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UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DE RIBEIRINHOS DA BACIA DO

ALTO PARAGUAI A RESPEITO DA QUESTÃO DE JUSTIÇA E EQÜIDADE

EM APROVEITAMENTO HÍDRICO: O CASO DA HIDROVIA PARAGUAI-

PARANÁ1

JANICE R. P. BORGES2 , FAZAL H. CHAUDHRY3 e PEDRO FERREIRA FILHO4

RESUMO: O Pantanal Mato-Grossense é habitado, entre outros, por pequenas

comunidades que desenvolveram formas alternativas de sobrevivência e manejo

ambiental. Essa região tem sofrido, com o decorrer dos tempos, vários impactos de

atividades de desenvolvimento. Atualmente, o "fantasma" do projeto de implementação

da hidrovia Paraguai-Paraná ronda a área. Para pesquisadores e ambientalistas, os

impactos delas podem deteriorar, entre outros, os estilos de vida de comunidades que

vivem na área. O objetivo desta pesquisa é resgatar a percepção de justiça e eqüidade

que ribeirinhos da Bacia do Alto Paraguai possuem em relação à gestão de recursos

hídricos. Foi realizada uma caracterização socioeconômica e ambiental da área,

aplicados questionários, realizadas entrevistas e resgatadas histórias de vida e

fotodocumentação. Os resultados indicam que os pescadores não são contrários a dividir

água com outros grupos e setores da sociedade, defendem os interesses comunitários,

olham para as atividades de turismo com aversão, mostraram-se preocupados com o

futuro dos recursos hídricos do Pantanal, em qualidade e, principalmente, em

quantidade, e com a preservação para as futuras gerações. Manifestaram-se

extremamente desconfiados da imparcialidade dos governos e de processos decisórios.
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A STUDY ON THE PERCEPTIONS OF THE RIPARIAN PEOPLE OF THE

UPPER PARAGUAY RIVER BASIN REGARDING WTER MANAGEMENT ON

JUSTICE AND EQUITY ISSUES: THE PARAGUAI - PARANÁ WATERWAY

ABSTRACT: The ecologically rich wetlands of Mato Grosso, Brazil known as Pantanal

are inhabited, among others, by small communities which have developed alternative

modes of living and environmental harmony. This region, having suffered various

impacts of developmental activities in headwater areas, may yet experience others due

to interventions in Paraguai River aimed at creating navigational conditions favourable

to the passage of large load-displacement vessels. For many researchers and

environmentalists, such impacts may deteriorate the life styles of those riparian

communities. It is the purpose of this study to ascertain the perceptions of the riparians

regards water management projects. The research consisted of interviews with the

members of these communities in the field, which emphasized the modes of socio-

economic occupation of the impacted areas and the social differences among those

affected. The questionnaire involved water use priorities, degree of agreement with

water management policies and attitudes about fairness in planning. The results indicate

that the communities have clear perception of what is fair in water resources

development. In general, the riparians are averse to exploitation of Pantanal for touristic

activities. The groups studied here defended the community interests and showed

concerns about the quality of local environment and their expectations as regards the

preservation of water resources for future generations. Further these communities

manifested considerable distrust of the Government and the prevailing decision

processes.
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INTRODUÇÃO

A participação social em assuntos que envolvam usos, gestão e planejamento de

recursos naturais é um tema de suma importância nas discussões sobre desenvolvimento

sustentável. No primeiro princípio e no 10º capítulo, da Agenda 21, é reconhecida a

importância da participação da população local em decisões que envolvam o ambiente.

O 22º princípio destaca que povos indígenas e comunidades tradicionais e locais

desempenham um papel crucial para o desenvolvimento sustentável por causa dos seus

conhecimentos e práticas tradicionais. No que se refere aos recursos hídricos, o segundo

princípio de Dublin ressalta que o desenvolvimento e gerenciamento hídrico devem ser

baseados no acesso participatório, envolvendo usuários, planejadores, e políticos, em

todos os níveis. Porém, a eficácia da participação social depende, cada vez mais, da

aceitação da pluralidade de pontos de vista, de interesses e de valores, pela sociedade.

Assim sendo, estudos de percepção social assumem um papel da maior relevância no

gerenciamento de recursos naturais, uma vez que são um canal de acesso para a

participação de grupos sociais "invisíveis" social e politicamente, mesmo que de forma

indireta, em processos decisórios indutores de modificações no ambiente ecossocial.

A PERCEPÇÃO COMO UM INSTRUMENTO PARA O GERENCIAMENTO

HÍDRICO

Segundo Sen Gupta (1993), a importância de estudos de percepção centra-se no

fato de que a "percepção dos moradores está estreitamente associada ao ambiente

particular no qual vivem, às suas práticas sócio-econômicas e às suas exposições a

esses conjuntos".

O estudo da percepção social, atualmente, está sendo empregado como um

instrumento para o gerenciamento hídrico em várias regiões do mundo. Estudos como

os de Syme e Nancarow (1996), Green (1998), Tunstall (1998), entre outros, são

considerados pelos próprios autores como a "infância" dessa nova linha de pesquisa,

contudo, de grande valia pela necessidade apontada pelo atual quadro ambiental e social

mundial.
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Syme e Nancarrow (1996), preocupados com a importância de uma política de

água justa na Austrália, por meio da percepção de vários grupos sociais que habitam e

competem pelo uso desse escasso recurso no Gnangara Grounwater Mound, em Perth,

no oeste australiano, investigaram quais são, para esses grupos que disputam pelo seu

uso, as prioridades em distribuição de água, observando assim, uma série de atitudes

leigas de planejamento, que revelam o que a população considera ético em distribuição

de água.

Tunstall (1998), expondo a importância de estudos de percepção pública sobre

os usos da água, ressalta que as agências responsáveis pela água do ambiente necessitam

de suporte político e público para o implemento de suas atividades, daí a importância de

estudos desse tipo que ressaltem a participação do público local. Por outro lado, as

agências necessitam do envolvimento ativo dos membros da sociedade local para a

proteção e conservação da água do ambiente. Verifica o autor a necessidade de educar e

informar mais o público britânico do processo que está afetando a água e das ações que

a sociedade pode empregar para diminuir a pressão sobre o recurso, uma vez que os

mesmos apresentaram uma percepção distorcida do que seja justa ao distribuir-se o

recurso, como também apresentaram-se mal informados sobre os recursos hídricos

locais.

Já Green (1998) destaca a importância de estudos de compreensão sociológica

para o gerenciamento de água, uma vez que a percepção social (...) "é significantemente

determinada pelo contexto cultural e pelo desempenho, por parte dos cidadãos, de seu

papel social. Consequentemente, há significantes diferenças dentro da sociedade a

respeito da  percepção de temas ligados ao acesso dos indivíduos a água". O

desconhecimento dessa pluralidade leva metodologias de monitoramento e

gerenciamento de recursos naturais ao fracasso.

Dentro dessa perspectiva, este trabalho pretende estudar a percepção de justiça e

eqüidade, em usos, gestão e planejamento hídrico, de comunidades tradicionais que

habitam o Pantanal Mato-Grossense: ribeirinhos e pantaneiros, tendo como referencial

empírico o projeto Hidrovia Paraguai-Paraná e seus impactos socioambientais.
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O PANTANAL MATO-GROSSENSE – SEU ECOSSISTEMA E SUA GENTE

Pantanal é o nome dado à planície localizada no centro da América do Sul, com

altitude média a 100 m e área aproximada de 140.000 km2. Essa bacia sedimentar é

parte integrante da bacia do rio Paraguai (entre 140 00' e 220 00' de latitude Sul e 530 00'

e 660 00' de longitude de Oeste), com uma área de 500.000 km2, dos quais 28%

pertencem a Bolívia e ao Paraguai – o restante está distribuído entre dois Estados

brasileiros: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Carvalho, 1986). Aí são depositados os

sedimentos que, pelos rios, descem da Cordilheira dos Andes e dos planaltos brasileiros.

A área contém um dos maiores sistemas contínuos de áreas úmidas, formado pela

coalescência dos cursos da Bacia do Alto Paraguai, que merece uma atenção especial

por se tratar de uma "área crítica" de importância nacional e internacional (Bucher et al.,

1994).

O Pantanal também regula o regime hídrico ao atuar como uma grande "esponja"

que retarda o fluxo da água proveniente da bacia superior, pois libera água lentamente e

uniformemente, retardando a enchente anual do Baixo Paraguai, em, aproximadamente,

seis meses (Bucher et al. 1994).

Da Silva (1990) dividiu o seu ciclo hidrológico dessa região em quatro fases:

enchente (outubro-dezembro), cheia (janeiro-março), vazante (abril-junho) e estiagem

(julho-setembro). A ciclagem de nutrientes, a sucessão ecológica e os ciclos biológicos,

entre outros, são fortemente influenciados por essa variação. Ela é responsável pela

renovação da vida.

Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos onde se

formam banhados, lagoas (baías) e corixos temporários. Nessa época, o pantaneiro leva

o gado para as áreas mais altas e os peixes saem dos rios e espalham-se por toda a área

pantaneira inundada.

A importância dessa variação sobre as 263 espécies de peixes encontradas no

Pantanal é relatada, também, por pescadores. Na enchente, estes, acompanhando os

peixes em migração trófica para as áreas alagadas, migram dos rios para as lagoas (ou

baías), onde se encontram os peixes, à procura de frutas que caem das árvores.

Na época da vazante, quando os rios voltam a seus leitos, milhões de peixes

ficam aprisionados nas baías, servindo de alimento a jacarés (caimã), as centenas de
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espécies de aves (tuiuiú, marrecas, garças, martins-pescadores, espécies de trinta-réis,

mergulhões, biguás, entre outras) – sem falar das espécies de aves migratórias, que

fogem do inverno ártico, rumo ao sul do Chile, que fazem "escala" no Pantanal para se

alimentar. Os pastos, por causa do depósito de matéria orgânica trazida pelas águas,

renovam-se atraindo o gado, cervos-do-pantanal, capivaras, onça-pintada, jaguatiricas,

lobo-guará, tamanduá-bandeira, araras e répteis, entre outros animais.

A sazonalidade do regime hídrico, entremeado de áreas não alagáveis, é que

permite a presença humana na região. Destacam-se as comunidades tradicionais,

indígenas ou não, que interagem com o ambiente pantaneiro há séculos. Essas

populações são portadoras  "de uma outra cultura, de seus mitos próprios e de relações

com o mundo natural distintas daquelas existentes nas sociedades urbano-industriais"

(Diegues,1996). A cultura desenvolvida por essas comunidades é perfeitamente

adaptada ao meio: o padrão de drenagem, o tipo de solo, de flora, enfim, os recursos

naturais disponíveis é que levam a ocupar-se, ou não, determinado espaço.

Atualmente, o Pantanal, que vêm sofrendo com os impactos do processo de

degradação por desmatamento desenfreado, erosão, assoreamento dos rios,

contaminação por agrotóxicos, pesca predatória, grandes projetos de infra-estrutura e

pelo turismo desordenado, está sendo assombrado por um "fantasma" que ronda a

região há anos: o Projeto Hidrovia Paraguai-Paraná.

HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ: BREVE HISTÓRICO

O governo federal atesta, entre outros, que quer resgatar para o desenvolvimento

sustentável no Brasil um vasto programa de utilização de hidrovias, integrando o país

por meio de todos os tipos de transporte, reduzindo distâncias, sem poluir, ganhando

tempo e tornando os produtos brasileiros mais competitivos no mercado Com a

implantação do Mercosul, a possibilidade da antiga navegação ser restaurada, agora em

moldes mais "modernos", tem causado grande polêmica entre os vários setores da

sociedade nacional e internacional, haja vista a hidrovia estender-se através do Pantanal,

uma área muito vulnerável.

Os impactos  diretos incluem: alteração do regime hídrico, deterioração da

qualidade da água, perda de áreas úmidas, perda do efeito regulador do Pantanal, perda
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da biodiversidade local, regional e global, alterações nos padrões das cadeias tróficas,

perdas de diversidade e produtividade de peixes e alterações na abundância e

mobilidade da vegetação flutuante.

Os impactos indiretos incluem um aumento da pressão sobre os recursos

naturais, degradação dos estilos de vida local, perda de potencial turístico e recreativo,

expansão de doenças transmitidas por vetores e impactos secundários por meio do

desenvolvimento induzido (Bucher et al. 1994; Panayotou, 1997). A alteração do fluxo

natural do rio Paraguai e, consequentemente dos pantanais, afetará os meios e modos de

vida de aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e de pequenos criadores de gado, os

quais dependem do sistema do rio para sua subsistência (Da Silva e Silva, 1992)

Em março de 1998, um projeto proposto pelo Comitê Intergovernamental para a

Hidrovia (CIH), que teve seus estudos de impacto financiado pelo Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi descartado pelo governo brasileiro.

Porém, não ficou descartada a possibilidade de não haver intervenções nos rios. Foi

anunciado que cada país estava livre para fazer, com seus próprios recursos, as obras de

engenharia que considerassem necessárias.

METODOLOGIA

A pesquisa baseou-se em Sigaud (1990), visto que enfatiza  o modo de ocupação

socioeconômica do espaço a ser impactado e a diferenciação social entre os grupos a

serem atingidos, tendo a família como unidade de estudo, por ser ela uma unidade

predominante no cultivo da terra, na lida com o gado e criações em geral, como

também, na atividade da pesca. Enfim, a unidade familiar e os agrupamentos familiares

são importantes na reprodução social do campesinato e, nas áreas úmidas, é o

agrupamento familiar que fornece as condições para cumprirem-se todas as etapas do

calendário anual de trabalhos e festas - desenvolvendo atividades relacionadas com a

roça, o gado, a pesca e toda gama de atividades que envolvem o manejo ambiental.

A pesquisa de campo foi realizada com aplicação de um questionário, baseado

no modelo desenvolvido por Syme e Nancarrow (1996): composto de quatro seções -
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que abarcam temas como prioridades em aproveitamento e uso de água; concordância e

discordância com filosofias pelas quais a água deveria ser aproveitada e usada; atitudes

para um planejamento justo e características demográficas do entrevistado.

ESTUDO DE CASO

A área de estudo escolhida encontra-se no rio Cuiabá - o segundo maior coletor

de águas da Bacia do Rio Paraguai. Foi selecionada a comunidade pesqueira do Estirão

Comprido.

a) Os pescadores de Estirão Comprido.

O Pantanal da região de Barão de Melgaço, com 97,5% de seu território

encravado na planície pantaneira, é uma área suscetível a alagamentos periódicos de sua

planície, por extravasamento das águas do rio Cuiabá, por isso, possui uma dinâmica

marcada pelo ciclo das águas.

Nas margens desse rio, as populações ribeirinhas adensam-se sobre os diques

marginais que as águas construíram ao longo de seu curso. Essas regiões possuem

porções mais firmes de solo da várzea, onde são desenvolvidas atividades agrícolas.

Em geral, a população ribeirinha do Alto Paraguai, assim como toda a população

ribeirinha brasileira, representa um grupo social que ficou excluído do desenvolvimento

recente da região e, assim, são vistos como grupos atrasados. De acordo com

Blumenschein et al. (1996), os ribeirinhos da Bacia do Alto Paraguai, um dos grupos

mais tradicionais na região, vivem o ano todo isoladamente, por causa do difícil acesso,

por via terrestre, à suas moradias. Totalmente adaptados ao ritmo das águas, o rio

fornece-lhes, diariamente, sua principal fonte de alimentação: o peixe. O plantio de

arroz, mandioca, milho e outras culturas e o pescado, dão o caráter de subsistência a sua

atividade econômica. No passado, o rio também ajudava-os a negociarem seus

excedentes agrícolas nas lanchas (chalanas), que o cruzavam periodicamente. Na década

de 1970, com a expansão das rodovias, o transporte fluvial conheceu o seu fim.

A comunidade ribeirinha de Estirão Comprido encontra-se inserida na planície

de inundação do Pantanal Mato-Grossense. Situa-se nas duas margens do rio Cuiabá,



9

fazendo limite na margem esquerda com as morrarias que delimitam a baía de

Chacororé.

Costa Júnior (1993) relata que a comunidade ribeirinha de Estirão Comprido

talvez seja uma das maiores à beira do rio Cuiabá, localizada no município de Barão de

Melgaço, MT, e dependendo da pesca, como atividade econômica, luta, como tantas

outras comunidades, para manter seu modo de vida,  diante de todo o desenvolvimento

social e ambiental que o "Pantanal do Cuiabá"  vêm sofrendo.

Observando a ocupação do espaço, Costa Júnior (1993)  relata que as casas

possuem a fachada de frente para o rio, porque é onde se desenrola a vida pública, as

festividades, os encontros nos portos, as negociações, enfim, as relações sociais. Os

espaços atrás das moradias possuem maior identificação com as áreas alagáveis, onde se

estabelecem algumas atividades agrícolas de subsistência e a criação de porcos e

galinhas. No período da seca, os ribeirinhos desenvolvem o plantio de arroz, feijão,

abóbora, fumo, batata-doce, moranga, melão, melancia e milho nas "praias" que se

formam no  rio Cuiabá, mas a pesca continua sendo a principal atividade.

Com a possibilidade da implantação do projeto Hidrovia Paraguai-Paraná,

organizações não-governamentais (ONGs) e pesquisadores temem pela reprodução

social dessas comunidades nesta área, já tão impactada – a construção da barragem do

rio Manso já diminuiu o volume de águas do rio Cuiabá. Na estação seca de 1999, em

alguns pontos do rio a profundidade chegou a 40 cm, por causa da retenção de água pela

barragem.

Segundo Hamilton (1998), os efeitos de um projeto para uma maior navegação

na Hidrovia Paraguai-Paraná ocasionariam drásticos impactos nas sub-regiões

pantaneiras. Um rebaixamento do leito do rio Paraguai entre 0,10 m e 0,25 m será o

suficiente para causar mudanças consideráveis ao ambiente. Descrições de decréscimo

da área inundável que acompanharia reduções no nível da água do rio Paraguai são

apresentadas.

Os dados foram obtidos em vários estágios do rio, onde se encontram as estações

ao longo do rio Paraguai, através do Pantanal, bem como ao longo dos maiores

tributários, como também de satélites. Os resultados individuais mostram que esses

decréscimos não são justamente distribuídos pela região e que, certamente, algumas
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sub-regiões teriam reduções mais extremas  de área inundada, destaque para as sub-

regiões corixos Grande e Cuiabá que teriam suas áreas reduzidas em mais de 50%, com

o rebaixamento de 25 cm, na época da seca e, na cheia, serão também as mais

fortemente afetadas pela redução do nível da água.

Daí a preocupação com o futuro das populações humanas que habitam o

Pantanal e o objetivo deste trabalho de resgatar a percepção desses grupos para um

gerenciamento hídrico menos excludente.

RESULTADOS PARCIAIS

No que concerne à percepção do grau de justiça em aproveitamento e usos da

água para vários fins, em geral, ribeirinhos e pantaneiros demonstraram-se muito à

vontade em partilhar a água com outros grupos e setores da sociedade. Os ribeirinhos

apresentaram-se divididos quanto ao grau de justiça em utilizar água para suprir as

necessidades do meio urbano. Os entrevistados, que alegaram ser injusta a utilização

dos recursos hídricos para esse propósito, alegaram que as cidades e seus moradores

"sujam o rio". Faz-se necessário destacar que a comunidade ribeirinha do Estirão

Comprido encontra-se a jusante da sede do município de Barão de Melgaço, MT, e da

capital de seu Estado, a cidade de Cuiabá – que asfixia há décadas o rio Cuiabá,

principal manancial de abastecimento da capital e de fundamental importância para a

manutenção dos ciclos ecológicos do complexo ecossistema pantaneiro, com seu esgoto

orgânico e resíduos sólidos doméstico e industrial, o que faz com que muitas espécies

de peixes procurem refúgio em outras localidades. Assim sendo, os ribeirinhos, por

dependerem da pesca, têm sua subsistência ameaçada. Quanto ao item uso da água para

preservação de áreas alagáveis, os dois grupos demonstraram grande interesse em

preservar e conservar essas áreas, achando mais que justo conservar e garantir

distribuição da água para essa finalidade. Destacaram que seus barcos barulhentos e

velozes estão danificando os barrancos e contribuindo para o assoreamento do leito do

rio Cuiabá e afugentando os peixes.

No tocante ao grau de concordância com alguns aspectos políticos para o

gerenciamento hídrico, ribeirinhos concordam que toda a comunidade e a manutenção
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dos modos de vida da população local devem ser os maiores beneficiados em

empreendimentos que envolvam recursos hídricos. Destaca-se, nesse item, o percentual

de ribeirinhos que acham que a união de interesses deve ser o maior beneficiário – com

essa resposta, vão de encontro ao desenvolvimento sustentável. Quanto à solidariedade

a futuras gerações, concordam que leis e regulamentos devem ser fixados no presente

para preservar qualidade e quantidade de água, para as atuais e futuras gerações. Porém,

em suas falas, os ribeirinhos sublinharam que na prática as leis não "funcionam" e não

são iguais para todos, mostrando-se pessimistas quanto as mesmas.

Na seção grau de concordância com atitudes para o planejamento hídrico,

concordam que o processo decisório nem sempre é justo e que não podem esperar que o

governo os defenda e a seus interesses com imparcialidade.

A respeito da percepção de impactos que a Hidrovia poderá causar, não

reconhecem que a intervenção de obras de engenharia no rio Cuiabá causará danos ao

ambiente ribeirinho e, conseqüentemente, a seus modos de vida. Isso porque o

desmatamento da mata ciliar, intensa atividade econômica no planalto, entre outros, está

assoreando o rio. Alguns responderam que "pior do que está não ficará". A maioria dos

entrevistados declarou que, com certeza, obras no rio Paraguai não afetarão a região

onde vivem. Mesmo respondendo que não gostariam de dar sugestões, ao governo, a

respeito da implantação da Hidrovia, concordam que é possível a participação do povo

em processos decisórios que envolvam assuntos hídricos, por intermédio de associações

comunitárias. Os ribeirinhos apontaram, também, as associações profissionais, uma vez

que todos são cadastrados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e se

reconhecem enquanto categoria profissional. Porém, poucos declararam-se inseridos em

qualquer tipo de associação.
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CONCLUSÃO

Mesmo estando desinformados a respeito da Hidrovia Paraguai-Paraná e seus

impactos, os ribeirinhos têm clara percepção do que venha a ser justo em gerenciamento

hídrico. Apresentaram-se desconfiados da imparcialidade do governo e da Justiça e

mostraram-se preocupados com o futuro do Pantanal do rio Cuiabá. Os ribeirinhos

demonstraram, ainda, uma aguçada percepção da qualidade ambiental de sua área de

interação.
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