006,  p.  9).  Essa comissão é  composta  por  34 

juristas  que  tem  como  tarefa  codificar  e  desenvolver  o  direito  internacional.  A 

Assembleia Geral solicita a essa comissão o estudo de determinado tema, e a CDI 

elabora projetos de artigos, que são submetidos à aprovação da Assembleia Geral 

das  Nações  Unidas,  podendo  tornar-se  futuros  textos  de  convenções  sujeitos  à 

assinatura, ratificação ou adesão dos Estados. 

A CDI  foi  a  responsável  pela  redação  da  Convenção  sobre  Direito  relativo  à 

Utilização dos Cursos de Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação, 

abordada  no  Módulo  1.  A  Assembleia  Geral  da ONU  recomendou  a  CDI  que 

elaborasse um estudo sobre os aspectos jurídicos das águas internacionais por meio 

da Resolução  2669  (XXV)  de  19707,  intitulada  Desenvolvimento  progressivo  e  

codificação  das  normas  de  direito  internacional  sobre  os  cursos  de  água  

internacionais. A CDI iniciou esse estudo em 1974, porém, foi apenas em 1994 que 

7UN Resolution 2669 (XXV). Progressive development and codification of the rules of international law 
relating to international watercourses. Disponível online:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/34/IMG/NR034934.pdf?OpenElement
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se apresentou a versão final do projeto de artigos à Assembleia Geral (Resolução 

A/RES/49/52 de 1994  8).  Em 1996,  a  Assembleia  Geral  determinou a conversão 

desse projeto em convenção (Resolução A/RES/51/206 de 19969)  e em 1997,  a 

Assembleia  Geral  aprovou  a  Convenção  sobre  Direito  relativo  à  Utilização  dos 

Cursos de Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação (Resolução 51/229 

de 199710)  (MCCAFFREY, 1996).  Apesar de sua longa gestação,  a aceitação da 

Convenção foi precária, transcorridos mais de 20 anos de sua aprovação, o texto 

não conseguiu as 35 ratificações necessárias para entrar em vigor11. 

A CDI também contribuiu para aprofundar o debate das águas por meio de seus 

trabalhos sobre os aquíferos transfronteiriços iniciados em 2000. Os debates sobre o 

assunto  culminaram  na  submissão  de  um  projeto  de  artigos  para  os  aquíferos 

transfronteiriços, que foi aprovado pela Assembleia das Nações Unidas, em 2008, 

com a denominação Resolução 63/124 – o direito dos aquíferos transfronteiriços. 

2.1.2 A Governança hídrica no Sistema ONU

A Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas têm um papel de 

destaque no fomento à discussão dos temas ambientais e hídricos; e têm conduzido 

várias atividades relacionadas à gestão das águas transfronteiriças e à promoção da 

cooperação entre os Estados diante do risco de conflito causado pela situação de 

compartilhamento dessas águas. 

A ONU promoveu as grandes conferências ambientais (Estocolmo, Suécia, 1972; 

Rio de Janeiro, Brasil, 1992; Johanesburgo, África do Sul, 2002; Rio + 20, Brasil,  

2012)  e  as principais  conferências  sobre águas (Mar  del  Plata,  Argentina,  1977; 

Dublin,  Irlanda,  1992;  Nordwijk,  Países  Baixos,  1994;  Bonn,  Alemanha,  2001);  

instaurou ações para as águas, por meio de programas específicos ou ações de 

8Disponível online: http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r052.htm
9Disponível online: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/41/PDF/N9776141.pdf?
OpenElement
10Disponível online: http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-229.htm
11O  status  da  convenção  pode  ser  verificado  no  site:  http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?
src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en. 
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longo  prazo,  como  a  década  internacional  hidrológica  (1965-1975),  a  década 

internacional de água potável e saneamento (1980-1990) e a década internacional 

para a “ação água para a vida” (2005 a 2015); contribuiu ativamente para os debates 

trianuais do Fórum Mundial da Água; redigiu os principais instrumentos jurídicos do 

direito  das águas doces e importantes  publicações sobre  o tema;  e instituiu  um 

corpo de organizações dedicado à promoção do conhecimento e gestão das águas 

(VILLAR, 2012).

Para aprofundar o debate sobre as águas foi criada a ONU-Água12, que não é uma 

organização ou agência, mas o mecanismo de coordenação da Organização das 

Nações Unidas para todos os assuntos relacionados à água. Essa iniciativa conta 

com  o  apoio  e  a  participação  de  vários  membros  e  parceiros,  inclusive 

representantes  de  30  agências  da  ONU,  organizações  não  governamentais, 

organizações da comunidade epistêmica e usuários de água.  

A ONU-Água dirige quatro programas fundamentais para as águas:

 Programa Mundial da Avaliação da Água13 (WWAP): é dirigido pela 
UNESCO, a qual coordena essa iniciativa com o apoio das entidades 
associadas  à  ONU  -  Água.  Os  seus  principais  resultados  são  os 
informes  trienais  das  Nações  Unidas  sobre  o  aproveitamento  dos 
recursos hídricos no mundo, que geraram as publicações: Água para 
todos,  água  para  a  vida  (2003);  Água:  uma  responsabilidade 
compartilhada (2006); A água em um mundo em transformação (2009); 
Gerenciar a água em um contexto de incerteza e risco (2012). 

 Programa  da  Década  da  Água  da  ONU-Água  sobre 
Desenvolvimento de Capacidades14 (UNW-DPC): é coordenado pela 
Universidade das Nações Unidas,  centrou-se no desenvolvimento das 
capacidades institucionais  e  organizacionais,  abrangendo  diversos 
temas  sobre  água,  entre  eles  se  incluiu  o  tema  das  águas 
transfronteiriças.

 Programa da Década da Água da ONU-Água sobre Advocacia e 

12http://www.unwater.org/  .
13Maiores informações no site: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/
14Maiores informações disponíveis no site: http://www.unwater.unu.edu/article/read/about-us.
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Comunicação15 (UNW-DPAC):  busca preparar materiais informativos 
acessiveis  para  diferentes  tipos  de públicos  com base na produção 
técnico-científica dos membros da ONU-Água.

 Programa  Conjunto OMS/UNICEF  de Monitoramento do 
Abastecimento de Água e Saneamento16:  é um programa autônomo 
implementado  e  coordenado  pela  Organização  Mundial  da  Saúde 
(OMS) e o  Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Por 
meio dele o Sistema das Nações Unidas monitora o avanço das metas 
relacionadas a expansão do sistema de abastecimento de água potável 
e de esgotamento sanitário.

As águas transfronteiriças são uma área temática prioritária da ONU-Água, que por 

meio de suas organizações conduziram diversos projetos em bacias hidrográficas 

internacionais da América Latina, como, por exemplo, na bacia Amazônica, na bacia 

do rio Bermejo, Pantanal/Alto Paraguai e Bacia do Prata e no aquífero Guarani.

2.2 A Organização dos Estados Americanos (OEA)17.

A origem da  OEA remonta  à  Primeira  Conferência  Internacional  Americana,  que 

ocorreu em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Nessa reunião se 

estabeleceu a União Internacional das Repúblicas Americanas, que daria origem a 

OEA em 1948, por meio da assinatura da Carta da OEA, em Bogotá, que entrou em 

vigor em dezembro de 1951. Esse documento passou por sucessivas emendas por 

meio  do  Protocolo  de  Buenos  Aires  (1967),  Protocolo  de  Cartagena  das  Índias 

(1985) e pelo Protocolo de Washington (1992).

A meta desse organismo regional  é manter uma ordem de paz e de justiça nos 

países  do  continente  americano,  para  promover  a  solidariedade,  intensificar  a 

colaboração  e  defender  a  soberania,  a  integridade  territorial  e  a  independência. 

Atualmente, 35 países da América são membros da OEA, que se marca como um 

importante fórum governamental político, jurídico e social do continente. 

15. Maiores informações no site: http://www.un.org/waterforlifedecade/unwdpac.shtml
16Maiores informações no site: http://www.wssinfo.org/about-the-jmp/introduction/.
17http://www.oas.org/en/default.asp
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O Departamento  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  OEA18 tem se  dedicado  a 

aplicar  políticas,  programas e projetos na temática ambiental,  tendo como áreas 

prioritárias:  a  gestão  integrada  da  água,  energia  e  mitigação  das  mudanças 

climática, gestão do risco e adaptações às mudanças climáticas, biodiversidade e 

gestão do solo e direito ambiental, políticas e boa governança. 

Diante da situação de compartilhamento de várias bacias hidrográficas e aquíferos 

transfronteiriços, a OEA têm incentivado e auxiliado os Estados a adotarem a gestão 

integrada de recursos hídricos. Além disso, a OEA atuou como agência executiva 

regional em diversos projetos para a gestão das águas, em parceria com outras 

instituições internacionais, como a PNUMA, UNESCO, Banco Mundial e GEF. 

Essa organização contribuiu para a execução de importantes projetos tais como: 

Programa de Ação Estratégica para a Bacia Binacional do Rio Bermejo (Argentina e 

Bolívia);  Desenvolvimento  e  Implementação  de  Mecanismo  para  Disseminar  as 

Lições  e  Experiências  aprendidas  na  gestão  intergrada  de  recursos  hídricos 

transfronteiriços  na  América  Latina  e  Caribe  (DELTAmerica);  Práticas de  Gestão 

Integrada de Bacias Hidrográficas para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai (Brasil e 

Paraguai);  Projeto para a Proteção Ambiental  e  Desenvolvimento Sustentável  do 

Aquífero Guarani (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai); Rede de observação para 

o nivel da água na América Central (RONMAC) (El Salvador, Guatemala, Honduras 

e  Nicaragua);  UNESCO/  OEA  Isarm  Americas  Programme  –  Aquíferos 

Transfronteiriços  das  Américas;  Projeto  quadro para  a  Gestão  Sustentável dos 

Recursos Hídricos  da Bacia  do  Prata,  com  respeito aos Efeitos  Hidrológicos da 

Variabilidade e Mudança Climática (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai). 

Além disso, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável da OEA serve como 

Secretária Técnica da Rede Interamericana de Recursos Hídricos. 

18http://www.oas.org/dsd/

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.                            14



2.3 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO)

A Carta Constitutiva da UNESCO foi assinada em novembro de 1945, e entrou em 

vigor em novembro de 1946. Sua aceitação pelos Estados é ampla, pois possui 195 

membros e 8 membros associados. Trata-se de uma das agências especializadas 

da Organização das Nações Unidas (ONU).  Sua estrutura gerencial se divide em 

uma Conferência Geral, um Comitê Executivo e uma Secretaria. Além da sede em 

Paris,  França,  essa  organização  possui  50  escritórios  em  diferentes  partes  do 

mundo.  A organização  está  presente  na  América  Latina  por  meio  de  escritórios 

regionais  para  a  América  Latina  em  Havana,  Montevidéu  e  Santiago  do  Chile; 

escritórios nacionais  no Brasil,  na Guatemala,  no  Haiti,  no México  e no Peru;  e 

escritórios multipaíses como é o caso de Kingston, Quito e San José. 

A Unesco promove a cooperação internacional entre os seus membros nos campos 

da  educação,  ciência,  cultura  e  comunicação.  Dessa  forma,  sua  atuação  foi 

organizada  em  cinco  eixos  temáticos:  educação;  ciências  naturais;  ciências 

humanas e sociais; cultura; comunicação e informação19. 

No âmbito das águas a Unesco se dedicou a três aspectos específicos: a) hidrologia;  

b) educação e capacitação técnica; e c) avaliação das águas e gestão sustentável. 

O  setor  de  ciências  naturais  da  UNESCO  promoveu  diversos  programas 

internacionais para as águas doces, oceanos, e manutenção de ecossistemas, tais  

como o Programa Hidrológico Internacional, o  Programa Mundial de  Avaliação da 

Água, o Instituto UNESCO-IHE para Educação em Água, os centros relacionados às 

águas e as cátedras relacionadas à água20.

O setor de educação também desenvolveu ações dedicadas aos temas ambientais,  

particularmente nas questões relacionadas às mudanças climáticas, sustentabilidade 

e  águas.  Por  exemplo,  por  meio  do  Projeto  Escolas  Associadas,  foram 

19http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/ihp/about-ihp/
20http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
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desenvolvidas ações que encorajam a participação social na gestão dos recursos 

hídricos nos Estados árabes. 

Além disso, o eixo ciências humanas e sociais tem trabalhado as águas com base 

na ética ambiental, buscando identificar os desafios éticos e sociais provenientes da 

escassez hídrica e formas de introduzir  políticas melhor estruturadas para esses 

desafios nos países. 

2.3.1 O Programa Hidrológico Internacional 

O Programa Hidrológico Internacional (PHI) da UNESCO foi criado em 1975, como 

um desdobramento  da  Década  Internacional  Hidrológica,  realizada  entre  1965  a 

1975. Seu objetivo é aprofundar o conhecimento técnico sobre os recursos hídricos. 

Desde a década de setenta, o PHI desempenhou um papel importante na promoção 

da  temática  hídrica  no  âmbito  internacional,  seja  na  pesquisa,  educação, 

capacitação ou gestão. Por exemplo, esse Programa foi o responsável por conduzir 

os esforços para a produção do primeiro Mapa Hidrogeológico da América do Sul 

(BARREIRO; DAVYT, 1999). 

A  estrutura  funcional  desse  programa  se  organiza  por  meio  de  um  Conselho 

Intergovernamental  e  Comitês  Nacionais  criados  pelos  Estados  membros.  O 

Conselho Intergovernamental do PHI é um órgão subsidiário da Conferência Geral  

da  UNESCO. Além disso,  foram estabelecidos escritórios  regionais  responsáveis 

pela implementação do PHI. Existem centros regionais no Cairo (para os Estados 

Árabes), em Jacarta (para a Ásia do Sudeste e Pacífico), em Montevidéu (para a 

América Latina), em Nairóbi (para África) e em Veneza (para a Europa).

A atuação do PHI se organizou em 8 fases de atuação. 

 PHI – I (1975 - 1980);
 PHI – II (1981 – 1983);
 PHI  –  III  (1984-1989)  -  Hidrologia  e  as  bases  científicas  para  o  uso 

racional  dos  recursos  hídricos  para  o  desenvolvimento  econômico  e 
social;
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 PHI  -  IV  (1990-1995)  -  Hidrologia  e  recursos  hídricos  para  o 
desenvolvimento sustentável em um ambiente em transformação;

 PHI – V (1996-2000) - Hidrologia e aproveitamento dos recursos hídricos 
em ambientes vulneráveis;

 PHI - VI (2002-2007) - Interações hídricas: sistemas em risco e desafios 
sociais;

 PHI - VII (2008 a 2013) - Dependência da água: sistemas sob estresse e 
respostas da sociedade (INTERGOVERNMENTAL COUNCIL, 2012). 

Em sua sétima fase, o PHI focou sua abordagem na adaptação aos impactos das 

mudanças  globais  nas  bacias  e  aquíferos,  no  fortalecimento  da  governança,  na 

ecohidrologia para a sustentabilidade (relação água-biota), na água e nos sistemas 

de suporte para a vida, e na educação relacionada à água para o desenvolvimento 

sustentável. 

Além disso, o PHI está a frente de diversos programas para as águas, tais como:

 Regimes  de  Fluxo  determinados  a  partir  de  Séries  de  Dados 
Internacionais Experimentais e de Redes (FRIEND21);

 Avaliação  de  Recursos  Hídricos  Subterrâneos  diante  dos  efeitos  da 
atividade humana e as mudanças climáticas (GRAPHIC22);

 Rede  Mundial  de  Informação  sobre  os  Recursos  Hídricos  e  o 
Desenvolvimento nas Zonas Áridas (G-WADI23);

 Hidrologia a Serviço do Médio Ambiente, da Vida e das Políticas (HELP24);
 Iniciativa  sobre  a  Gestão  dos  Recursos  de  Aquíferos  Transfronteiriços 

(ISARM25);
 Iniciativa Internacional sobre Inundações (IFI26);
 Iniciativa Internacional sobre Sedimentação (ISI27);
 Do conflito potencial ao potencial de cooperação (PCCP28);
 Gestão de Águas em Zonas Urbanas (UWMP29);
 Programa Internacional Conjunto sobre Isótopos em Hidrologia (JIIHP30);
 Programa  Mundial  de  Avaliação  e  Cartografia  Hidrogeológica 

(WHYMAP31).

21http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/friend/
22http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/graphic/
23http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/g-wadi/
24http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/help/
25http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/isarm/
26http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/ifi/
27http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/isi/
28http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/pccp/
29http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/uwmp/
30http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/jiihp/
31http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/whymap/
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No Brasil, o planejamento, coordenação e supervisão das atividades relacionadas ao 

PHI cabe à Comissão Brasileira para o Programa Hidrológico Internacional – PHI 

(COBRAPHI),  instituída  pelo  Decreto  nº  84.737/1980,  alterada pelos  Decretos  nº 

88.100/1983 e  Decreto  nº2/1999.  Ela  é  formada  por  um  representante  dos 

Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores, dos Transportes, da Agricultura e do 

Abastecimento, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, um representante da 

Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  do  Ministério  de  Minas  e  Energia;  e  um 

representante  da  Associação  Brasileira  de  Recursos  Hídricos  e  da  Associação 

Brasileira de Águas Subterrâneas e cinco especialistas na área de recursos hídricos, 

que representaram cada região geográfica do País (art. 3º do Decreto nº2/1990).

2.3.2 Centro Internacional de Hidroinformática (CIH)32

CIH é um centro binacional (Brasil e Paraguai), que tem como objetivo promover a 

hidroinformática aplicada a gestão das águas. Ele foi criado, em 2007, por meio de 

uma parceria entre a ITAIPU Binacional e o Programa Hidrológico Internacional (PHI) 

da UNESCO. O CIH foi reconhecido como um Centro de Categoria II da UNESCO, 

isto  significa  que,  embora  ele  não  seja  legalmente  parte  da  UNESCO,  ele  se 

enquadra na categoria de associado por meio de um acordo formal aprovado pela 

Conferência  Geral.  Existem  apenas  39  programas  sobre  água  enquadrados  na 

categoria 2 da UNESCO33. 

O  centro  opera  no  Parque  Tecnológico  de  Itaipu  e  sua  missão  é  “desenvolver  

soluções inovadoras e ferramentas de hidroinformática para gestão sustentável dos  

recursos hídricos”. Sua atuação busca a integração entre a pesquisa e a extensão, 

que se dá  “por meio de capacitações e aprimoramentos, do desenvolvimento de  

metodologias  de  gestão  territorial,  de  modelagens  e  aplicativos,  [...]  da  

comunicação, do intercâmbio de informações e dos relacionamentos” (CIH, 2012). 

As áreas temáticas foco do CIH são: 

32http://www.hidroinformatica.org/portalcih/index.php/br/
33http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/category-2-institutes/natural-sciences/
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 Água e Gestão:  visa à promoção de ações de gestão das águas com 
base  em  múltiplas  estratégias:  ordenamento  territorial  urbano  e  rural, 
projetos ambientais, monitoramento participativo nas bacias hidrográficas, 
modelagem hidrológica e climática, e  incentivos à pesquisa, extensão e 
capacitação. 

 Água  e  Comunidade:  busca  o  engajamento  da  sociedade  e  da 
comunidade  epistêmica  na  gestão  das  águas  para  a  construção  da 
sustentabilidade  ambiental  e  cidadania  hídrica,  por  meio  de  debates, 
capacitação e ferramentas de gestão territorial. 

 Águas e Tecnologia: propõe desenvolver tecnologias da informação para 
contribuir  com  a  gestão  das  águas  por  meio  de  software  livre,  que 
armazene  e  disponibilize  informações,  permita  a  realização  de 
capacitações, estudos e simulações sobre o estado das águas e de seus 
usos.

 Água e Energia: pretende identificar o potencial energético do território 
por meio de parcerias com instituições públicas e privadas dedicadas ao 
ensino, pesquisa e extensão, relacionando a temática energética com a 
hídrica e a ambiental. 

Em cada um desses eixos temáticos são desenvolvidas ações, programas e projetos 

específicos. Por exemplo, no eixo Água e Gestão por meio de uma parceria com a 

Itaipu Binacional, realizaram os seguintes projetos: Monitoramento Participativo de 

Rios, cujo objetivo foi monitorar a qualidade da água dos rios da Bacia do Paraná;  

Gestão  Ambiental  de  Bacias  Hidrográficas,  com  o  foco  em  determinar  quais 

atividades antrópicas causam os impactos na bacia e gerar subsídios e diretrizes de 

gestão  e  adequação;  Água  para  a  Sustentabilidade  Ambiental  (WPA),  que  visa 

analisar a vulnerabilidade dos aquíferos e propor estratégias de gestão; e o projeto 

Modelagem  SWAT  que  objetivou  analisar  as  condições  hidrológicas  da  bacia 

hidrográfica do rio Toledo (Paraná) e o impacto da contaminação pela suinocultura, 

em parceria com outras instituições. 

No eixo Água e Tecnologia foram desenhados os seguintes sistemas de informação: 

Sistema  de  Informações  Rurais  e  Produção  de  Leite  (SIRPROL);  Sistema 

Qualidade do Plantio  Direto  na  Palha;  Projeto  Sistema Informações de Energias 
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Renováveis para América Latina e Caribe; Sistema Cadastro Nacional de Catadores 

de Materiais Recicláveis; O Sistema de Informações Geográficas do Biogás; Sistema 

Webmaps Gestão Territorial; e Sistema Integrado de Gestão de Base de Dados. No 

eixo Água e Comunidade têm se os seguintes projetos: Web Rádio Água; oficinas de 

gestão  territorial;  ações  de  educação  ambiental;  e  o  projeto  gvSIG,  que  é  uma 

plataforma tecnológica para disponibilizar informações geográficas. 

2.4 Rede Latino Americana de Organismos de Bacia (RELOB)34

A Rede Latino Americana de Organismos de Bacia (RELOB) foi  estabelecida em 

agosto de 1998, na cidade de Bogotá, Colômbia e teve seu estatuto reformado em 

2008.  Essa  rede  é  composta  prioritariamente  por  organismos  de  bacia  e  suas 

associações;  administrações  públicas  envolvidas  na  gestão  das  águas  e 

organizações de cooperação bilateral ou multilateral. 

Essa iniciativa é um desdobramento da Rede Internacional de Organismos de Bacia 

(RIOC), que foi criada, em 1994, na Assembleia de Aix les Bains (França). A RIOC 

foi  estabelecida  por  várias  organizações  com  o  objetivo  de  promover  a  gestão 

integrada dos recursos hídricos por meio da bacia hidrográfica. A partir daí, foram 

instituídas diversas redes de organizações de bacias regionais: Rede Africana de 

Organizações de Bacia, Rede de Organizações de Bacia da América do Norte, Rede 

Asiática de Organizações de Bacia, Rede Asiática Central, Rede de Organismos de 

Bacia  da  Europa  Central  e  Oriental,  e  Rede  Mediterrânea  de  Organizações  de 

Bacia35.

A  RELOB  é  um  agrupamento  fundamentado  no  trabalho  voluntário  dos  seus 

membros, que busca promover a “gestão global, integrada, coerente e sustentável  

dos recursos e ecossistemas hídricos por  meio das bacias na América Latina e  

Caribe” (art.  1).  De  forma  sintetizada,  os  propósitos  da  rede  são:  promover  a 

34http://www.inbo-news.org/mot/latin-america?lang=en
35Maiores informações no site: http://www.inbo-news.org/tag/mediterranea?lang=es
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integração entre os membros; facilitar programas de cooperação; apoiar ações de 

gestão,  a  capacitação  e  a  educação;  incentivar  intercâmbios  de  informação; 

fomentar  programas de integração com a Rede Internacional  de  Organismos de 

Bacia e suas redes regionais, e com as organizações internacionais dedicadas a 

temática hídrica; avaliar os programas e ações estabelecidas (RELOC, 2008). 

A estrutura da RELOB conta com a Assembleia, o Conselho Diretivo e a Secretaria 

Técnica (RELOC, 2008). 

A Assembleia é o orgão máximo da Relob e suas funções são:

a) Adotar os Estatutos e suas respectivas modificações;
b) Eleger os Organismos Membros do Conselho Diretivo pelo periodo de 3 

anos em cada Assembleia Ordinária;
c) Designar o Organismo Membro que assume a Secretaria Técnica por 

periodos de 3 anos e em cujo país funcionará a sede da RELOB;
d) Aprovar os informes de gestão e financeiro do triênio anterior 
e) Aprovar o novo programa trienal de atividades (RELOC, 2008, art.14)

O  Conselho  Diretivo  é  formado  pelo  presidente,  o  vice-presidente,  a  secretaria 

técnica e cinco membros eleitos pela assembleia. As suas atribuições são: 
f) Aprovar os planos operativos anuais a Secretaria Técnica;
g) Solicitar à Secretaria Técnica informes de suas atividades
h) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos;
i) Buscar novos mecanismos de financiamento da RELOB
j) Aprovar anualmente os estados financeiros e contaveis relacionados con 

as atividades da RELOB [...];
k) Ratificar a  incorporação de novos membros e observadores (RELOC, 

2008, art. 17);

Por fim, cabe a Secretaria Técnica: 

l) Cumprir  as  funções  técnicas,  administrativas  e  financeiras  que 
assegurem a boa execução das atividades da RELOB;

m) Elaborar a proposta de programa operativo anual para ser apresentado 
pelo Conselho Diretivo;

n) Executar  o  programa  operativo  anual  da  RELOB,  aprovado  pelo 
Conselho Diretivo

o) Constituir a equipe de trabalho [...]
p)  Propor  a  Ordem do  Dia  da Assembleia  e  as  Sessões do Conselho 

Diretivo;
q) Articular as relações entre os Membros e Observadores da RELOB, o 
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Conselho Diretivo e os demais interessados
r) Manter atualizadas a base de dados dos Membros e Observadores;
s) Receber  dos  integrantes  da  RELOB,  a  relação  de  assuntos  a  ser 

submetidos ao Conselho Diretivo. 
t) Aprovar as postulações de adesão de novos Membros e Observadores e 

apresentá-las aos Conselho Diretivo para a sua ratificação;
u) Desempehar  a  Secretaria  da  Assembleia  Geral  e  as  sessões  do 

Conselho Diretivo.
v) Coordenar suas ações com as do Secretário Técnico Permanente da 

RIOC (RELOC, 2008, art. 20)  

2.5 Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH)36

A criação da RIRH, em 1994, remonta ao Primeiro Diálogo Interamericano sobre a 

Gestão das Águas, realizado em Miami, Estados Unidos, entre os dias 27 a 30 de 

outubro. Na Declaração de Miami recomendou-se o estabelecimento de uma Rede 

Interamericana de Recursos Hídricos, com os objetivos de: definir as necessidades e 

prioridades  das  políticas  hídricas,  estabelecer  convênios  de  cooperação  e 

entendimentos recíprocos; definir estruturas e processos institucionais participativos; 

fomentar o conhecimento, capacidades e estratégias para solução dos problemas 

hídricos;  desenvolver  instituições  pautadas  na  cooperação;  promover  laços 

interculturais de confiança e respeito pela diversidade; fomentar a consciência sobre 

a história e importância da água para os sistemas naturais e sociais; estimular o 

gosto e respeito pelos interesses compartilhados e pela diversidade social, cultural e 

linguística  (Declaração  de  Miami,  1993).  Em  2010,  o  Estatuto  da  RIRH37 foi 

reformulado. 

A  RIRH  é  uma  organização  sem  fins  lucrativos,  composta  por  indivíduos, 

organizações públicas e privadas e governos. Trata-se de uma rede de redes cuja 

missão é  “melhorar  as  políticas  de gestão integrada e  sustentável  dos recursos  

hídricos  fornecendo  um  ambiente  inclusivo e de  colaboração  entre indivíduos,  

organizações e governos” (RIRH, 2010, art. 2.2). Os objetivos da RIRH são: 

36http://www.iwrn.org/index.php?lang=es
37http://www.iwrn.info/files/RIRH_Estatutos_2010_ESP.pdf
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Apoiar o avanço dos assuntos das políticas de água nas Américas;

Servir  como  catalizador  para  a  implementação  dos  acordos  relativos  às 
recursos  hídricos  e  seus  objetivos  aprovados  nas  Cúpulas  e  Reuniões 
Internacionais;

Alcançar um compromisso ativo dos membros da RIRH em cada país das 
Américas;

Converterse em um provedor importante e acessível de informação sobre os 
recursos hídricos (RIRH, 2010, art. 2.3)

Os valores que norteiam as ações da RIRH são: o enfoque colaborativo, excelência,  

ética,  respeito  à  diversidade,  abertura  a  todas  as  perspectivas,  equidade, 

compartilhamento  do  conhecimento,  resultados,  inclusão  de  todos  os  atores  e 

transparência (art. 2.4 do Estatuto da RIRH, 2010).

A organização  administrativa  é  composta  por  uma  Assembleia  Geral,  Diretória, 

Comitê  Executivo,  Secretaria,  Comitês  Permanentes  e  Ad  Hoc  e  Ouvidor.  A 

Assembleia  Geral  é  composta  por  todos  os  membros  da  Rede.  A Diretoria  é 

constituída por até 16 indivíduos eleitos pela Assembleia de acordo com as regiões 

geográficas: América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. 

O Comitê Executivo é formado por 5 funcionários eleitos pela Diretoria entre os seus 

membros para servir por turnos de 2 anos. A Diretoria deve eleger o Presidente, o 

Vice-Presidente e o Secretário. O Comitê Executivo é o responsável pela revisão do 

orçamento anual, pelos planos de captação de fundos e pela gestão de rotina da 

RIRH. A Secretaria é quem organiza e aplica os programas da rede. O Ouvidor deve 

fazer  a  intermediação  entre  as  instituições  da  RIRH  e  as  partes  interessadas, 

internas e externas (RIRH, 2010). 

Os  Comitês  Permanentes  são  o  Comitê  Executivo,  o  Comitê  de  Nominações 

(preparar as listas de candidatos), o Comitê de Finanças (aspectos financeiros da 

RIRH) e o Comitê de organização de Diálogos, o qual planifica, organiza e executa o 

evento Diálogos Interamericanos a cada três anos (RIRH, 2010).

A RIRH já  promoveu sete Diálogos Interamericanos sobre  Gestão,  sendo que o 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.                            23



último foi em 2011 em Medellín, na Colômbia. Os temas abordados foram: água para 

o  futuro  –  a  juventude  e  a  água;  a  gestão  da  água  em  um  ambiente  em 

transformação;  o  compromisso das partes interessadas na responsabilidade pela 

gestão das águas; a adoção de políticas públicas para a gestão das águas; e o 

financiamento da gestão da água em benefício da sociedade como um todo. Como 

temas transversais  abordaram-se a  questão  da  participação  pública,  o  papel  da 

comunicação,  a  construção  de  uma  cultura  de  água  e  a  gestão  das  águas 

transfronteiriças,  com  destaque  a  bacia  Amazônica,  Prata,  Orinoco  e  aquífero 

Guarani.  

2.6  Rede  Latino  Americana  de  Cooperação  Técnica  no  Manejo  de  Bacias 

Hidrográficas (REDLACH)

A REDLACH é um mecanismo de caráter técnico criado em 1980 com o apoio da 

Oficina Regional para América Latina e o Caribe da FAO, formado por instituições 

públicas e privadas e entidades autônomas que atuam na Comissão Florestal para 

América Latina e o Caribe  da FAO. Sua meta principal era fomentar a gestão das 

bacias hidrográficas por meio dos objetivos gerais estabelecidos na Conferência das 

Nações  Unidas  sobre  Cooperação  Técnica  entre  Países  em  Desenvolvimento, 

realizada em 1978, na cidade de Buenos Aires, Argentina (REDLACH, 2007): 

Promover  a  cooperação  entre  países  em desenvolvimento  por  meio  da 
união de esforços e do intercâmbio conhecimentos e experiências;
Estimular a capacitação e o treinamento de recursos humanos em todos os 
níveis;
Fortalecer  as  capacidades  técnicas  das  instituições  nacionais, 
especialmente  na  identificação  de  seus  problemas,  potencialidades  e 
articulação de soluções adequadas;
Fomentar  a  autoconfiança  dos  países  em  seus  próprios  recursos, 
conhecimentos e habilidades;
Acelerar o desenvolvimento por meio de uma utilização mais eficiente dos 
recursos humanos, físicos e financeiros existentes na Região (REDLACH, 
2007, p.4).

A Oficina Regional para América Latina e Caribe exerceu a Secretaria Técnica da 

Rede, sendo responsável pela coordenação das atividades e esforços, distribuição 

das atividades e difusão das informações, organização dos eventos, entre outros. 
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Durante a sua existência a rede promoveu várias atividades de intercâmbio, como a 

criação de uma revista (publicações de 2004 a 2007), seminários, workshops e três 

Congressos  Latino-americanos  sobre  Manejo  de  Bacias,  sendo  o  último  deles 

realizado no Peru em 2003. Outra contribuição importante foi a realização do Fórum 

Eletrônico  Latino-Americano  sobre  “Sistemas  de  Pagamentos  por  Serviços  

Ambientais no âmbito da Bacia Hidrográfica” com duração de 6 semanas, no ano de 

2004,  cujo  objetivo  era  reunir  as  experiências  sobre  o  tema  e  avaliar  sua 

implementação (REDLACH, 2007). 

O  papel  da  rede  no  fomento  da  integração  dos  diversos  grupos  não  era  claro 

(REDLACH, 2007).  Por  isso,  em 2007,  se estabeleceu um fórum para discutir  o 

fortalecimento  da Rede Latino  Americana  de Manejo  de Bacias  Hidrográficas.  A 

situação se tornou bastante precária, tanto que desde 2005 a rede não tinha uma 

Coordenação Regional.  Apesar  dessa tentativa  de reorganizar  a  REDLACH, sua 

atuação na temática dos recursos hídricos se tornou bastante tímida (REDLACH, 

2007). Seu site foi desativado na internet e não se acham registros atualizados no 

site da FAO. 

A atividade  mais  recente  encontrada  foi  o  convite  para  uma  oficina  eletrônica 

latino-americana sobre o manejo integrado de gestão de bacias hidrológicas em um 

contexto de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, em maio 

de  2011.  O  texto  final  produzido  nessa  oficia  seria  utilizado  como  base  para  o 

simpósio “Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas em um Contexto de Mitigação e  

Adaptação aos Efeitos das Mudanças Climáticas”, realizado no primeiro semestre de 

2012, na cidade de Assunção, Paraguai. 

2.7 A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (2002 a 2007)

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) foi criada por meio do 

Protocolo  de  Emenda  ao  Tratado  de  Cooperação  Amazônica  (TCA),  que  foi 

mencionado na Unidade 1, item 3.6, assinado em 1998, e entrou em vigor em 2002. 
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Sua sede permanente  é  na cidade de Brasília  (Brasil)  estabelecida  pelo  Acordo 

assinado  com  a  República  Federativa  do  Brasil.  A  criação  desta  organização 

representou um avanço importante para o fortalecimento institucional do TCA e para 

o aprofundamento da cooperação entre os países amazônicos.

A OTCA começou  a  funcionar  em 2002  quando  na  Reunião  Extraordinário  dos 

Ministros das Relações Exteriores foi eleito o Secretário-Geral da OTCA, também 

foram indicados os Diretores Executivo e Administrativo e o Coordenador de Meio 

Ambiente. 

A estrutura institucional da OTCA continua com a estrutura básica do TCA, exceto 

por algumas mudanças como o estabelecimento da Secretaria Permanente (SP). O 

papel da SP como órgão executivo da OTCA é “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). Outra 

mudança foi a criação da Comissão de Coordenação do Conselho de Cooperação 

Amazônica (CCOOR), como um órgão de natureza consultiva e auxiliar do CCA, que 

atua no planejamento, programação e execução orçamentária da SP, e avaliando as 

atividades  desenvolvidas  no  âmbito  da  OTCA.  Na  VI  Reunião  de  Ministros  das 

Relações  Exteriores  foi  aprovado  o  orçamento  anual  para  a  OTCA  de  US$ 

1.139.600, e as porcentagens de contribuição de cada país, para a manutenção  e 

funcionamento da SP.

O  Protocolo  estabelece  a  OTCA como  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). Além disso:

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 
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[...]. A OTCA tem um papel importante no fomento da cooperação horizontal 
entre os seus países membros, o que favorece intercâmbios institucionais e 
a  interação  com  outros  organismos  regionais  da  América  Latina 
(SANT’ANNA, 2009, p. 84-85). 

Na Figura  2 pode-se observar a atuação da OTCA em diferentes níveis (nacional, 

regional e externo), servindo como um organismo articulador entre eles. 

Figura 2 - Operacionalização dos projetos de desenvolvimento sustentável na OTCA

Fonte: PLANO, 2004.

A primeira gestão da SP da OTCA teve duração de dois anos e encerrou-se em 

2004. Nesse mesmo ano se publicou o Plano Estratégico 2004-2012, que trata sobre 

o planejamento das ações da OTCA para esse período e contou com a consultoria 

da  Corporação  Andina  de  Fomento  (CAF).  O  Plano  foi  elaborado  a  partir  de 

consultas e discussões com as Comissões Nacionais Permanentes (CNPs) de cada 

país amazônico, visando criar consensos sobre as políticas públicas para a região, e 
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com a  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). 

O  documento  foi  constituído  por  áreas  programáticas,  eixos  estratégicos  e 

elementos transversais, como pode ser observado na Figura 3. 

O  eixo  estratégico  “Conservação  e  Uso  Sustentável  dos  Recursos  Naturais  

Renováveis” tem como foco a busca de alternativas para o uso sustentável  dos 

recursos naturais na região. Na área programática “Água”, o Plano propõe 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”  (PLANO,  2004).  Deste  modo,  o  Plano  propõe  a 

gestão da bacia amazônica por meio de um projeto de gestão compartilhada da 

bacia, que, neste momento, já se encontrava em fase de elaboração e com proposta 

de financiamento pelo GEF.
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Figura 3 - Plano Estratégico 2004-2012 da OTCA.

Fonte: PLANO, 2004. 
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2.8 Comunidade Andina das Nações (CAN)38

O bloco andino nasceu em 1969,  pelo Acordo de Cartagena,  mas até 1996 sua 

denominação  era  Pacto  Andino.  Esse  bloco  nasceu  por  iniciativa  chilena,  como 

resposta  aos  problemas  da  ALALC  (Associação  Latino-Americana  de  Livre 

Comércio, criada pelo Tratado de Montevidéu, em 1960) em promover a integração 

entre  os  países latino-americanos.  Os membros originais  do  bloco eram Bolívia, 

Chile,  Colômbia,  Equador  e  Peru.  O  Chile  denunciou  o  acordo  em  1973,  e  a 

Venezuela que aderiu ao acordo em 1973, o abandonou em 2006. Dessa forma, os 

Estados  membros  atuais  são:  Bolívia,  Colômbia,  Equador  e  Peru.  A  Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai são membros associados (GOLDBAUM; LUCCAS, 

2012).

Em 1996, foi assinado o Protocolo de Trujilo que deu novos contornos ao processo 

de integração. O bloco regional passou a denominar-se Comunidade Andina das 

Nações  (CAN)  e  se  criou  uma  nova  estrutura  institucional  de  organização 

denominada Sistema Andino de Integração (SAI), constituída pelos seguintes órgãos 

(GOLDBAUM; LUCCAS, 2012): 

 Conselho Presidencial  Andino é  o  órgão máximo da  CAN,  sendo  o 
responsável  por estabelecer as linhas gerais da política de integração, 
bem como acompanhar e avaliar sua aplicação. A presidência é rotativa e 
as reuniões são anuais ou a qualquer tempo em caráter extraordinário. 

 Conselho Andino de Ministros de  Relações Exteriores é  composto 
pelos  Ministros  de  Relações  Exteriores  dos  países  membro.  Suas 
reuniões são semestrais, ou a qualquer tempo em caráter extraordinário, 
de preferência simultaneamente as reuniões do Conselho Presidencial. 
Tem como responsabilidade formular a política exterior do bloco. 

 Comissão da Comunidade Andina é constituída por dois representantes 
(titular  e  suplente)  de  cada  país.  Dentre  suas  funções  destaca-se  a 
formulação, execução e avaliação da política de integração nos temas de 
comércio e investimentos, em coordenação com o Conselho de Ministros. 
Suas reuniões ordinárias são realizadas três vezes ao ano. 

38http://www.comunidadandina.org/
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 Secretaria Geral da Comunidade Andina: é um órgão permanente, de 
caráter  executivo  e  administrativo,  com  sede  em  Lima,  Peru.  Seu 
comando fica a cargo de um Secretário Geral, eleito pelo Conselho de 
Ministros para um mandato de cinco anos. Sua função é garantir o apoio 
técnico e administrativo necessário para a implementação da política de 
integração. 

 Tribunal de Justiça da Comunidade Andina: é o órgão jurisdicional da 
CAN,  com  sede  em  Quito,  Equador.  Sua  função  é  solucionar  as 
controvérsias relacionadas ao Direito Comunitário Andino. É comporto por 
um juiz e dois suplentes de cada Estado membro, com mandato de seis 
anos, com possibilidade de uma renovação. 

 Parlamento Andino: é o órgão de representação dos povos dos países 
membros da CAN, com sede em Bogotá, Colômbia. Cada país tem cinco 
representantes titulares e dez suplentes. Como o sistema eleitoral ainda 
não foi regulamentado, cabe ao Poder Legislativo dos países eleger os 
representantes para mandato de dois anos renovável por uma única vez. 

Em maio de 2008, os países do CAN assinaram, em Brasília, o Tratado Constitutivo 

da União das Nações Sul Americanas (UNASUL), que entrou em vigor em 11 de 

março de 2011. 

A temática ambiental39 foi incluída na pauta da CAN, que estabeleceu uma estrutura 

institucional específica para esse tema, composta pelos seguintes órgãos:

 Comitê Andino de Autoridades Ambientais (CAAAM) (Decisão 435) – 
formado pelas autoridades nacionais responsáveis pela tutela ambiental 
de cada país membro. Sua função é assessorar e apoiar a Secretaria 
Geral da CAN no que tange a política comunitária ambiental. 

 Conselho Andino de Ministros de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Decisão  596):  formado  pelas  autoridades  máximas 
ambientais e de desenvolvimento sustentável de cada país membro. Sua 
função  é  assessorar  os  órgãos  do  Sistema  Andino  de  Integração  na 
definição,  harmonização,  coordenação  e  aprovação  das  políticas 
comunitárias ambientais, bem como coordenar as atividades do CAAAM. 

 Comitê Andino para a Prevenção e Atenção de Desastres (CAPRADE) 
(Decisão  529):  composto  pelas  autoridades  nacionais  relacionadas  ao 
tema, compreendendo representantes da Defesa Civil, dos Ministérios do 

39http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=127&tipo=TE&title=medio-ambiente
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Planejamento  e  dos  Ministérios  das  Relações  Exteriores  dos  países 
membros. Sua função é contribuir para a redução do risco e dos impactos 
de desastres naturais e antrópicos, por meio da coordenação e promoção 
de  políticas,  estratégias  e  planos  para  o  enfrentamento  de  eventuais 
desastres e suas consequências.  

A política ambiental do CAN é norteada pela Estratégia Regional de Biodiversidade 

dos Países do Trópico Andino (Decisão 523), a Estratégia Andina para a Prevenção 

e  Atenção  de  Desastres  (Decisão  713),  e  a  Estratégia  Andina  para  a  Gestão 

Integrada  dos  Recursos  Hídricos  (Decisão  763/2011).  Além disso,  há  a  Agenda 

Ambiental Andina 2012-2016, que estabeleceu o marco de trabalho para os temas 

de biodiversidade, mudanças climáticas e água. 

A Estratégia Andina para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos foi adotada na 

23ª Reunião Ordinária do Conselho Andino de Ministros de Relações Exteriores, em 

agosto de 2011. Sua principal meta é fomentar a aplicação dos princípios e diretrizes 

da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos nos marcos jurídicos dos países e sua 

consequente  aplicação  nas  políticas  de  recursos  hídricos.  Além dessa  ação,  os 

países do CAN em cooperação com o GEF, o Governo Japonês e o Banco Mundial,  

estão desenvolvendo o Projeto de Adaptação ao Impacto do Acelerado Retrocesso 

Glaciar dos Andes Tropicais (PRAA).
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3 EXPERIÊNCIA DA GOVERNANÇA HÍDRICA PÚBLICO-PRIVADA

A partir da década de noventa vários países iniciaram um processo de reforma de 

seus sistemas de serviços de água e saneamento por meio da delegação dessa 

infraestrutura e do serviço aos operadores privados com base em diversos tipos de 

acordos  contratuais.  O  Fundo  Monetário  Internacional  definiu  as  Parcerias 

Público-Privadas (PPP) de forma ampla como os arranjos contratuais estabelecidos 

entre Administração Pública e a iniciativa privada, que autorizam o setor privado a 

prover infraestrutura de bens e serviços de interesse público (NAVARRO, 2005). 

O Brasil regulou o tema na Lei Federal 11.079/04. As PPPs não se confundem com a 

privatização, pois quando o contrato termina, os ativos voltam ao poder concedente 

(Administração Pública). Trata-se de uma modalidade de concessão aplicada nos 

casos  em  que  a  sustentabilidade  financeira  não  é  garantida.  O  Poder  Público 

compartilha os riscos financiando parte dos investimentos realizados pelo parceiro 

privado (ARCHANJO, 2006). 

A primeira PPP para a água na América Latina foi executada na Argentina em 1991, 

quando uma empresa britânica (Thames Water) ganhou a concessão da prestação 

do serviço  de águas da província  de  Corrientes.  Posteriormente,  os serviços de 

águas de Caracas, Venezuela e Buenos Aires foram concedidos à iniciativa privada. 

A discussão sobre esse tema na América Latina é permeada por controvérsias que 

ganharam força com o fracasso de diversas iniciativas privadas no setor (MARIN, 

2009). 

Os  casos  mais  emblemáticos  de  quebras  contratuais  ocorreram  em  Santa  Fé, 

Tucumán e Buenos Aires, na Argentina; Cochabamba e La Paz- El Alto, na Bolívia; e 

Punta del Este, no Uruguai. Estima-se que entre os anos 2000 e 2007, o número de 

consumidores beneficiados pelas  PPP na América Latina tenha diminuído de 44 

milhões  para  39  milhões  (MARIN,  2009).  Essa  queda  se  deve  aos  problemas 

enfrentados por empresas internacionais, a instabilidade política e econômica dos 
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países latino-americanos e problemas no quadro regulatório sobre o tema, além da 

resistência social contra a concessão de serviços públicos ao setor privado (MARIN, 

2009)

Apesar  dessas  experiências  negativas,  as  parcerias  público-privadas  têm  se 

mostrado uma opção válida para os  países emergentes.  O investimento  privado 

pode  ser  uma  alternativa  para  superar  os  problemas  financeiros  e/ou 

político-institucionais da gestão pública (VARGAS, 2005). Dessa forma, a PPP pode 

contribuir para ampliar a cobertura e melhorar a qualidade e eficiência dos serviços, 

sobretudo  na  área  de  saneamento.  Porém  isso  demanda  processos  licitatórios 

transparentes e contratos de concessão equilibrados e claros, principalmente, em 

relação às obrigações de cada uma das partes. O controle social e a existência de 

mecanismos governamentais de fiscalização da qualidade do serviço também são 

fundamentais. 

As  experiências  empíricas  tem demonstrado  que  as  PPPs com maior  êxito  são 

aquelas em que o Poder Público ajuda no financiamento da infraestrutura. Na área 

de saneamento, a partir  de meados dos anos noventa, os investidores nacionais 

começaram a ter um papel  de destaque na promoção desse serviço nos países 

latino-americanos  (MARIN,  2009).  Esse  é  o  caso  da  Argentina,  os  processos 

licitatórios para as concessões provinciais de Salta, Santiago del Estero, Formosa e 

La Rioja  passaram para  as  mãos de investidores  nacionais.  O caso de Salta  é 

particularmente interessante, para melhorar o serviço foi realizado um contrato de 

assistência com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Brasil (MARIN, 

2009). Essa parceria paradiplomática demonstra que o setor privado está disposto a 

investir na qualidade do serviço.  

No caso do Brasil, entre 1995 e 2006, a iniciativa privada ganhou 36 concessões 

municipais de saneamento básico (MARIN, 2009). O caso de Niterói, Rio de Janeiro 

é particularmente interessante. Os investimentos da Companhia Estadual de Água e 

Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) na cidade eram insuficientes, havia problemas 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.                            34



de abastecimento e acesso,  dívidas e ingerência política na administração.  Com 

esse quadro, a companhia Águas de Niterói, formada por um consórcio de empresas 

nacionais de engenharia e construção, ganhou o processo de licitação e assinou o 

contrato  com  a  Prefeitura  em  1997.  Após  ter  assumido  o  serviço,  a  operadora 

privada tem ampliado a cobertura e a qualidade do serviço. A companhia também 

estabeleceu políticas sociais como a aplicação de descontos nas tarifas e taxas de 

ligação para a população de baixa renda (VARGAS, 2005). 

A Colômbia foi outro país beneficiado pelas PPPs na melhoria do saneamento em 

cidades com infraestrutura  deteriorada como Barranquilla,  Cartagena,  Monteria  e 

Soledad. Igualmente, Guayaquil, no Equador, apresentou um considerável progresso 

no acesso à rede de água (MARTIN, 2009).

A abertura dos serviços de saneamento ao mercado pode contribuir para ampliar o 

acesso e melhorar o serviço, porém isso não é algo espontâneo. O Poder Público 

tem um papel  fundamental  no  sucesso  dessas  iniciativas,  seja  no  processo  de 

formulação das licitações, estabelecendo as regras dos contratos, no desenho das 

políticas  públicas  relacionadas  ao  setor  ou  na  aplicação  dos  investimentos.  A 

população deve ser incluída e informada desses procedimentos, sendo esclarecida 

sobre as mudanças, seus direitos e suas obrigações e incentivada a exercer seu 

papel de controle social.
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4 MODELOS DE SUCESSO E AS PERSPECTIVAS DA COOPERAÇÃO PARA A 

GOVERNANÇA  COLABORATIVA  E  COMPARTILHADA  DOS  RECURSOS 

HÍDRICOS

4.1 Programas e Ações Desenvolvidas em parceria com o CIC 

A Bacia do Prata foi alvo de vários estudos realizados pelo CIC e a OEA desde a 

década  de  sessenta  do  século  passado  e  por  estudos  promovidos  pelo  Global 

International  Water  Assesment,  GEF/UNEP/Universidade  de  Kalmar,  Suécia,  e  o 

World  Water  Assessment  Programme (CIC,  2011).  O Comitê  Intergovernamental 

Coordenador  dos  Países  da  Bacia  do  Prata,  cujos  aspectos  institucionais  foram 

abordados na Unidade 3,  tem se mostrado um importante ator  na promoção da 

gestão integrada dos recursos hídricos da bacia do prata. 

O estudo sobre os recursos naturais  da Bacia do Prata realizado pelo CIC-OEA 

(1973) foi vital para orientar os países no aproveitamento dos potencias hidrelétricos 

e  de  navegação  dos  rios  e  contribuiu  para  identificar  as  zonas  ambientalmente 

críticas  como  a  região  dos  rios  Picomayo  e  Bermejo,  e  da  sub  bacia  do  Alto 

Paraguai-Pantanal.  A preocupação  em ampliar  a  capacidade  técnica  do  CIC  foi 

incorporada  na  reforma  de  seu  Estatuto  em  2001.  O  novo  Estatuto  do  CIC 

incorporou dois representantes para cada país, um político e um técnico. 

Com base nas discussões do IV Diálogo Interamericano de Gestão das Águas (Foz 

de Iguaçu, Brasil, 2001), o CIC solicitou o apoio financeiro do GEF para “identificar o  

Programa” (Bloco A) e para prepará-lo (Bloco B). Dessa forma com a articulação do 

CIC,  dos países  e  de  várias  organizações  internacionais  foi  criado  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”  (PMAE).  O  GEF  financiou  o  programa,  o  PNUMA  foi  a  agência  de 

implementação e o DDS/OEA era a agência executora regional de apoio ao CIC. 

Esse programa também contou com a cooperação técnica do FONPLATA e de um 
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convênio  de  cooperação  estabelecido  entre  CIC  e  Organização  Meteorológica 

Mundial –OMM (CIC, 2011, p. 33)..

O objetivo desse programa é:

“fortalecer  a  cooperação transfronteiriça  entre  os  governos  de Argentina, 
Bolívia,  Brasil,  Paraguai  e  Uruguai  para  garantir  a  gestão  de  recursos 
hídricos compartilhados da Bacia de maneira integrada e sustentável,  no 
contexto da variabilidade e mudança do clima, e gerar oportunidades para o 
desenvolvimento” (CIC, 2011, p. 34).

Esse programa foi construído em etapas, como se percebe na figura 4:

Figura 4 – Esquema conceitual do PMAE.

Fonte: CIC, 2011, p. 33.

Entre novembro de 2003 e dezembro de 2005, ocorreu a fase de preparação do 

projeto.  Por meio de um processo participativo, os Estados definiram a visão da 

Bacia  do  Prata,  prepararam  uma  Macro-Análise  Diagnóstico  Transfronteiriço 

(Macro-ADT) e construíram o consenso a respeito de um Programa Marco de Ações 

Estratégicas (CIC, 2011).

Atualmente, os esforços têm se dedicado a implementar o PMAE e a elaborar ações 

estratégicas, que vão servir “como ferramenta de planejamento e gestão” de forma a 

“assegurar a disponibilidade dos bens e serviços que os recursos hídricos proveem  

para a conservação dos ecossistemas, e o desenvolvimento social e econômico, a  
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fim de satisfazer as demandas presentes e futuras, segundo acordado pelos países  

em sua Visão Integrada” (CIC, 2011, p. 35).

A atuação do Programa Marco se alia a de outras iniciativas financiadas com os 

recursos do GEF, tais como (CIC, 2011, p. 37): 

 Programa Estratégico de Ação para a Bacia  do  Rio  Bermejo (Argentina e 
Bolívia).

 Projeto  de  Implementação  de  Práticas  de  Gestão  Integrada  da  Bacia 
Hidrográfica para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai (Brasil).

 Projeto de Proteção Ambiental do Rio do Prata e de sua Frente Marítima: 
Prevenção e  Controle  da  Contaminação e  Restauração de  Habitas  (Argentina  e 
Uruguai).

 Projeto  de Proteção Ambiental  e  Desenvolvimento Sustentável  do Sistema 
Aquífero Guarani (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

 Projeto Manejo Sustentável de Solos no Ecossistema Transfronteiriço do Gran 
Chaco Americano (Argentina, Bolívia e Paraguai).

Os  projetos  do  GEF  são  um  importante  estímulo  para  a  gestão  integrada  dos 

recursos, porém não conseguem traçar uma estratégia de ações mais abrangentes e 

compreensivas  para  os  países  da  Bacia  do  Prata.  Nesse  contexto,  o  Programa 

Marco possui um papel relevante em aperfeiçoar e implementar as ações previstas 

nos projetos de forma integrada (CIC, 2011).. 

Outra ação importante foi  o Projeto de Mapa Digital  da Bacia do Prata que visa 

sistematizar os dados e informações relacionados à bacia do Prata. Esse projeto se 

configurou por  meio de um convênio de cooperação entre o CIC e o CONICET 

(Conselho  Nacional  de  Investigações  Científicas  e  Técnicas)  da  Argentina  em 

outubro de 2002. Foram iniciados os seguintes projetos: Projeto sistema de alerta 

ecológico da Bacia do Prata, Base de Dados Energia Hidrelétrica e Turismo40. 

40Para maiores informações sobre esses produtos consultar: 
http://www.cicplata.org/content/mapadigital/proyectos_complementarios.pdf. Acesso: 25 out. 2012.
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4.2 Centro de Saberes Socioambientais da Bacia do Prata 

O Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata (CSCSBP) foi  

criado pelo Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Financeira entre o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Itaipu Binacional e Fundação 

Parque  Tecnológico  Itaipu  (FPTI),  e  apoio  do  Comitê  Intergovernamental 

Coordenador (CIC). Esse centro foi constituído em 2006 por meio de vários diálogos 

entre especialistas latino-americanos em educação.  A iniciativa envolveu distintos 

atores como membros da administração pública dos cinco países, organizações não 

governamentais,  universidades,  representantes  de  povos  indígenas  entre  outros 

(CSCSBP, 2010). 

Sua proposta  “é contribuir com ações de educação ambiental e intervenções para  

responder aos desafios socioambientais globais,  regionais e locais”. Para isso,  o 

centro amparou suas práticas em importantes documentos internacionais como a 

Declaração do Rio de Janeiro, os Objetivos do Milênio41, o Manifesto pela Vida42 e o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global43. Sua atuação se concentra nos seguintes eixos temáticos: a) A água como 

tema integrador; b) A Bacia do Prata como Território Operacional; c) O pensamento 

ambiental  como  marco  conceitual  da  ação;  d)  A  educação  ambiental,  como 

mobilizador social  e político; e) A construção coletiva de conhecimentos, ações e 

organização (CSCSBP, 2010, p. 1)

O Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata adotou como 

sua principal  metodologia educacional  os Círculos de Aprendizagem Permanente 

(Figura 5) acreditando e apostando na EducAção socioconstrutivista, colaborativa e 

reeducativa para com os saberes ambientais sustentáveis.

41Os Objetivos do Milênio podem ser consultados em: http://www.pnud.org.br/ODM.aspx
42O Manifesto pela Vida pode ser consultado em: http://www.pnuma.org/educamb/Manif_pela_Vida.pdf
43O tratado está disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf
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Figura 5 - CAP's

Fonte: (CSCSBP, 2010, p. 2)

A Rede de diálogos estabelecida pelos CAP’s é permanente, profícua e envolvente 

de  todos  os  partícipes  da  bacia  hidrográfica  platense,  como  gestores  públicos, 

acadêmicos,  agricultores,  pescadores,  coletores  de  lixo  reciclável,  lideranças, 

empresários, povos originários e moradores das comunidades em geral.

Com a prática desta metodologia CAP, o Centro de Saberes objetiva estimular aos 

cidadãos platenses que se vejam como cidadãos planetários. E para que isso ocorra 

a proposta é de que, em uma perspectiva crítica, transformadora e emancipadora, 

os participantes dos CAP's  vivenciem no seu cotidiano questões socioambientais 

locais, regionais e de abrangência de bacia hidrográfica através de experiências e 

experimentações  educativas  que  contemplem  os  princípios  e  valores  dos 

documentos humanitários voltados para um futuro sustentável.

E  que  as  ações  efetivadas  pelos  CAP's  possam  sensibilizar  pessoas  e  grupos 

sociais  para atuar,  gestionar  e  contribuir  na formação do outro ser,  partindo dos 

pressupostos  potencializados  pelo  essencial  papel  da  EducAção  ambiental  nas 

mudanças comportamentais dos seres humanos.
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Os CAP's estão organizados da seguinte forma:

• O CAP 1 – constituído pelo Conselho Diretor, Comitê Gestor, representantes 

dos Ministérios, Assessores Técnicos e Secretaria Executiva.

• O CAP 2 – constituído por gestores e técnicos, representantes de governos, 

da sociedade civil, da comunicação social e das universidades.

• O  CAP 3  –  constituído  por  formadores  e  formadoras  socioambientais  de 

instituições governamentais, da sociedade civil e de instituições de ensino.

• O CAP 4  -  constituído  por  comunidades  de  aprendizagem com saberes, 

ações e produtos desenvolvidos a partir da comunicação socioambiental.

A  partir  do  CAP  4,  o  Centro  de  Saberes  estimulará  a  formação  de  novas 

comunidades  de  aprendizagem  que  valorizem  seus  saberes  e  práticas 

socioambientais  e  se  capacitem para  interagir  e  se  desenvolver  com  os  outros 

atores sociais, novos saberes e ações sustentáveis na Bacia do Prata e além dos 

limites territoriais dela.

Dessa forma, o Centro se tornou um importante espaço para promover a educação 

socioambiental  regional,  o  fortalecimento  institucional  e  a  ação  socioambiental 

regional,  sobretudo  no  tema água.  Um dos  seus  diferenciais  é  que  os  debates 

incluem os diferentes tipos de saberes ambientais, envolvendo o saber científico,  

popular e tradicional. Desde a sua criação, o centro realizou eventos e cursos que 

discutem os novos paradigmas do pensamento socioambiental,  contribuindo para 

divulgar  esses ideais  aos diferentes  atores  que compõem essa experiência,  tais 

como gestores públicos e empresariais, líderes políticos e sociais, pesquisadores de 

instituições de ensino, profissionais e membros da sociedade civil.  
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5.  CONVENÇÃO  PRELIMINAR  PARA O  ESTUDO  DO  USO  DAS  ÁGUAS  DO 

LAGO  TITICACA  /  AUTORIDADE  BINACIONAL  AUTÔNOMA  DO  SISTEMA 

HÍDRICOS DO LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO, LAGO POOPÓ E SALAR 

DE COIPASA – ALT.

Entre as cordilheiras Ocidental e Oriental dos Andes na altura do Nudo Vilcanota, se 

encontra  uma  planície  extensa  que  compõe  o  Altiplano,  onde  está  localizado  o 

sistema formado pelo lago Titicaca (T), o rio Desaguadero (D), o lago Poopó (P) e o 

Salar de Coipasa (S), denominado de Sistema TDPS, que é compartilhado pelas 

Repúblicas da Bolívia e do Peru (Figura 6).

O Sistema TDPS é uma bacia de drenagem endorreica com superfície estimada de 

143.900 km². Compreende o Departamento de Puno, no Peru e os Departamentos 

de La Paz e Oruro, na Bolívia, e uma pequena superfície em território chileno. As 

superfícies por sub-bacia são mostradas na tabela 1.
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Figura 6 - Sistema TDPS

Fonte: CRESPO, 2004. 

Tabela 1 - Superfície das sub-bacias do Sistema TDPS

Sub-bacias Superfície
Sub-bacia do Lago Titicaca 56.270 km²
Sub-bacia do rio Desaguadero 29.843 km²
Sub-bacia do Lago Poopó 24.829 km²
Sub-bacia do Salar Coipasa 32.958 km²

Fonte: Geo Titicaca, 2011. 
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Este sistema hídrico foi povoado desde milênios, inclusive por civilizações como a 

de  Tiwanaku  e  a  Inca  (ALEM,  2011).  Estes  povos  do  Altiplano  desenvolveram 

culturas como a da batata e a criação de camelinos (lhama, alpaca, vicunha). 

As  relações entre  os  dois  países,  Bolívia  e  Peru,  sempre foram de cooperação 

desde suas independências. Este contexto de amizade favoreceu a percepção da 

interdependência entre os dois países acerca dos recursos deste sistema. Em 1955 

os  presidentes  de  ambos  os  países  declaram  a  importância  de  estudos  de 

diagnóstico sobre a situação da bacia do Lago Titicaca. E em 1957 assinaram o 

único acordo existente sobre os recursos hídricos do Lago Titicaca, a “Convenção 

Preliminar  para o Estudo do Uso das Águas do Lago Titicaca”.  A convenção foi 

ratificada pelo Peru no mesmo ano, porém a Bolívia só a ratificou depois de quase 

30  anos,  em 1986,  em virtude  de  eventos  severos  que  ocorreram na  bacia  na 

década  de  oitenta.  As  secas  de  1982-1983  e  as  inundações  de  1986-1987 

resultaram em grandes perdas econômicas, que pressionaram a Bolívia a assinar o 

acordo (DELLI PRISCOLI; WOLF, 2009). 

Com a ratificação foi criada a Subcomissão Mista para o Desenvolvimento da Zona 

de  Integração  do  Lago  Titicaca  (SUBCOMILAGO).  Além  disso,  foram  criadas 

entidades nacionais, como o Projeto Especial do Lago Titicaca (PELT) no Peru, e a 

Unidade Operacional Boliviana (UOB) na Bolívia. Em 1987 os dois países assinaram 

dois convênios com a Comissão da Comunidade Europeia para a realização dos 

estudos  para  o  “Plano  Diretor  Global  Binacional  de  proteção-prevenção  de  

inundações e aproveitamento dos recursos do Lago Titicaca”. De 1989 a 1993, a 

SUBCOMILAGO e os  governos  boliviano  e  peruano  formularam o  Plano  Diretor 

Binacional  para  o  Aproveitamento  Integral  do  Sistema  Lago  Titicaca-Rio 

Desaguadero-Lago Poopó-Salar de Coipasa (Sistema TDPS). 

Em 1992 os governos de Bolívia e Peru criaram a Autoridade Binacional Autônoma 

do Lago Titicaca (ALT) (figura  7), que começou a funcionar através de um Comitê 

Ad-Hoc de transição a partir de 1993. O início efetivo do funcionamento da ALT só 
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ocorreu a partir de 1996, por meio da assinatura de Notas Reversais44. O Estatuto da 

ALT também foi estabelecido mediante Notas Reversais. Portanto, trata-se de uma 

organização  de  direito  público  internacional  que  depende  das  decisões  dos 

Ministérios de Relações Exteriores da Bolívia e do Peru. Conta com um presidente 

nomeado  pelos  chanceleres  e  dois  Diretores  de  Unidade  de  Linha,  uma  de 

condução do Plano Diretor  e  a  outra de Manejo e Gestão Integral  de Recursos 

Hídricos. Também possui uma Unidade de Apoio e Assessoramento Administrativo, 

de Planejamento e Financiamento e de Assessoria Jurídica. Para a execução de 

atividades a nível nacional, a ALT conta com as duas Unidades Operativas (PELT e 

UOB). Seu custo operacional é dividido em partes iguais entre os dois países.  

De acordo com Delli  Priscoli  e Wolf  (2009),  a ALT foi  criada para implementar e 

reforçar  a  gestão,  o  controle  e  a  proteção  do  sistema  Lago  Titicaca,  como 

estabelecido no Plano Binacional. Atualmente, é chamada de Autoridade Binacional 

Autônoma do Sistema Hídricos do Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó e 

Salar de Coipasa – ALT. 

Para  que  a  ALT possa  melhorar  suas  atividades  é  necessário  uma permanente 

revisão dos dados, do monitoramento, de forma a aperfeiçoar seu Plano Diretor. De 

acordo com o estudo do PNUMA e da OEA, Geo Titicaca:

[...] apesar das sinergias que proporciona este marco normativo comum, a 
ALT não conseguiu gerar – além de seu Estatuto e o Plano Diretor, sob cujo 
marco  se  desenvolveu  essa  instituição  desde  a  sua  criação  –  os 
instrumentos  normativos  e  de  gestão  integrada  dos  recursos  hídricos  e 
hidrobiológicos que permitam alinhar as políticas e mecanismos de ambos 
os países aos requerimentos e limitações dessa bacia, para contar com uma 
genuína gestão binacional da mesma. Em virtude desse acordo de ambos 
os presidentes (outubro de 2010) se criou o Grupo Binacional Ad Hoc de 
Gestão  da  ALT  para  elaborar  uma  proposta  sobre  uma  nova  estrutura 
institucional da ALT, seu Estatuto, assim como as diretrizes programáticas 
de  um  novo  Plano  Global  Diretor  que  enfrente  as  novas  realidades 
econômicas, ambientais e sociais do Sistema TDPS (ALEM, 2011, p. 128). 

44Um tipo de nota diplomática. 
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Figura 7 - Autoridade Binacional Autônoma do Lago Titicaca – ALT.

Fonte: CRESPO, 2004. 

Desde a criação da ALT vários projetos já foram formulados (alguns executados e 

outros em andamento) com o intuito de melhorar as condições ambientais e sociais 

da região deste sistema hídrico. Por exemplo, em 1994 os governos da Bolívia e do 

Peru assinaram um acordo com a Secretaria Geral  da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) para a execução de um Projeto de Gestão Ambiental do Sistema TDPS. 

Um  dos  principais  avanços  conquistados  com  a  atuação  da  ALT foi  o  controle 

quantitativo do balanço hídrico da macro-bacia. 

No entanto, a ALT ainda não conseguiu cumprir com seu caráter amplo de atuação,  

nem estabeleceu relações sólidas de coordenação com as instituições nacionais 

setoriais, o que ocasionou um engessamento das ações desta organização. Para 

que  ela  possa  cumprir  seu  mandato  de  forma  satisfatória,  ambos  os  países 

perceberam a necessidade de levar a cabo um processo de reformulação, que será 

conduzido pelo Grupo Binacional Ad Hoc de Gestão da ALT. 

Essa  experiência  demonstra  que  a  governança  das  águas  nas  bacias 

compartilhadas  é  um  processo  complexo  pautado  por  momentos  de  avanços, 

retrocessos ou estagnação das negociações, porém a cooperação internacional é 

fundamental para seguir com essas negociações e buscar formas de aprofundar a 

governança internacional das águas, apesar das dificuldades. 
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