
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                              1 

 
O CASO DA BACIA DO RIO MEKONG: entre o desejável e o possível na 

gestão de águas transfronteiriças 
 

Leticia Caroline Barche Tatemoto
1
 

 

RESUMO --- Este estudo propõe-se analisar a aplicação dos princípios e diretrizes 
internacionalmente estabelecidos para a governança dos recursos hídricos no caso da Comissão do 
Rio Mekong, no Sudeste asiático. A partir da análise da produção internacional de recomendações 
sobre o tema e da região selecionada e de seu mecanismo de compartilhamento de recursos hídricos 
temos que a Comissão do Rio Mekong é uma organização composta por Estados que percebem 
maiores benefícios na reafirmação da soberania e limitação da interdependência, mas que 
necessitam da Comissão como forma de controle e informação sobre os usos do rio feitos pelos 
demais Estados. Devido aos regimes políticos autoritários e objetivos da Comissão, alguns 
princípios e diretrizes internacionais para a governança de recursos hídricos se fazem notar, mas de 
maneira adaptada às necessidades locais. Ainda, existe grande pressão de atores externos para a 
incorporação de outros princípios, notadamente aqueles ligados à participação dos usuários da água 
nos processos decisórios. A presença da China é um complicador para as relações. 
 
ABSTRACT --- This study sets out to investigate the implementation of internationally agreed-
upon principles and guidelines for water resources governance in the case of the Mekong River 
Commission, in Southeast Asia. With the analysis of the set of international recommendations and 
of the history and interactions in the selected region we demonstrate that the Mekong River 
Commission is an organization composed of States that perceive greater benefits in the 
reaffirmation of their sovereignty and the limitation of their interdependence, but these States need 
the Commission as a means of control and information on the ways the other States explore the 
river resources. Because of the authoritarian political regimes and the goals of the Commission, 
some international principles and guidelines for the governance of water resources are present, 
though adapted to the local needs. Still, there is great pressure from external actors for the 
incorporation of other principles, especially those related to the participation of water users in 
decision making processes. The presence of China complicates the cooperation within the basin.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 
  

A governança dos recursos hídricos tem ganhado escopo cada vez mais internacional desde a 

década de 1970. Isso deve-se ao crescente conhecimento sobre os riscos transfronteiriços da piora 

das condições da hidrosfera, do uso insustentável da água, e da ineficiência das práticas de gestão 

dos recursos hídricos. Mais que isso, a expansão de conflitos decorrentes de desigualdades 

relacionadas ao acesso a água para usos essenciais contribui para os debates internacionais sobre a 

questão. Diversas conferências internacionais desde 1977 trataram da questão da governança de 

recursos hídricos buscando medidas para remediar e controlar problemas como a poluição das 

águas, ausência de saneamento e doenças relacionadas, falta de acesso a água, conflitos por recursos 

hídricos, e ameaças e desastres ambientais como secas e enchentes.  

Como resultado do diálogo internacional, diversos princípios e diretrizes para governança de 

recursos hídricos foram acordados pela sociedade internacional. Este trabalho analisa brevemente 

tais princípios e diretrizes, e investiga o processo de incorporação dos mesmos em um acordo 

regional, a partir da análise dos interesses e do arranjo institucional adotado pelos Estados 

partilhadores da Bacia do Rio Mekong, no Sudeste asiático – um estudo de caso particularmente 

interessante pela grande dependência da população em relação aos recursos do rio.  

 

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS INTERNACIONAIS E TEÓRICOS 

 

O debate internacional sobre acerca de alguns aspectos da gestão de águas não é algo recente. 

Na Europa, por exemplo, comissões internacionais para os rios Reno e Danúbio foram formadas 

durante o séc. XIX para a tratar de questões de navegação, poluição e controle de inundações, de 

acordo com Axelrod e Vig (1999). Entretanto, as preocupações com a saúde do ecossistema e uma 

visão mais holística da relação entre homem e ambiente começaram a ser manifestadas há poucas 

décadas. A primeira conferência internacional pós-Estocolmo que marcou o início de discussões 

mais amplas sobre recursos hídricos foi a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, em Mar del 

Plata, 1977. Desde então até 2001 aconteceram mais seis conferências de maior importância sobre o 

assunto: Consulta Global sobre Água Salubre e Saneamento para a década de 1990 (Nova Deli, 

1990), Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 

1992), Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente (Dublin, 1992), Conferência 
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Internacional sobre a Água e o Desenvolvimento Sustentável (Paris, 1995), Segundo Fórum 

Mundial da Água (Haia, 2000), e Conferência Internacional sobre Água Doce (Bonn, 2001). A 

partir de 2001 cresceu a participação de atores não-estatais, e a preponderância de recomendações 

de ONGs ambientais e sociais acabou por mascarar o real progresso político atingido pelos 

encontros.  

Apesar de existirem contradições em algumas das recomendações geradas em tais 

conferências, é possível resumir os princípios e diretrizes resultantes como uma conjunção do 

princípio básico de prover acesso a água a todas as pessoas, os Princípios de Dublin de 1992 (1. A 

água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o 

maio ambiente; 2. O desenvolvimento e a gestão da água devem ser baseados em uma abordagem 

participativa, que envolva usuários, planejadores e definidores de políticas em todos os níveis; 3. As 

mulheres têm um papel central na provisão, gestão e proteção da água; 4. A água tem valor 

econômico em todos os seus usos competitivos, e deve ser reconhecida como um bem econômico), 

e outros princípios relacionados, como os princípios do poluidor pagador e do uso eqüitativo, e a 

recomendação para gestão integrada da bacia. A Conferência de Dublin pode ser considerada a mais 

importante internacionalmente em relação aos recursos hídricos, e os Princípios de Dublin foram 

repetidos exaustivamente em várias das conferências subseqüentes e publicações relacionadas, em 

contradição aparente com a falta de incorporação efetiva de tais princípios nacional e 

internacionalmente. Além dessas, recomendações como o fortalecimento institucional, educação 

ambiental e necessidade de cooperação internacional para pesquisa e compartilhamento de 

informações contam também na maioria dos documentos das conferências.  

A água é caracterizada em duas ocasiões (Dublin e Rio de Janeiro) como recurso finito, um 

avanço, uma vez que a compreensão da limitação do recurso é essencial para que se pense no uso 

eficiente do mesmo. Ainda, a caracterização como bem econômico reforça a questão da eficiência, 

uma vez que supõe a atribuição de preço ao recurso. É interessante perceber que a recomendação da 

punição daqueles que fazem mau uso do recurso aparece na mesma ocasião em que ele é definido 

como “finito e vulnerável” (Dublin); entretanto, passa a existir independentemente dessa 

caracterização explícita nas ocasiões subseqüentes. Nas conferências que chegam a recomendar 

uma forma ideal de compartilhamento/distribuição do recurso (Dublin, Paris e Haia), todas elas 

adotaram o princípio do uso eqüitativo. Ou seja, todos têm o mesmo direito de apropriar-se da água, 

e não se deixa de considerar que essa apropriação reduza a quantidade disponível para os demais 
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usuários, uma vez que tal princípio aparece concomitantemente com a definição da água como 

recurso finito e bem econômico.  

Sobre o princípio do poluidor-pagador e o tratamento da água como bem econômico, ou seja, 

a atribuição de valor à água e a penalização de seu mau uso, são propostas que entendem água como 

um commom-pool resource (CPR), um recurso com alta subtratividade – uso de um reduz o volume 

disponível para os demais – e baixa exclusão – é muito difícil impedir o acesso ao recurso. Não é 

possível nem desejável excluir uma pessoa de fontes de água, entretanto, é necessário o uso 

moderado e eficiente, uma vez que o recurso é limitado. Com as políticas de precificação e 

penalização do mau usuário preservar-se-ia o direito amplo de acesso à água. Da mesma forma, a 

gestão integrada busca garantir não só a exploração eficiente do recurso, como o uso eqüitativo – 

com a compreensão das necessidades de todos os setores e do volume d'água disponível é possível 

melhor distribuí-la. A participação ampla dos interessados no processo de decisão também tem 

potencial para reforçar uso eqüitativo. Assim, podemos entender os mais importantes princípios e 

diretrizes globalmente estabelecidos para gestão dos recursos hídricos como um conjunto 

harmônico, que visa garantir acesso amplo e uso eficiente de um dos bens naturais mais preciosos à 

humanidade e ao planeta.  

A água é um recurso natural limitado, essencial e desigualmente distribuído. Apesar de 

renovável, é extremamente sensível ao mau uso humano. De acordo com Bernauer (1997), os ciclos 

hidrológicos naturais causam a escassez e a distribuição desigual na maioria dos casos, mas esses 

problemas podem também resultar do uso humano insustentável. Para o autor, certos incentivos 

estruturais além de problemas políticos e institucionais impedem que os países compartilhadores de 

bacias internacionais consigam estabelecer mecanismos para a gestão conjunta ou coletiva das 

bacias transfronteiriços. 

Apesar de que arranjos institucionais para a gestão de bacias hidrográficas internacionais 

possam ser orientados por princípios e diretrizes aceitos internacionalmente, eles tendem a assumir 

características locais: em teoria, de acordo com Ostrom (1990) o desenho institucional serve às 

necessidades e desafios do compartilhamento presentes em uma situação dada. Nesse sentido, a 

discussão acerca da cooperação internacional para a gestão compartilhada de recursos hídricos 

requer uma análise teórica preliminar sobre o processo de tomada de decisão quanto a common-pool 

resources (CPRs). Ostrom (1990) considera que compartilhadores de CPRs são indivíduos 

amplamente racionais, e que suas decisões quanto à provisão ou apropriação do recurso são 
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baseadas nessa racionalidade e nas interações complexas às quais estão submetidos. Assim, o 

comportamento dos atores depende das relações entre custos esperados, e dos benefícios possíveis, 

avaliando também as percepções sobre as possíveis escolhas de comportamento dos demais atores.  

As experiências mais exitosas de gestão local de águas são aquelas nas quais as partes 

apropriadoras escolhem em conjunto o desenho institucional mais apropriado para facilitar a 

resolução de dilemas de ação coletiva. Assim, as partes podem fazem compromissos credíveis e 

conceber novas regras e instituições para prover uma estrutura mais eficiente de incentivos para a 

ação cooperativa, de acordo com Ostrom (1995). Isso pode também ser verdade para a cooperação 

internacional. Apesar de as regras tornarem a cooperação possível, geralmente não há mecanismo 

de enforcement – capaz de compelir o ator a cooperar. Os Estados observam os compromissos 

porque os ganhos gerados pela cooperação dentro dos arranjos institucionais excedem aqueles da 

não-cooperação. Tais instituições oferecem, no entanto, padrões que permitem que partes percebam, 

nas ações dos demais, seu nível particular de obediência às regras. Keohane e Ostrom (1995) 

oferecem um modelo de estruturação das variáveis relacionadas ao desenho institucional para 

compartilhamento de CPRs bastante pertinente, destinado a auxiliar na determinação da capacidade 

de cooperar, na decisão dobre as regras dessa cooperação, e o comportamento dos atores frente a 

essas regras. Para os autores, entre as variáveis antecedentes estão o número de atores envolvidos e 

a heterogeneidade entre eles quanto a recursos, preferências, informações e crenças; são ainda 

relevantes a estrutura interna dos atores, o domínio e as possibilidades de exclusão e subtratividade 

do CPR em questão; e existem ainda os chamados “parâmetros exógenos”, ou seja, as estruturas 

geofísicas da bacia e quaisquer arranjos institucionais antecedentes envolvendo os mesmos atores 

tanto em questões ligadas ao recurso compartilhado como em questões diversas.  

São variáveis intervenientes os custos de transação, as possibilidades de comunicação efetiva 

entre os atores, capaz de reduzir incertezas, e o que os autores entendem como a capacidade de 

fazer compromissos credíveis, ou seja, demonstrada capacidade econômica e disposição política de 

agir de acordo com as regras negociadas. Esses quadros de variáveis apresentam um conjunto de 

incentivos à cooperação. Os Estados avaliam os incentivos apresentados, os possíveis riscos e 

custos da cooperação, e moldam, assim, seu comportamento.  

Há que se reforçar também um aspecto fundamental na distribuição relativa de custos e 

benefícios e poder de negociação no caso das bacias hidrográficas: a localização em relação ao 

sentido dos fluxos. Bernauer (1997) afirma que países a montante têm maior poder relativo, visto 
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que sua forma de uso das águas afeta diretamente os países a jusante, mas o contrário dificilmente 

ocorre. 

Sobre a interferência dos “parâmetros exógenos”, notadamente em relação ao poder relativos 

dos Estados quanto à localização na bacia, Haftendorn (1999) auxilia a compreensão dos 

comportamentos possíveis. Para a autora, conflitos sobre recursos hídricos são fundamentalmente 

assimétricos, uma vez que há um Estado ou Estados que controlam a nascente e os fluxos superiores 

do rio. Tal controle torna a cooperação com os Estados a jusante pouco interessante, a não ser que 

seja recompensada, os chamados side-payments. Tais compensações podem ocorrer dentro do 

arranjo cooperativo para a bacia, mas ocorrem mais frequentemente em arranjos relacionados. 

Assim, a autora entende que a cooperação é uma boa alternativa quando existe bom relacionamento 

bi ou multilateral entre os Estados da bacia, quando a interdependência entre os mesmos é muito 

profunda, ou na presença de pressões externas, notadamente de Estados mais poderosos, alterando 

as estruturas de custos e benefícios para os atores. Ou seja, temos que o desenho institucional 

adotado para o compartilhamento de recursos hídricos é determinado por um conjunto de interesses 

amplos, não necessariamente restritos à questão das águas.  

  

3 – CONFLITO E COOPERAÇÃO NA BACIA DO RIO MEKONG 

 

De modo geral, existem três razões centrais para a cooperação internacional para gestão de 

recursos hídricos: a necessidade de evitar (i) conflitos ou intensificação de conflitos já existentes 

entre Estados ou populações pelo seu uso ou controle, (ii) crises sociais decorrentes do esgotamento 

do recurso, (iii) problemas ambientais de grande repercussão. Os princípios e diretrizes 

internacionais identificados são compatíveis com essas necessidades. Quanto aos princípios 

decorrentes das grandes conferências, pode-se dizer que têm um foco bastante grande em evitar 

conflitos, uma vez que tratam prioritariamente das formas de distribuição do recurso.  

De acordo com Ravnborg (2004), são 263 as bacias internacionais; e para pouco menos da 

metade delas, 117, existem tratados regionais regulamentando algum aspecto do uso e 

compartilhamento das águas. Esses mecanismos para compartilhamento de recursos guardam entre 

si enormes diferenças, relacionadas aos aspectos geográficos, formas de uso da água, número de 

Estados envolvidos, tipo de formalização e finalidade do mecanismo, nível de desenvolvimento dos 

Estados,  e muitos outros. Este trabalho analisa a Comissão do Rio Mekong, criada na primeira 
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metade da década de 1990, mas sofrendo influência de tratados anteriores. Entre os critérios de 

análise, serão considerados principalmente os atores envolvidos e seus interesses, a presença de 

mecanismos de imposição de regras, e os princípios e diretrizes constantes na redação do 

documento principal e aplicação efetiva dos mesmos. Assim espera-se ser possível compreender a 

origem da absorção ou não absorção das recomendações globais pelos acordos regionais e, da 

mesma maneira, a obediência ou não às mesmas, regionalmente, uma vez acordadas. 

O rio Mekong é o décimo rio do mundo em volume. Mais importante rio do sudeste asiático, 

sua bacia está compreendida no território de seis Estados. Sua nascente e quase metade de sua 

extensão localizam-se na densamente povoada e pouco desenvolvida província de Yunnan, na 

China. Adiante em seu curso, forma a fronteira entre Laos e Mianmar e, em seguida, Laos e 

Tailândia. O rio passa a fluir, então, no território do Camboja, formando seu delta no Vietnã e 

desaguando no Mar da China Medional, de acordo com Jacobs (2002). Em dados objetivos, bacia 

tem a área aproximada de 795.000km², o curso principal do rio se estende por 4.800 km, e o volume 

médio que chega a fox é de 15.000m³/s. A China contribui com 16% do volume total de água, 

Mianmar com 2%, Laos com 35%, Tailândia e Camboja com 18%, e Vietnã com 11%.  

A importância social e econômica do rio é muito grande, principalmente nas regiões mais 

pobres, onde a maioria da população depende diretamente do rio para a sobrevivência. Como 

exemplo dessa dependência é possível citar o caso do Camboja, onde 16% do PNB vem da 

atividade pesqueira, e 6 milhões de pessoas, mais da metade de sua população, tem a pesca como 

atividade geradora de renda ou subsistência; em relação aos países da chamada Bacia do Baixo 

Mekong – Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã – a maior parte dos cerca de 70 milhões de habitantes 

têm no cultivo  de arroz de arroz estimulado pela pesca de subsistência e semi-subsistência seu meio 

de vida, de acordo com Fox e Sneddon (2006). 

Tal dependência em relação aos recursos do rio é histórica, e a percepção da mesma e da 

vulnerabilidade mútua entre os Estados ribeirinhos juntou-se às idéias de desenvolvimento regional 

a partir do potencial do rio para gerar o primeiro projeto de coordenação entre os Estados da região, 

o Comitê do Mekong, de 1957. De acordo com Jacobs (2002) a origem do Comitê do Mekong está 

ligada ao Escritório para Controle de Enchentes da UNECAFE – Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a Ásia e o Oriente Distante, na sigla em inglês (equivale à atual UNESCAP - Comissão 

das Nações Unidas para Ásia e Pacífico). O Escritório, na década de 50, começava a ampliar seu 

foco para tratar de múltiplos aspectos do planejamento para as bacias. Devido à recente 
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independência de Camboja, Laos e Vietnã (partes da antiga Indochina Francesa até os acordos de 

Genebra de 1954) gerando ambiente político propício, e aos resultados de estudos preliminares em 

relação ao potencial para geração de hidroeletricidade, irrigação e navegação, o baixo Mekong 

tornou-se prioridade para o Escritório para Controle de Enchentes. Assim, em 1957 os 

representantes dos quatro Estados que hoje compõem a Comissão do Rio Mekong adotaram o 

“Statute for the Committee for Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin”, Estatuto 

para o Comitê de Coordenação de Pesquisas do Baixo Rio Mekong, contando com comitês locais e 

um corpo burocrático central.  

Quando da criação do Comitê do Mekong, a Birmânia, atual Mianmar, não demonstrou 

interesse em participar, e a China não fazia parte das Nações Unidas à época. Estados Unidos, 

França e Japão eram os maiores patrocinadores do Comitê. A importância dos EUA era tal que um 

norte-americano ocupava o posto de chefe administrativo do Comitê, de acordo com Osborne 

(2004).  

Haftendorn (1999), como já visto, ao estudar os incentivos para cooperação entre 

partilhadores de um CPR, propõe que a presença de um ator externo com interesses na região 

poderia 'alterar a posição relativa dos atores' de forma a favorecer ou mesmo forçar um acordo. No 

caso da ação dos EUA, devido a seus perceptíveis interesses na região (estratégica, dado o contexto 

da Guerra Fria) e clara influência tanto na criação do Comitê do Mekong como na sua condução nos 

anos posteriores, bem como as relações com a Tailândia, é possível afirmar que a hipótese da autora 

se confirma, e a que a presença norte-americana foi crucial para o início da cooperação na bacia do 

baixo Mekong. 

Segundo Jacobs (2002), um estudo das características sociais e econômicas da bacia 

encomendado no início da década de 1960 trouxe recomendações que enfatizavam o 

desenvolvimento de recursos humanos, estimativas dos recursos da bacia, questões econômicas e 

organizacionais, previsão e aviso de enchentes e melhorias na agricultura, além da recomendação de 

construção dos projetos de engenharia nos afluentes do rio antes do início de projetos pra o leito 

principal. O estudo acabou por gerar muitos dos programas do Comitê do Mekong. Foram 

construídas várias represas em afluentes, estruturas de irrigação, além da formação de programas de 

coleta de dados e pesquisa.  

Desde a metade da década de 60 até o início da década de 1970, período de conflito entre 

Estados Unidos e Vietnã, e intensificação da Guerra Fria, o patrocínio norte-americano ao Comitê 
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do Mekong não cessou, de acordo com Fox e Sneddon (2006). A Tailândia recebeu apoio militar e 

financeiro dos Estados Unidos nesse período, e até a década posterior, pois era o maior aliado norte-

americano na região.  

Em 1975, o Comitê ratificou a “Declaração Conjunta de Princípios para Utilização das Águas 

da Bacia do Baixo Mekong”, que determinava a necessidade de acordo entre todos os membros 

para a construção de projetos de grande porte. Tal iniciativa representou, à época, o fortalecimento 

da cooperação na bacia. A obrigatoriedade do consenso pode contribuir para maior troca de 

informações entre os Estados, o que, de acordo com Martin (1992) tende a facilitar a cooperação. 

Da mesma maneira, os custos da não-cooperação são exacerbados a todos os membros, uma vez 

que o comportamento desviante pode causar uma resposta negativa dos outros atores. Contudo, 

exigência de consenso pode também gerar uma situação de busca pelo mínimo denominador 

comum, onde a cooperação ocorre, porém em menor intensidade. 

Com o fim da guerra do Vietnã, contudo, o desenvolvimento do Mekong perdeu importância 

para os Estados Unidos. Ascendeu, no Camboja, o regime do Khmer Vermelho, resultando na 

posterior retirada do mesmo do Comitê. Assim, de 1978 a 1991, tempo de ausência do Camboja, 

funcionou o “Interim Mekong Committee”, ou Comitê Provisório do Mekong, segundo Lauridsen 

(2004).  

O Comitê Provisório do Mekong continuou a atuar nos programas menos controversos, e que 

não exigiam a participação de todos os membros: basicamente coleta de dados hidrológicos e de 

qualidade da água. Nesse período, a oposição entre a Tailândia, em acelerado processo de 

desenvolvimento, e os demais países também constituiu impedimento para projetos de grande porte, 

inclusive pelo fato de que os custos de possíveis obras ficarem quase totalmente a cargo da 

Tailândia, como afirmam Fox e Sneddon (2006) e Jacobs (2006).  Para este autor, Tailândia 

percebia que esforços para cooperação e coordenação na bacia incorreriam em custos e 

constrangimentos elevados, além de não balanceados por benefícios advindos dessa cooperação, 

uma vez que quaisquer benefícios seriam distribuídos entre todos os Estados da bacia. 

Assim, a ausência do Camboja e a assimetria entre os demais Estados impediram a aplicação 

de planos de desenvolvimento na bacia, restando então os projetos de abrangência nacional. De 

acordo com o Comitê Provisório do Mekong (1988) dos 29 projetos constantes no planejamento de 

1987, 26 tinham escopo nacional. 

Sobre a instabilidade – tanto ambiental quanto política e social – na região do baixo Mekong, 
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é possível afirmar que bastante bem contornada pelo Secretariado do Comitê. Houve alterações de 

membros, estrutura organizacional, e tipo de projetos. Sobre esse ponto, Jacobs (2006) sustenta que 

organizações que conseguem adaptar-se e operar com alguma efetividade em contextos instáveis 

tendem a estar mais preparadas para mudanças futuras. A instabilidade levou à redução do volume 

de ajuda internacional, limitou a área onde pesquisas e coletas de dados poderiam ser realizadas, e 

engessou, de forma geral, as possibilidades de atuação da Organização. Contudo, o Comitê do 

Mekong resistiu às tensões e seguiu como um fórum para discussões de temas de interesse comum. 

No período, a existência do Comitê contribuiu com a estabilização em relação às questões, uma vez 

que constituía uma base para diálogo e resolução de diferenças.  

Antes de passarmos à formação da Comissão do Rio Mekong, Osborne (2004) chama a 

atenção para algo que pode ter contribuído para a reaproximação dos países em torno do 

desenvolvimento a partir do potencial da bacia. Em 1992, o Banco de Desenvolvimento da Ásia 

(ADB) iniciou o Programa para a Grande Sub-região do Mekong, envolvendo Mianmar, Camboja, 

Laos, Tailândia, Vietnã e a China (província de Yunnan). Trata-se de um fórum, existente até o 

presente, com reuniões anuais, que trata de projetos em variadas áreas, seja de transporte, turismo e, 

principalmente, produção de energia. O Programa não conta com uma estrutura rígida, tampouco 

possui funções regulatórias quanto ao uso do Mekong. Ainda, não tem envolvimento com projetos 

para o curso principal do rio. Entretanto, trata-se de um espaço de aproximação e troca de 

informações, onde acordos podem ser negociados. Assim, é possível que tenha contribuído para a 

renegociação, entre os países do antigo Comitê do Mekong, para a formação de um novo acordo. É 

importante lembrar que, de acordo com Martin (1992) quanto maior a quantidade de informações 

disponível acerca dos parceiros, mais disposto estará um ator a cooperar. 

Segundo Browder (2000) o começo da década de 90 foi bastante turbulento para o Comitê. A 

intenção do Camboja de retornar, recebeu forte oposição da Tailândia, que condicionou o retorno à 

entrada de China e Mianmar no tratado - uma vez que por sua localização, na região média do curso 

do rio, a Tailândia é diretamente afetada pelo uso da água feito pela China e Mianmar. Além disso, a  

necessidade de consenso para a aprovação de grandes projetos, o que prejudicava as intenções 

tailandesas, foram o centro do conflito. Temendo o fim da cooperação, o PNUD interveio propondo 

uma série de conferências. Trata-se mais uma vez de uma ocasião onde a interferência de um ator 

externo com interesse na cooperação levou a um acordo na região. 

A Tailândia conseguiu, em troca da concordância com o retorno do Camboja, que não 
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houvesse mais “poder de veto”, possibilitando maior flexibilidade às negociações. Assim, em 1995, 

foi assinado o “Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio 

Mekong”, tranformando o Comitê do Mekong na Comissão do Rio Mekong (CRM), com China e 

Mianmar como 'parceiros de diálogo'. Segundo Osborne (2004), apesar do convite para participação 

na Comissão, Mianmar não aceitou o acordo devido a sua pouca propensão à cooperação e à 

pequena importância do Mekong em seu território, e a China, por não estar disposta a discutir seus 

projetos de uso do rio, principalmente represas. 

Eis a estrutura da Organização criada, na qual Conselho, formado por ministros, reune-se uma 

vez ao ano para decidir todas as questões políticas da MRC, o Comitê Conjunto é responsável pela 

implementação das decisões do Conselho e supervisão do Secretariado, a cargo do Secretariado 

ficam as decisões técnicas e administrativas da CRM, Comitês nacionais fazem a conexão entre a 

CRM e as políticas nacionais, além de administrar os projetos de cada país, e o Grupo Consultivo 

de Doadores tem acesso a informações e pode auxiliar em algumas decisões dos órgãos centrais: 

Figura 1 – Estruturação dos órgãos da Comissão do Rio Mekong 

 

No texto do Acordo, o princípio mais fortemente reforçado é o do uso eqüitativo e razoável 

entre os Estados membros, que seria buscado através de notificações e consultas prévias entre os 

Estados sobre o uso das águas. O princípio do uso eqüitativo significa que todos os Estados teriam 

igual direito a apropriar-se da água. Entretanto, tal princípio, da forma como é aplicado no caso do 

Mekong, deixa de considerar as assimetrias entre os Estados, o que, em uma análise 
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institucionalista, enfraqueceria a CRM como organização multilateral, uma vez que reduz a 

possibilidade de compensações e, assim, diminui o incentivo à ação cooperativa. Fala-se também 

em proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, entretanto, como discutiremos adiante, 

trata-se de uma área que recebe pouquíssima atenção. Ainda, sobre o entendimento da gestão 

integrada da bacia, considerando todas as relações de interdependência humanas e ambientais 

contidas em seu espaço, trata-se de um compromisso colocado de forma bastante débil no Acordo.  

No terceiro capítulo do documento fundador da Comissão do Rio Mekong (1995), “Objetivos e 

Princípios de Cooperação”, o primeiro artigo trata das áreas de cooperação – ela ocorreria em todas 

as áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável, uso, gestão e conservação da água e recursos 

relacionados da Bacia do Rio Mekong. E entre os objetivos dessa cooperação para o 

desenvolvimento sustentável estaria a otimização do uso múltiplo e dos benefícios mútuos obtidos a 

partir dos recursos da bacia, e a minimização de danos gerados por fenômenos naturais e atividades 

humanas.  

O restante do documento trata dos afluentes e do curso principal. Contudo, é perceptível a 

preocupação preponderante com os cursos d'água, o que enfraquece o emprego da gestão integrada 

da bacia e, segundo Fox e Sneddon (2006) ofusca a existência do Mekong como uma bacia 

multidimensional. Os projetos desenvolvidos sempre têm a orientação de um Plano de 

Desenvolvimento da Bacia, periodicamente revisado, que contempla algumas das várias 

características dos cursos d'água e determina cenários de desenvolvimento, o que não significa, 

mais uma vez, a orientação à gestão integrada, e sim um sistema de identificação, categorização e 

priorização de projetos e programas. 

A forma como o Acordo trata das notificações e consultas prévias à Comissão quando do 

planejamento de novos projetos parece contribuir para a mínima interferência entre os Estados. 

Todos os projetos direcionados apenas a afluentes e usos do curso principal durante a estação 

chuvosa necessitam apenas ser informados à Comissão. Apenas projetos que levem água do curso 

principal do Mekong para a área de outras bacias e usos do curso principal durante o período de 

seca devem passar por uma consulta prévia aos demais membros.  

Assim, podemos afirmar que a dinâmica de consultas entre os Estados é bastante débil. Trata-

se de uma escolha feita pelos próprios Estados, e por isso podemos supor que eles entendiam que 

teriam mais benefícios quanto menor fosse a interferência dos demais em suas ações. Keohane e 

Ostrom (1995) chamam a atenção para a interferência de parâmetros exógenos na decisão quanto 
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aos arranjos institucionais da cooperação, e Haftendorn (1999) afirma que a prática da cooperação 

bilateral e o maior grau de interação entre os atores facilitaria a cooperação para a gestão dos 

recursos hídricos compartilhados. Levando em conta esses argumentos, e conhecendo o histórico de 

instabilidade política da região e o baixo grau de interação entre os Estados em outras áreas, é 

possível supor que os Estados optaram por uma forma de cooperar que os exporia a menos riscos. 

Uma estrutura boa o suficiente para evitar conflitos (a CRM é considerada um modelo por alguns 

autores, exatamente pela baixíssima incidência de conflitos), mas não tão eficiente para gerar 

desenvolvimento sustentável a partir do uso compartilhado dos recursos do Mekong, o principal 

objetivo declarado da CRM, dado o grau de interdependência a que estão submetidos Estados 

partilhadores da bacia. 

Na década de 90, quando da criação da Comissão do Rio Mekong, uma das mais fortes  

recomendações internacionais era de que os projetos para recursos hídricos tivessem espaço para a 

participação popular. No caso do Sudeste asiático, uma região com histórico político bastante 

autoritário, faz sentido esperar que essa descentralização não ocorresse. E, de fato, as necessidades 

da população diretamente dependente dos rios são em grande medida ignoradas. Lauridsen (2004) 

afirma que na região, e notadamente em áreas mais afastadas do Laos, Camboja e Vietnã, a 

disseminação de informações é limitadíssima. Para o autor, a Comissão reconhece a falta de 

participação popular, e existem tentativas um tanto isoladas de ampliar tal participação. Um 

exemplo dado pelo autor da resistência quanto a tal participação na região seria o argumento, por 

parte de um representante do Banco de Desenvolvimento Asiático, de que 'muita democracia é, ou 

poderia ser, um impedimento para a gestão dos recursos hídricos.' 

A Comissão do Rio Mekong conta com financiadores externos importantes e que têm entre 

suas preocupações e critérios os impactos do uso da água e a participação dos afetados. Assim, em 

1996 iniciou-se o “Estudo sobre a participação pública no contexto da CRM”, como o apoio 

financeiro da Suécia, terminado em 1998, sendo apresentado aos órgãos decisórios da comissão em 

1998. Estabeleceu-se, então um conceito de participação pública como “um processo através do 

qual stakeholders-chave ganham influência e tomam parte no processo decisório durante o 

planejamento, implementação e avaliação de programas e projetos da CRM” (CRM, 2000). Sendo 

esses stakeholders, de acordo com o texto, pessoas, grupos ou instituições afetados, intermediários, 

beneficiados, ou seja, aqueles que possuem interesse especial. Trata-se de um conceito bastante 

amplo, principalmente no âmbito de uma organização de tradição tão fechada.  
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Existem ainda outros documentos abordando o assunto. Publicado em 2005, com o apoio da 

AusAID – Agência Australiana de Desenvolvimento Internacional, o documento “Participação 

Pública na Bacia do Baixo Mekong: trabalhando juntos para um futuro melhor” coloca como 

objetivo para a Comissão encorajar maior participação de stakeholders externos e aqueles da 

sociedade civil que partilham os objetivos estratégicos da CRM para o desenvolvimento sustentável 

da Bacia do Rio Mekong (CRM, 2005). Esses e outros documentos demonstram que existem 

iniciativas na Comissão que indicam maior abertura à participação da população em suas atividades, 

ainda que os relatórios e publicações consultadas demonstrem que, atualmente, grande parte dessa 

participação está ligada a seminários e palestras para a população ribeirinha – e com certa limitação 

àquilo que se refere ao setor de pesca. Além disso, é importante ressaltar que o termo “stakeholder” 

não é claramente relacionado, nos textos da CRM, à população ribeirinha. 

A teoria política sobre CPRs aponta a dificuldade em excluir usuários do recurso a custos 

aceitáveis. Entretanto, o Sudeste asiático é uma região onde predominam os regimes políticos 

autoritários, e a participação de atores sub-nacionais é tradicionalmente baixa. Assim, temos que a 

CRM formaliza as relações entre Estados. Dada a dificuldade em ampliar a participação dos demais 

atores mesmo com pressões externas, seria plausível concluir que, dadas as condições específicas da 

região, a exclusão dos atores não-estatais da participação é menos custosa que a não-exclusão, 

considerando o imperativo dos regimes autoritários.  

Ainda nesse contexto, é interessante abordar a questão de gênero na bacia. Entre os Princípios 

de Dublin de 1992, já estudados nesse trabalho, consta que “as mulheres têm um papel central na 

provisão, gestão e proteção da água”. Em 2006, o corpo técnico da CRM para pesca publicou o 

relatório “Gênero e pesca na Bacia do Baixo Mekong”, reflexo da criação, em 1999, da “Rede para 

promoção da Mulher no desenvolvimento da pesca na Bacia do Mekong”. O documento reconhece 

que as questões de gênero têm sido negligenciadas, apresentando, inclusive, motivos para tal. Entre 

as medidas propostas, uma das que deixa mais clara a ausência de conhecimento e políticas quanto 

à questão da mulher no Mekong é a que recomenda que os “legisladores e responsáveis seniores por 

políticas pesqueiras necessitam de treinamento em questões de gênero”, em documento da CRM 

(2006). Tais iniciativas seriam um passo em direção ao terceiro princípio de Dublin. Não foi 

encontrada evidência clara de interferência de países ou organizações internacionais na criação da 

Rede para promoção da Mulher, entretanto, uma vez que os parceiros observadores da CRM 

participam das principais reuniões, não se pode excluir essa possibilidade.  
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No Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Mekong, os 

Estados concordaram em proteger o meio ambiente, os recursos naturais, a vida e as condições 

aquáticas, e o equilíbrio ecológico da Bacia do Rio Mekong contra efeitos danosos resultantes de 

planos de desenvolvimento e usos da água e recursos relacionados na Bacia, (CRM, 1995). De 

acordo com o argumento de Fox e Sneddon (2006), a Comissão foi criada para fortalecer as 

relações entre os Estados, com o fim último de desenvolvimento aproveitando os recursos do 

Mekong. Entretanto, a simplificação das estruturas socioambientais na bacia feita pela Comissão 

acaba por excluir o equilíbrio ecológico dos ecossistemas da bacia e as necessidades diretas dos 

povos ribeirinhos da agenda central. A soberania dos Estados não encontra um ponto de equilíbrio 

com necessidade de planejamento integrado na bacia. A concentração em projetos de 

hidroeletricidade e transporte aliada à liberalização econômica da região, estimulada principalmente 

pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, acaba por privilegiar grupos empresariais da região e de 

investidores, como concordam Hirsch (2001) e Fox e Sneddon (2006). A questão ambiental não está 

completamente eliminada das preocupações da Comissão. Entretanto, a estrutura de decisão – já 

apresentada, onde são poucos os projetos que necessitam aprovação dos membros – e as 

disparidades entre os países acabam por deixar o equilíbrio ambiental, parte central das diretrizes 

internacionais para gestão dos recursos hídricos, e mesmo a subsistência das populações ribeirinhas, 

em segundo plano. 

O mais claro exemplo da leniência dos Estados quanto aos danos ambientais e sociais dos 

projetos é o caso dos projetos de hidroeletricidade e navegação chineses no Mekong. Cerca da 

metade do curso do Mekong esta localizada na província de Yunnan, na China, em uma região com 

grande demanda energética e com expressivo potencial para geração de energia. Assim, de 1996 a 

2006, a despeito dos danos ambientais gerados aos demais países da bacia, a China construiu e 

colocou em operação cinco represas de usinas hidroelétricas, e tem projetos para mais uma série 

delas. Além disso, com o objetivo de ampliar a navegabilidade do rio, a China, em seu território e 

naquele dos demais países, tem executado projetos de aprofundamento e de eliminação (através de 

explosões) de bancos de areia, recifes de rochas e corredeiras – principais áreas de reprodução de 

peixes, de acordo com Osborne (2004) e Fox e Sneddon (2006). Os danos ambientais e sociais 

decorrentes são extensos, sendo os principais a redução da quantidade de peixes e número de 

espécies no rio, a redução do tamanho dos peixes e alteração de seus padrões de migração, a erosão 

das margens do rio, devido ao desflorestamento com fim de aproveitamento da terra para 
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agricultura, e a erosão do leito do rio, devido a alteração na velocidade do fluxo, a quebra na 

regularidade das enchentes, o deslocamento da população, e a poluição da água por combustíveis.  

Osborne (2004) apresenta um quadro de disparidade de poder e inação, sustentando que ONGs e 

observadores acadêmicos são os principais críticos às obras chinesas. A assimetria entre China e os 

países a jusante é tanta que não há capacidade de confrontação apesar dos claros efeitos negativos 

sofridos no baixo Mekong. 

Por tudo isso, é possível afirmar que a cooperação na Bacia Rio Mekong tem certamente uma 

função histórica de contribuição à segurança e à estabilidade na região. Projetos de 

desenvolvimento que utilizam os recursos da bacia têm sido vislumbrados e planejados em conjunto 

há várias décadas. Entretanto, a execução desses projetos, após 1995, sem a necessidade de 

aprovação conjunta para a maioria dos casos, afasta a Comissão dos princípios internacionais da 

gestão integrada. Além disso, a participação pública, a atenção ao papel da mulher e a preservação 

ambiental são questões tratadas de maneira bastante secundária pela Comissão. É possível afirmar 

ainda que, em grande medida, as tentativas de respeito aos princípios internacionais para gestão de 

recursos hídricos têm origem em pressões de atores externos, parceiros e doadores, sendo inegável a 

influência das Nações Unidas desde a origem da Organização, além da presença preponderante dos 

EUA ainda durante o Comitê do Mekong. 

Sobre o uso eqüitativo, trata-se do princípio mais enfatizado pela Comissão. Entretanto, 

Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã entendem que esse princípio é válido para a relação entre 

Estados, e não entre usuários diretos. Assim, aqueles que dependem diretamente do rio para sua 

subsistência são prejudicados pelos grandes projetos de uso das águas, situação que se agrava na 

ausência de canais de comunicação e manifestação popular. Trata-se de uma organização que tem 

sucesso ao contribuir para a elaboração de pesquisas e planos de desenvolvimento econômico, e é 

vista como caso de sucesso no que diz respeito à prevenção de conflitos. Entretanto, o nível de 

comprometimento com princípios e diretrizes internacionais pra gestão de recursos hídricos é 

bastante baixo, passando sempre por uma adaptação à estrutura de tomada de decisão local.  

  

3 – CONCLUSÃO 

 

Se levarmos em consideração tanto a história como os acontecimentos das últimas décadas 

ligados à cooperação no Mekong podemos identificar duas estruturas distintas: Bacia do Mekong 
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sem China e Bacia do Mekong com China. Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã são Estados que 

guardam certa assimetria, mas a hegemonia tailandesa só se configurou de fato no momento de 

maior apoio dos EUA. Assim, nos deparamos com um acordo inicial entre quatro Estados de 

tradição política autoritária que previam a cooperação para o desenvolvimento usando o potencial 

do rio Mekong, mas que, através da exigência de consenso, limitavam as iniciativas possíveis ao 

mínimo denominador comum. A falta de confiança entre os Estados fica mais clara ao percebermos 

a dificuldade do grupo em coordenar ações. Entretanto, os estímulos externos à cooperação eram 

grandes. EUA e as Nações Unidas apoiavam a aproximação entre os Estados. Considerando a 

limitação dos projetos conjuntos para o rio, a manutenção do Comitê do Mekong como um espaço 

de aproximação entre os atores e troca de informação, aumentando a confiança e a estabilidade da 

região, certamente tiveram peso. O argumento de Jacobs (2002) sugere fortemente os cruzamentos 

de agenda entre questões de segurança e uso da bacia no período anterior a 1995, apesar de seu 

otimismo desmedido quanto ao “espírito de cooperação” no Mekong. Porém, o histórico de 

cooperação prolongada, pelo menos em questões menos conflitivas, como as pesquisas, certamente 

tem peso em sua continuidade, como defende Haftendorn (1999). 

A volta do Camboja e a formação da Comissão do Rio Mekong trouxeram o fim do veto, mas 

as exigências de notificação de ações aos parceiros foram reduzidas.  Assim, pouco muda em 

relação às ambições verdadeiras da cooperação; trabalhar em conjunto pode ser difícil, mas pelo 

menos é possível manter controle sobre que tipo de uso do rio os demais Estados fazem. Como já 

foi dito, consegue-se um acordo que cria uma proximidade relativa, mas que tende a minimizar a 

capacidade de interferência de um Estado nas ações dos demais. Nesse contexto, emerge a questão 

da interferência da China no sistema.  

Trata-se do Estado mais poderoso da região, que também tem substantivas vantagens quanto 

ao uso do rio, uma vez que sua nascente está em território chinês. E não está submetido às regras da 

Comissão. Sua participação formal se limita ao acompanhamento das discussões e à realização de 

acordos pontuais para pesquisas técnicas. A China é capaz de induzir o comportamento de 

Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos. São Estados fortemente dependentes dela, e, no caso dos três 

últimos, bastante pobres. Com relação aos objetivos dos quatro membros da CRM, a proteção do rio 

e melhor aproveitamento de todas os seus recursos seria o melhor resultado possível. Os objetivos 

chineses de construção de barragens e ampliação da navegabilidade do rio são extremamente 

prejudiciais para os usos do rio feitos pelos quatro países. Entretanto, a baixíssima manifestação de 
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insatisfação entre os membros da CRM demonstra que, de alguma forma, a leniência com as 

atividades chinesas é o melhor curso de ação. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 

subordinados ao jogo político da região – quaisquer intenções de uso consciente dos recursos do rio 

são enfraquecidas pela presença Chinesa.  

Sobre a absorção dos princípios e diretrizes internacionais para a governança das águas, é 

possível afirmar que tais princípios e diretrizes são incorporados apenas quando adaptáveis ou 

pertinentes às necessidades locais de compartilhamento. Entre as recomendações mais controversas, 

ou que envolvem maior esforço político, duas delas, o uso eqüitativo e a gestão integrada da bacia 

(a bacia como unidade de análise), são incorporadas quando da criação da CRM. Entretanto, a 

noção de gestão integrada é incorporada de maneira mais ponderada, uma vez considerando os 

regimes políticos da região e a necessidade de reforçar a soberania dos Estados. O arranjo 

institucional da Comissão previu que as decisões quanto à gestão das águas seriam prerrogativa 

exclusiva dos Estados. Recomendações ligadas à participação dos usuários só começam a ser uma 

preocupação na CRM quando existem pressões de países e agências financiadoras externas. E o 

bem-estar da população diretamente dependente dos recursos dos rios e a preservação dos recursos 

da bacia são objetivos débeis, que nos levam a entender que não existe consciência sobre a escala e 

a seriedade dos problemas do Mekong.   
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