
ESTUDO COMPARADO DA LEGISLAÇÃO VOLTADA À GESTÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS NOS PAÍSES DE OCORRÊNCIA DO AQUÍFERO GUARANI 

(BRASIL, PARAGUAI, URUGUAI E ARGENTINA)

INTRODUÇÃO
Apesar da reconhecida importância estratégica dos aquíferos transfronteiriços, bem como, da necessidade de sua gestão, ainda
se está num nível muito incipiente em termos de abordagem legal e institucional desta temática na esfera internacional. Isto se
deve, em grande parte, à ausência de um conhecimento científico mais abalizado e à complexidade do tema em si. Os princípios
e regras relacionados à gestão dos aquíferos transfronteiriços são indefinidos e ambíguos, e vem previstos no contexto das
Regras de Helsinque, Regras de Seul, Regras de Soft Law do Tratado de Bellagio, Agenda 21 e na Convenção sobre o Direito
Relativo aos Usos dos Cursos de Água Internacionais para Fins Diversos da Navegação.
O tema da gestão de aquíferos transfronteiriços deve ser urgentemente discutido. Tal discussão deve levar ao estabelecimento
de uma estrutura concreta de compromissos de longo prazo para a proteção da água subterrânea, não apenas voltados para a
degradação do recurso, mas também para planejar o atendimento à alta demanda de água no futuro.

Especificamente em relação ao SAG, de acordo com Caubet (2009), as informações disponíveis indicam que os eixos principais
de negociação, para uma gestão compartilhada entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, giram em torno dos princípios mais
tradicionais possíveis: respeito às respectivas soberanias, uso nacional liberado sob condição de não provocar prejuízo sensível
e informações prévias reduzidas para preservar a liberdade de iniciativa. Benjamin, Marques e Tinker (2010) discutem as
possibilidades de um Tratado de Cooperação ou de um Acordo Conjunto de Gerenciamento para o Aquífero Guarani. Já Foster et
al (2009) sinalizam que no âmbito do SAG os problemas relacionados às águas subterrâneas transfronteiriças estão
estritamente limitados em distribuição e são essencialmente locais, não apresentando implicações ‘montante-jusante’, dessa
forma, as soluções para a sua gestão devem ser estabelecidas por meio de acordos e ação na escala local de atuação.

Diante do exposto, verifica-se certo descompasso na doutrina sobre a necessidade de um marco regulatório de âmbito
transnacional ou local para a gestão do SAG. Ante tal perspectiva, cumpre questionar se os países integrantes do SAG possuem
atualmente um marco regulatório de âmbito interno que seja capaz de propiciar uma adequada gestão de suas águas
subterrâneas. Este conhecimento prévio, por sua vez, é condição sine qua non para uma adequada abordagem institucional da
gestão do SAG no âmbito transnacional, caso venha a predominar o entendimento neste sentido.
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OBJETIVO
Realizar estudo comparado da legislação voltada à gestão dos recursos hídricos nos países de ocorrência do
Sistema Aquífero Guarani/Serra Geral (SAG/SG), destacando pontos de convergência e divergência.

Figura 1 – Localização do Sistema Aquífero Guarani na América do Sul 
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CONCLUSÃO PARCIAL
� As três missões de pesquisa e os respectivos relatórios técnicos gerados foram fundamentais para que a equipe tivesse condições de dar início aos trabalhos. As informações coletadas junto às

pessoas e órgãos visitados e a aquisição de obras jurídicas produzidas no respectivo país relacionadas ao tema, embora reduzidas, contribuíram de forma significativa nas etapas seguintes de
levantamento da legislação do Paraguai e sua interpretação.

� A análise da legislação de recursos hídricos da Argentina, Paraguai e Uruguai não pode ser dissociada da análise do sistema politico e administrativo do país, da estrutura do seu ordenamento
jurídico, da caracterização geral dos recursos hídricos e de como vem se dando a sua gestão. Tal análise é extremamente complexa, requer um conhecimento tanto da área de direito constitucional,
administrativo, ambiental e sobre as técnicas do direito comparado.

� A partir da elaboração do relatório técnico jurídico sobre a gestão de recursos hídricos no Paraguai, foi possível concluir, que aos poucos, o Paraguai está instituindo um sistema de proteção
ambiental sólido, cumprindo os compromissos firmados em Tratados bilaterais e em Convênios multilaterais, muitos relacionados diretamente com a temática de Recursos Hídricos, o que demonstra
o interesse do país em uma gestão ambiental equilibrada, descentralizada e democrática. A título de exemplo das ações desenvolvidas em âmbito internacional, visando uma gestão transfronteiriça
consciente de uso racional e sustentável dos recursos hídricos, cumpre citar o acordo sobre o Aquífero Guarani, datado de 02 de agosto de 2010, cujos signatários são os quatro países abrangidos
pelo Aquífero: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

� Em síntese, a gestão da água no Paraguai se realiza através da participação de vários organismos de diferentes níveis, e juridicamente sofre com a criação de Leis dispersas e confusas, que não
são claras ao delimitar as competências e instituir as funções que cada órgão deve exercer quanto a gestão ambiental e a gestão de recursos hídricos.

� Na missão de pesquisa realizada ao Paraguai, em conversa com técnicos da Secretaria Especial do Ambiente (SEAM) e professores universitários e profissionais da área ambiental, foi possível
constatar que a falta de regulamentos específicos para a gestão dos recursos hídricos, aliada à sobreposição de competências decorrente dessa falta de regulamentação, causa uma espécie de
letargia dos órgãos competentes, e impede o avanço na proteção desses recursos. De acordo com informações obtidas no sítio oficial da SEAM, o projeto do Decreto que deverá regulamentar a Lei
de Recursos Hídricos, já foi discutido e aprovado pelo Conselho Nacional do Ambiente (CONAM), porém aguarda manifestação do Poder Executivo.

� A pesquisa direcionada para o levantamento da legislação, regulamentos, resoluções foi extensa e muitas vezes interrompida pelas dificuldades de acesso a essa documentação, na maioria das
vezes obtida por meios eletrônicos. Outra dificuldade foi a compreensão do texto legislativo paraguaio, muitas vezes obscuro ou incompleto. Ainda assim se pode afirmar que os resultados obtidos
atingiram o propósito da pesquisa desse componente, a qual requer continuidade, haja vista a necessidade de avaliação desses instrumentos legais no que tange a sua aplicabilidade e eficiência.

Foto 3 Visita à sede do Programa Hidrológico
Internacional para a América Latina e Caribe
(PHI-Lac) da Unesco em Montevidéu.

Foto 2: Visita à Secretaria del Ambiente do
Paraguai, conversa com a Dra. Mirta
Almada Bareiro e a Diretora de Gestão de
Bacias Aída Olavarrieta.

METODOLOGIA
Para atingir o objetivo foram observados os seguintes passos metodológicos:
1. Levantamento prévio da legislação, doutrina e jurisprudência sobre o regime jurídico das águas

subterrâneas no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e aquisição de obras doutrinárias sobre o tema da
pesquisa;

2. Organização de missões de pesquisa às cidades de Buenos Aires, Montevidéu e Assunção para
complementação do levantamento de dados já realizados no Brasil, junto a centros de pesquisas,
universidades, bibliotecas, órgãos de gestão de recursos hídricos, a ser previamente identificados e
contatados em cada país;

3. Realização das missões de pesquisa;
4. Processamento dos dados coletados em campo mediante leitura e identificação das categorias básicas

relacionadas ao regime jurídico das águas subterrâneas que serão aprofundadas e analisadas na pesquisa;
5. Sistematização das informações mediante a elaboração de planilhas de semelhanças e divergências

relativas a cada uma das categorias básicas e ao ordenamento jurídico correspondente com ou sem a
utilização de software específico;

6. Análise comparativa de semelhanças e divergências do regime jurídico das águas subterrâneas dos quatro
países a partir das categorias básicas eleitas;

7. Elaboração de relatórios de pesquisa.

Foto1: Professoras da FURB, integrantes do
Projeto, que participaram da missão de
pesquisa internacional.
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