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 A INSUSTENTABILIDADE URBANA DA GESTÃO 
DAS ÁGUAS: O CASO DO AQÜÍFERO GUARANI

João Alberto Alves Amorim1

Noções gerais sobre o Aqüífero Guarani

Localizado sob boa parte da Bacia Hidrográfi ca do 
rio da Prata, o Aqüífero Guarani é uma das maiores reservas 
subterrâneas de água doce do planeta. Estendendo-se desde a 
Bacia sedimentária do Rio Paraná até a Bacia Chaco Paranaense, 
por sob o território da Argentina (225.500 km2), Brasil (840.00 
km2), Paraguai (71.700 km2) e Uruguai (58.500 km2), perfaz 
uma área total de 1.200.00 km2 e tem capacidade permanente 
armazenada de, aproximadamente, 47.000 km3 de água doce, 
com uma taxa de recarga anual de 160 km3 somente no Brasil.

Em função de suas características geomorfológicas, possui 
diversas profundidades ao longo de sua extensão, bem como áreas 
de recarga indireta, confi namento e afl oramento (ou recarga direta, 
por infi ltração). No Brasil, a área de afl oramento do Aqüífero 
Guarani é de aproximadamente 104.000 km2, divididos entre os 
estados de Mato Grosso do Sul (30%), São Paulo (16,7%), Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso (ambos com, aproximadamente, 
13%), Paraná (8,6%), Santa Catarina (5,7%) e Minas Gerais 
(1,6%) e a área de recarga indireta (por drenagem superfi cial 
ou fi ltração vertical) ocorre nas regiões das fi ssuras das rochas 

1) Doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. Professor Universitário. Advogado. Graduado pelo Center for Hemis-
pheric Defense Studies (National Defense University/Washington-DC). Coordenador 
do projeto de pesquisa Projeto Guarani/Serra Geral na área de Direito Internacional 
(2008/2011).
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de basalto da formação Serra Geral2 e pelo fl uxo subterrâneo 
indireto3.

As vazões de poço variam entre 60 e 200 m3/h nas áreas 
adjacentes aos afl oramentos e de 200 a 400 m3/h nas áreas de 
maior confi namento. Apesar do interesse recente demonstrado 
por diversos estudos realizados nos últimos cinco anos, e de 
importante conhecimento desenvolvido nestes empreendimentos, 
ainda há temas relativos ao Aqüífero Guarani que não estão 
completamente esclarecidos, sobretudo aqueles ligados à sua 
estrutura e funcionamento: sua delimitação ocidental exata 
e as áreas de descarga, assim como a ocorrência de anomalias 
hidroquímicas, como o excesso de fl úor em alguns poços4. As 
áreas de recarga do aqüífero, que estão diretamente relacionadas 
à manutenção do equilíbrio hidrológico, são também as mais 
vulneráveis e, por isso, necessitam de medidas específi cas de 
proteção5.

Segundo estimativas preliminares da UNESCO6, o volume 
armazenado de água doce do Aqüífero Guarani pode suprir uma 
população de, aproximadamente 5,5 milhões de pessoas por 200 
anos, a uma taxa de vazão de 100 litros por pessoa/dia.

2) O Aqüífero Serra Geral foi formado por derramamentos basálticos e sua recarga pro-
vém basicamente da infi ltração de precipitações pluviométricas em fendas e fi ssuras na 
camada de basalto. O Aqüífero Serra Geral encontra-se sobreposto ao Aqüífero Guara-
ni, compondo com este um sistema hidrológico que se comunica em alguns pontos e 
que exerce importante infl uência nas bacias hidrográfi cas de sua área de ocorrência.

3) Cf. BORGHETTI, Nádia Rita Boscardini et alli. Aqüífero Guarani – A Verdadeira 
Integração dos Países do MERCOSUL. Curitiba, 2004.

4) Segundo a UNESCO, em seu relatório “Sistemas Acuíferos Transfronterizos em Las 
Américas – Evaluación Preliminar”, Programa Hidrológico Internacional, 2007.

5) Idem.

6) Em International Shared (Transboundary) Aquifer Resources Management – 
! eir Signifi cance and Sustainable Management. Paris, 2001, International Hydro-
logic Program – UNESCO.
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O desenvolvimento atual e futuro da região do 
MERCOSUL depende, em boa parte, desta imensa reserva de 
água doce, o que torna necessária e fundamental a garantia de 
sua exploração sustentável. Contudo, até o presente momento, 
nenhuma política nacional ou regional foi desenvolvida, nem 
nenhum tratado visando a proteção e a utilização sustentável do 
Aqüífero Guarani veio à luz.

O sistema Aqüífero Guarani e sua 
importância socioambiental

O Aqüífero Guarani estende-se sob uma área que abriga 
uma população de, aproximadamente, 24 milhões de pessoas 
em seus limites conhecidos, e de, também aproximadamente, 70 
milhões de pessoas se considerarmos as áreas que se benefi ciam 
direta ou indiretamente de águas extraídas de suas reservas7, e 
congrega diversas atividades econômicas que se utilizam de suas 
águas. São culturas agrícolas de arroz, milho, trigo, soja, feijão, 
tabaco, cevada, sucro-alcooleira, bem como pecuária de corte 
bovina, suinocultura e avicultura, atividades ligadas às mais 
variadas áreas industriais e de turismo hidrotermal.

Segundo dados da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), somente o estado brasileiro de São Paulo, no ano de 
2004, possuía em torno de 60% de suas cidades abastecendo-se 
total ou parcialmente de água subterrânea, a maior parte deste 
volume proveniente do Aqüífero Guarani8 (atualmente 70%), o 

7) Segundo ROBERTS, Peter e ERIKSSON, John. Case Study of � e Guarani Aqui-
fer Project – An Independent Evaluation of World Bank’s Support of Regional 
Programs, 5 e World Bank Independent Evaluation Group, 2006, World Bank, Was-
hington/DC. Disponível em http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDS-
ContentServer/WDSP/IB/2007/03/30/000020953_20070330100058/Rendered/PD
F/392870LAC0GuaraniAquiferProject01PUBLIC1.pdf, acessado em 07.09.2008.

8) Conforme “Series Sobre Elementos de Políticas”, número 3, agosto/2004. Disponí-
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que representava o abastecimento para o consumo direto de 5,5 
milhões de pessoas.

Além da utilização de suas águas para o consumo humano e 
para as mais variadas atividades econômicas da população em sua 
superfície, o Aqüífero Guarani também é um importante elemento 
de regulação das principais bacias hidrográfi cas e sistemas de fl uxo 
hidrológico subterrâneo em sua área de ocorrência, revestindo-se 
não apenas de relevância social, mas também desempenhando 
fundamental papel ambiental, na regulação e realização do ciclo 
hidrológico e para a regulação dos mais diversos ecossistemas.

Paralelamente à extração crescente de suas águas para 
múltiplos usos, estimulada tanto pelo aumento populacional 
quanto pela degradação de mananciais superfi ciais, o Aqüífero 
Guarani começa a visualizar situações de risco em função da sua 
contaminação por poluentes químicos e orgânicos carregados pela 
água da chuva e pelas águas dos aqüíferos e bacias hidrográfi cas 
localizadas por sobre sua área de ocorrência. Ainda que esta 
contaminação, por óbvio, seja restrita aos pontos de afl oramento, 
recarga e descarga, poucos em relação à sua dimensão total, é 
inegável a difusão dos contaminantes. 

A origem destes poluentes está nos esgotos urbanos e 
industriais não tratados, no bombardeio de agrotóxicos e demais 
insumos químicos da agricultura, no abandono de poços sem a 
devida manutenção ou no crescente número de poços perfurados 
clandestinamente.

A ausência de políticas públicas efi cazes e coerentes, 
comprometidas sobretudo com o desenvolvimento social e 
ambientalmente sustentável concreto - e não com a vazia fl euma 
política que freqüentemente acompanha a expressão cunhada 
pelo Relatório Brundtland -, favorece o aumento das pressões e 

vel em http://www.oas.org/dsd/policy_series/3_spa.pdf, acessado em 07.09.2008.
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problemas que constrangem a abordagem da proteção ambiental 
e social das águas do Aqüífero Guarani. Neste ponto, nenhum 
dos países do MERCOSUL até o momento cuidou de alterar ou, 
no mínimo, compatibilizar suas políticas de uso e ocupação de 
solos, de zoneamento industrial e agropastoril, de urbanização, 
de saneamento, de uso e exploração de água, sequer com suas 
respectivas políticas ambientais, quanto menos com a proteção 
das águas subterrâneas, sobretudo do Guarani.

Muito se tem falado a respeito desta imensa reserva 
subterrânea de água doce, e discussões calorosas explodem 
quando se coteja tal riqueza com a perspectiva preocupante, e de 
incidência crescente em países em desenvolvimento, a respeito da 
criação de mercados de água e da mercantilização desta substância 
vital. Entretanto, a verifi cação de ações concretas, tendentes a 
realizar a sua proteção efetiva e trazer para a facticidade o discurso 
rebuscado, têm sido de proporcionalidade infi nitamente inversa.

De fato, pressões sócio-econômicas calcadas apenas 
nos interesses imediatistas do capital e que defendem um 
desenvolvimento focado nos interesses privados de uns poucos 
privilegiados em detrimento da manutenção das condições 
futuras da garantia da dignidade da pessoa humana para todos 
os milhões de habitantes da região de incidência do Guarani 
podem já ter iniciado uma vazão de extração de água baseada em 
prioridades insustentáveis para a preservação desta importante 
reserva de água doce. Ou iniciado um processo irreversível – 
como constantemente ocorre em terras brasileiras – de criação 
de um futuro nó górdio jurídico de difícil ou, o mais das vezes, 
impossível desenlace.

Preservar-se e disciplinar-se a sustentabilidade da exploração 
das águas do Aqüífero Guarani é não só uma condição de 
manutenção de uma das suas maiores reservas no planeta que, 
por muitos, é visto como a riqueza do século XXI, mas, também, 
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garantir-se o manancial de um elemento vital, cujo direito ao 
seu acesso deve ser reconhecido como fundamental, por ser 
condicionante da existência de vida.

A ausência de regulação internacional 
do Aqüífero Guarani e suas implicações 
para o meio ambiente e a segurança 
internacional da sua região.

A gestão sustentável de reservas hidrológicas demanda 
sempre uma abordagem multidisciplinar, mas o nível de desafi os e 
difi culdades desta demanda aumentam substancialmente quando 
se trata de reservas internacionais ou transfronteiriças9. A gestão 
de reservas hidrológicas subterrâneas geralmente segue a mesma 
lógica da gestão das reservas superfi ciais, muitas vezes movida 
apenas e tão somente pelos interesses políticos e prioridades 
nacionais.

Contudo, em se tratando de reservas transfronteiriças, para 
que se alcance a regulação efi caz e sustentável, faz-se necessário 
adequar as prioridades nacionais e compatibilizá-las com seus 
pares dos outros Estados que compartilham a mesma reserva, de 
modo a se permitir uma utilização equânime.

Seja no nível nacional , seja no regional, o Aqüífero 
Guarani ainda padece da falta de normas jurídicas destinadas 
especifi camente à sua proteção e gestão sustentável. Os quatro 
países que sobre ele se assentam adiam para o acaso ou para o 
momento de ocorrência de um evento drástico a discussão acerca 
desta regulação.

9) Cf. KINDLER, J. Expiriences and Challenges for Sustainable Development in 
Transboundary Water Management (TWM). In: Proceedings of the International 
Conference on Hydrological Challenges in Transboudary Water Resources Manage-
ment. Koblenz, Alemanha, Setembro de 2.001. UNESCO.
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Por se tratar de reserva de água doce subterrânea 
transfronteiriça, o desenvolvimento de normas jurídicas relativas 
ao Aqüífero Guarani deve, necessariamente, passar pelo estágio 
de discussão e regulação internacional, entre os quatro países 
de sua ocorrência geográfi ca, para, em seguida, transpor-se esta 
regulação para os respectivos ordenamentos internos. Contudo, 
isto ainda não foi feito.

E, mesmo diante da ausência de norma internacional, 
os quatro membros originais do MERCOSUL sequer criaram 
normas internas a respeito do tema, apesar de explorarem e 
considerarem o Guarani como se estivesse inteiramente confi nado 
sob seu território, e não compartilhassem suas águas com mais 
ninguém.

Questões como monitoramento da qualidade das águas, 
fi scalização para abertura, exploração e encerramento de 
poços, volume respectivo de extração, zoneamento ambiental, 
preservação de ecossistemas e biossegurança são apenas alguns 
dos exemplos das áreas permeadas pela utilização das águas do 
Aqüífero Guarani e que passam absolutamente incólumes de 
disciplina jurídica nos países e regiões que as exploram.

Além disso, o próprio vetor fundamental para que se 
estabeleça uma regulação coletiva internacional e nos respectivos 
ordenamentos jurídicos internos do Aqüífero Guarani, a 
informação a respeito de suas características, extensão e 
peculiaridades, ainda é recente e incompleta em diversos setores, 
o que revela a negligência com que este tema é tratado por Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai.

Para se ter uma idéia, somente em 2.003 é que se 
implementou um projeto internacional - com o portentoso nome 
de Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 
do Sistema Aqüífero Guarani -, com vistas à criação de um marco 
regulatório internacional para o Guarani. Este projeto, que conta 
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com o apoio dos quatro países do Aqüífero e que é fi nanciado 
pelo Banco Mundial (autor da iniciativa) e outras agências de 
cooperação, terminará sua primeira etapa em 2.009, com a 
apresentação do relatório fi nal de pesquisa, que, dentre outras 
conclusões, deverá apontar a insaturabilidade de perfuração e 
exploração de poços e a possibilidade de utilização das águas do 
aqüífero, de excelente qualidade, prioritariamente pela indústria.

A contaminação das águas do Aqüífero 
Guarani

Com mais de 143.000 quilômetros quadrados de área, 
somente no estado de São Paulo10, o aqüífero Guarani possui 
pontos de afl oramento e recarga nas cidades de Piracicaba, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto, cidades de médio porte e que se 
constituem em importantes pólos agropecuários do Estado e do 
país, respondendo pela maior parte dos riscos de contaminação 
de suas águas. A contaminação ocorre por variadas causas, mas, 
sobretudo, pela contaminação em função de chorume de lixões 
e estruturas de saneamento defi cientes, resíduos industrias e 
contaminação de solo e agrotóxicos.

Já desde 2001, áreas municipais como Ribeirão Preto, no 
Estado de São Paulo, cidade atualmente com mais de seiscentos 
mil habitantes, já mostravam, segundo a Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuárias, altos riscos de contaminação das águas 
do Aqüífero Guarani11. A cidade, capital nacional da produção 
canavieira, é integralmente abastecida com água retirada do 

10) O Aqüífero Guarani ainda se estende por sob os estados brasileiros de Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, rio Grande do Sul e Minas 
Gerais.

11)Cf. Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – EMBRAPA, disponível em 
http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/aguasub/aguasub_port_page.html, acessado 
em 20.09.2011
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Aqüífero Guarani12 e, segundo estudos científi cos realizados 
na região13, já consome água com pH ligeiramente ácido, com 
concentrações de compostos iônicos de Sódio, Óxido de Enxofre, 
Ferro, Flúor, Magnésio e Potássio, dentre outros14.

Como esclarecem Wagner Costa Ribeiro e Pilar Carolina 
Villar, o “aqüífero é o responsável por fornecer água de qualidade 
aos habitantes e sustentar os processos produtivos que se 
desenvolvem no município. A permanente expansão da ocupação 
humana, seguida de instalações materiais gera municípios 
insaciáveis por água. Para saciar a sede dos seres humanos, 
animais, irrigação, limpeza pública, lazer, indústria promove-se 
um consumo cada vez mais insustentável”15. Prova disto é que 
a voracidade de exploração e consumo das reservas de água na 
cidade de Ribeirão Preto já supera em treze vezes a taxa de recarga 
hídrica fornecida pela média pluviométrica da região16, fazendo 

12) Conforme informações do próprio departamento municipal de águas, o DAERP, 
disponível em http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/daerp/i04deondevem.php, acessado 
em 20.09.2011.
13) Em outras regiões, a contaminação química das águas do Aqüífero Guarani tam-
bém já é evidente, como se constata, por exemplo, no estudo de Didier Gastmans e 
Chang Hung Kiang (Avaliação da Hidrogeologia e Hidroquímica do Sistema Aqüífero 
Guarani (SAG) no Estado do Mato Grosso do Sul, in Águas Subterrâneas, V. 19, n. 
1, 2005, pp. 35/48), realizado no estado do Mato Grosso do Sul, que também contém 
áreas de afl oramento e de sobreposição do Guarani pelo Aqüífero Serra Geral, que 
detectou contaminações de compostos de cloretos e sulfatos nas águas dos poços da 
cidade de Três Lagoas. 
14) Cf. CONCEIÇÃO, Fabiano Tomazini da. CUNHA, Rafael. SARDINHA, Die-
go de Souza. SOUZA, Antonio Donizetti Gonçalves de. SINELLI, Osmar. Hidrogeo-
química do Aqüífero Guarani na Área Urbana de Ribeirão preto (SP), in Geociências, 
Unesp, v. 28, n.1, 2009, pp. 65/77.
15) Cf. RIBEIRO, Wagner Costa. VILLAR, Pilar Carolina. Sociedade e Gestão de Risco: 
O Aqüífero Guarani em Ribeirão Preto – SP, Brasil. In Revista de Geografi a Norte 
Grande, n. 43, 2009, pp. 43/51.
16) Segundo o Atlas do Abastecimento Urbano de Água, da Agência Nacional de Águas, 
de 2011, o país deverá enfrentar escassez de água em mais de 55% de seus municípios já 
em 2015, sendo a previsão para o município de Ribeirão Preto que a cidade necessitará 
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com que a média urbana per capita/dia de 348 litros de água, para 
uma média nacional de 200 litros per capita/dia17.

Além da contaminação química e da sobrexploração, as áreas 
de recarga do Aqüífero Guarani, na região da cidade de Ribeirão 
Preto, sofrem também com a extensão da malha urbana por sobre 
suas localidades de ocorrência18, gerando a impermeabilização do 
solo, além da contaminação do solo e das reservas de água com 
esgoto, lixo e demais detritos.

A falta de estruturas urbanas e rurais efi cientes de captação, 
tratamento e distribuição de água, bem como de coleta e 
tratamento de esgotos é uma característica perniciosa que assola 
o Brasil como um todo.

Apesar de possuir mais de 12% de toda a água doce 
disponível para consumo imediato do planeta19 e quase 90% de 
toda a população urbana atendida por rede de água20, dos 5.564 
municípios brasileiros, 2.555 não possuem rede de esgotamento 
sanitário por rede coletora21 e 49% da população urbana do país 

de um novo manancial hídrico para fazer frente à demanda atual de consumo neste 
futuro próximo, sendo altíssimo o risco de rebaixamento do lençol freático. Cf. http://
atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=6, acessado em 20.10.2011.
17) Cf. PERTICARRI, C. Plano de Bacia do Rio Pardo, in DAEE/IG, Memória Seminá-
rio Aqüífero Guarani (2003), apud RIBEIRO, Wagner Costa. VILLAR, Pilar Carolina. 
Op. cit.
18) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, a cidade de Ri-
beirão Preto possui uma densidade demográfi ca de 928,46 habitante por quilômetro 
quadrado
19) O que representa conforto apenas aparente em relação à situação mundial, uma vez 
que quase 80% de todo este volume de água está concentrado na região hidrográfi ca 
amazônica, a menos povoada do país.
20) Cf. ALMEIDA, Ana Lúcia Machado. Tratamento de Água e Esgoto – Um Mercado 
Promissor para uma Questão Essencial. In Revista TAE – Tratamento de Água e Efl uen-
tes, Ano 1, n. 01, maio/julho, 2011, pp. 08/12. Vide também http://conjuntura.ana.
gov.br/conjuntura/abr_nacional.htm. 
21) Cf. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2008, Mapa 49, disponível em http://
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não possui rede de esgoto. Além disto, o país produz cerca de 
8,4 bilhões de litros de esgoto por dia, dos quais trata apenas 
36%, ou seja mais de cinco bilhões de litros do esgoto produzido 
no país são lançados in natura no meio ambiente, sobretudo nos 
mananciais de onde se retirará a água que abastecerá a população 
urbana.

A situação do saneamento no país gera diversos problemas 
relacionados à proteção e gestão de recursos hídricos, em especial 
em relação à contaminação de mananciais e de importantes 
reservas de água doce, como o Aqüífero Guarani. Muitos destes 
problemas, infelizmente, passam à margem da preocupação e do 
conhecimento da população em geral, o que agrava ainda mais a 
potencialidade de dano e de risco à saúde humana e ambiental 
que portam.

Alguns destes problemas relacionam-se diretamente com a 
saúde humana como a contaminação de águas por metais pesados, 
poluentes orgânicos persistentes e compostos moleculares de 
fármacos. No caso dos fármacos, o processo é simples: a maior 
parte dos medicamentos e substâncias químicas vendidas com 
fi nalidades terapêuticas têm taxas de excreção médias entre 50% 
a 90% sem qualquer alteração de substância22; como a taxa de 
coleta e tratamento de esgotos no país é muito baixa, a maior parte 
destas substâncias alcança os mananciais de água, que abastecem 
a maior parte dos sistemas urbanos de captação e distribuição de 
água para consumo humano.

Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anti-
infl amatórios, anestésicos, antilipêmicos, meios de contraste 
de raios-x, dentre outros, foram detectados em esgotos 

www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/tabelas_pdf/
tab049.pdf, acessado em 20.09.2011.

22) Cf. BILA, Daniel Maia. DEZOTTI, Márcia. Fármacos no Meio Ambiente. In Quí-
mica Nova, vol. 26, n.4, 2003, pp. 523/530.
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domésticos, em águas superfi ciais e de subsolo23. No caso dos 
antibióticos, por exemplo, a poluição ambiental desenvolve-se 
em duas dimensões: a contaminação de recursos hídricos, que 
os faz chegar de modo generalizado à população, gerando a 
sua resistência e a conseqüente diminuição de sua efi cácia; e, o 
aumento da seletividade dos microrganismos alvo, uma vez que 
tais substâncias matam os organismos menos resistentes e fazem 
crescer os níveis populacionais mais resistentes24. A conseqüência 
geral das duas dimensões é a mesma, o aumento da vulnerabilidade 
de populações inteiras a infecções.

Quanto aos hormônios, estudos com bioindicadores 
revelam o aumento de concentrações de estrogênios25 na água de 
grandes cidades, levando, em estudos laboratoriais, à constatação 
do aumento de casos de feminilização de peixes machos26, além 
de ser associada também ao aumento da incidência de casos de 

23) Idem. O artigo traz vasta bibliografi a e ampla referência a pesquisas relacionadas a 
estes respectivos temas.

24) Idem.

25) Hormônio feminino. Como explicado na Revista Unesp Ciência, publicada pela 
Universidade Estadual de São Paulo: “Conhecidos como interferentes endócrinos, eles 
mimetizam a ação do estrógeno, o hormônio sexual feminino. De plásticos a pestici-
das, de cosméticos a substâncias de uso industrial, passando por detergentes e até pela 
urina humana, as fontes são inúmeras e difusas. São moléculas quimicamente muito 
distintas entre si, mas que têm em comum a capacidade de interagir com os receptores 
de estrógenos que a maioria dos animais carrega na membrana de suas células. ‘Disfar-
çadas’ de hormônio, elas produzem uma mensagem enganosa que pode fazer a célula 
se multiplicar, morrer ou produzir certas proteínas na hora errada, por exemplo. Em 
animais, o efeito mais evidente é a feminilização de machos, e, com menor freqüência, 
a masculinização de fêmeas” (cf. CHRISTANTE, Luciana. Descarga de Hormônios. 
Revista Unesp Ciência, Março, 2010, Ano 1, n.6, pp. 18/25)

26) JOBLING, S.; NOLAN, M.; TYLER, C. R.; BRIGHTY, G.; SUMPTER, J. P.; 
Environ. Sci. Technol. 1998, 32, 2498, apud LOPES, Laudicéia G., MARCHI, Mary R. 
R.. SOUZA, João B.G., MOURA, José A. LORENZON, Cíntia S. CRUZ, Claudinei. 
AMARAL, Luis A. Estrogênios em Águas Naturais e Tratadas da Região de Jaboticabal – 
São Paulo. In Química Nova. Vol. 33, n. 3, 2010, pp. 639/643. 
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câncer de mama27, de testículos e de infertilidade masculina28, em 
situações de exposição prolongada do indivíduo ao hormônio. 
Conforme Laudicéia Lopes et alli, “Os estrogênios naturais 
(estrona, 17  estradiol e estriol) foram encontrados no esgoto in 
natura, no esgoto tratado, em água super fi cial e em água tratada. 
O estrogênio sintético etinilestradiol, uti lizado para contracepção, 
também está presente no ambiente, no entanto foi encontrado 
em menores concentrações que os naturais”29. 

A maior parte dos hormônios excretados o são na forma 
inativa, ainda que conjugados a outras substâncias. Entretanto, é 

27) DASTON, G. P.; GOOCH, J. W.; BRESLIN, W. J.; SHEREY, D. L.; NIKIFO-
ROV, A. I.; Fico, T. A.; Gorsuch, J. W.; Reproductive Toxicology 1997, 11, 465., apud 
LOPES, Laudicéia G., MARCHI, Mary R. R.. SOUZA, João B.G., MOURA, José A. 
LORENZON, Cíntia S. CRUZ, Claudinei. AMARAL, Luis A. Estrogênios em Águas 
Naturais e Tratadas da Região de Jaboticabal – São Paulo. In Química Nova. Vol. 33, n. 
3, 2010, pp. 639/643.
28) SHARPE, R. M.; SKAKKEBAEK, N. E.; Lancet 1993, 341, 1392, apud LO-
PES, Laudicéia G., MARCHI, Mary R. R.. SOUZA, João B.G., MOURA, José A. 
LORENZON, Cíntia S. CRUZ, Claudinei. AMARAL, Luis A. Estrogênios em Águas 
Naturais e Tratadas da Região de Jaboticabal – São Paulo. In Química Nova. Vol. 33, n. 
3, 2010, pp. 639/643.
29) Cf. Vide extensa bibliografi a citada pelos autores para embasar estas conclusões, 
dentre os quais: LEE, H.-B.; PEART, T. E.; J. AOAC Int. 1998, 81, 1209; TERNES, T. 
A.; STUMPF, M.; MUELLER, J.; HABERER, K.; WILKEN, R.-D.; SERVOS, M.; 
Sci. Total Environ. 1999, 225, 81 ; BARONTI, C.; CURINI, R.; D’ASCENZO, G.; 
DI CORSIA, A.; GENTILI, A.; SAM PERI, R.; Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 5049; 
ARAÚJO, J. C.; Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Brasil, 2006; 
BELFROID, A. C.; VAN DER HORST, A.; VETHAAK, A. D.; SCHÄFER, A. J.; RI-
JIS, G. B. J.; WEGENER, J.; CONFINO, W. P.; Sci. Total. Environ. 1999, 225, 101 ; 
KUCH, H. M.; BALLSCHMITER, K.; Environ. Sci. Technol. 2001, 35, 3201; RO-
DRIGUEZ-MOZAZ, S.; ALDA, M. J. T.; BARCELO, D.; J. Chromatogr., A 2004, 
1045, 85 ; BOYD, G. R.; REEMTSMA, H.; GRIMM, D. A.; MITRA, S.; Sci. Total 
Environ. 2003, 311, 135; BAREL-COHEN, K.; SHORE, L. S.; SHEMESH, M.; 
WENZEL, A.; MUELLER, J.; KRONFELD-SCHOR, N.; J. Environ. Manag. 2006, 
78, 16; DESBROW, C.; ROUTLEDGE, E. J.; BRIGHTY, G. C.; SUMPTER, J. P.; 
WALDOCK, M.; Environ. Sci. Technol. 1998, 32, 1549; AHERNE, G. W.; BRIGGS, 
R.; J. Pharm. Pharmacol. 1989, 41, 735.
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o contato com coliformes termotolerantes, presentes nos esgotos, 
que rompe a inatividade e a conjugação, e os torna biologicamente 
ativos quando chegam ao meio ambiente e aos corpos d’água.

No caso de Ribeirão Preto, assim como de outras cidades 
do estado de São Paulo, que se utilizam integralmente de águas 
subterrâneas de grande profundidade, como as do Aqüífero 
Guarani, segundo pesquisa realizada pela UNICAMP30, foram 
analisadas amostras que revelam que a qualidade destas águas 
variam de péssima a boa, sendo encontrados traços elevados de 
contaminantes emergentes, como estrogênio.

A Portaria n.º 518, de 25.03.2004, do Ministério da Saúde, 
regula os procedimentos e responsabilidades relacionados ao 
controle e vigilância da qualidade da água destinada a consumo 
humano e seu padrão de potabilidade.

Segundo o artigo 4.º, do texto normativo anexo à 
mencionada portaria, água potável é a “água para consumo humano 
cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos 
atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereçam riscos 
à saúde”. Os padrões estabelecidos pela normativa ministerial 
não apresentam regras para os chamados contaminantes 
farmacológicos ou para os chamados interferentes endócrinos 
hormonais. Mesmo em relação aos limites de contaminantes 
orgânicos e inorgânicos, muitos dos estudos realizados sobre a 
qualidade das águas do Aqüífero Guarani apontam para a sua 
contaminação.

O Decreto 5440, de 04.05.2005, norma federal que 
estabelece defi nições e procedimentos sobre o controle da 
qualidade de água de sistemas de abastecimento, dentre outras 
disposições. Baseado na legislação federal, repete a omissão desta 
em relação à questão dos contaminantes orgânicos e inorgânicos 

30) Cf. Detectando os Contaminantes Emergentes, Jornal da Unicamp, Campinas, 23 a 
29 de agosto de 2010, p. 5.



629

Sostenibilidad ambiental urbana

de origem farmacológica ou hormonal específi cas. No estado 
de São Paulo, a questão da potabilidade da água distribuída à 
população pelos sistemas municipais e estaduais de captação e 
tratamento, é regulada pela Resolução SS 65, de 12.04.2005, da 
Secretaria Estadual da Saúde.

Nesta resolução, também não se faz referência aos 
interferentes endócrinos hormonais ou farmacológicos.

Segundo matéria veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo, 
em 27.04.2011, pesquisa realizada pela Universidade de Ribeirão 
preto – UNAERP aponta para a contaminação das águas do rio 
Pardo, manancial superfi cial que abastece a cidade de Ribeirão 
Preto, por substâncias químicas derivadas de agrotóxicos 
amplamente utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar, como 
diuron e hexazinona, o que indica que, muito provavelmente, as 
águas do Aqüífero Guarani também já estejam contaminadas por 
estas substâncias.

Considerações finais

Uma das maiores reservas de água doce subterrâneas do 
mundo está ameaçada de perdimento em função de padrões 
insustentáveis de gestão urbana e de manejo de recursos hídricos. 
Desprovido de legislação internacional e nacional, desprotegido 
em âmbito comunitário e em nível jurisdicional interno, o 
Aqüífero Guarani padece das conseqüências nefastas impostas por 
uma mentalidade industrial, de padrões de consumo e vivenda 
insustentáveis, que desperdiça, polui e superexplora substância 
vital para a saúde e o bem-estar do ser humano.

Exemplos como os de Ribeirão preto, no interior do 
estado de São Paulo multiplica,-se aos milhares no Brasil e 
no mundo. É imperativo que se repense o modelo de gestão 
hidrológica e se alterem os padrões de consumo, em todos os 
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setores da sociedade, assumindo defi nitivamente o compromisso 
com um desenvolvimento sustentável e com a gestão da cidade 
como espaço de vida e não como mero local de aglomeramento 
alienante e consumista humano.
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