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Rios 
Voadores...



Contudo, conforme demonstram as
situações de crise hídrica hoje
vivenciadas, não mais apenas no
nordeste do Brasil, mas em várias
partes da Bacia do Prata, vivemos
um contexto em que o ciclo natural
das águas não vem dando conta da
reposição das águas utilizadas, nem
da renovação da sua qualidade:
cresce cada vez mais o uso das águas
subterrâneas, e daí a importância de
bem conhecê-las, para melhor
utilizá-las.





Pode-se considerar a água

subterrânea como aquela que

preenche os poros e as fraturas das

rochas, abaixo do nível freático; e

como aquífero, aquela rocha que

contém água em condições de ser

explorada através de fontes naturais,

de poços escavados ou tubulares

profundos:

AQUÍFERO = ROCHA COM ÁGUA





Área Total do S. 

Aquífero Guarani: 

1.100.000 km2 (70,2 % 

no Brasil); Área do 

Aqüífero Serra Geral: 

1.000.000 km2

No Paraguai, o Aquífero

Patiño é considerado “el 

hermano menor del 

Acuífero Guaraní”;

Na Argentina, o grande 

“litoral do rio Paraná” é, 

também, um aquífero

imenso.

Área de Ocorrência do Sistema Aquífero Integrado
Guarani/Serra Geral, no contexto da Bacia do Prata:







Em períodos de estiagem, os rios são
imediatamente afetados, e sua
regularidade passa a depender
quase exclusivamente das fontes que
alimentam suas nascentes: as águas
subterrâneas . Estas passam, assim,
a constituir reservas estratégicas,
não apenas como recursos para
nosso uso, como também do ponto
de vista de sua função ecológica.



Podemos, assim, considerar:

a) A AGUA_VIDA: a dimensão da
agua_vida está vinculada aos direitos
humanos. Está relacionada diretamente
com as necessidades vitais do ser
humano e deve ser disponibilizada
gratuitamente em funções da
sobrevivência, tanto dos seres
humanos, como dos demais seres vivos.
Por outro lado, nessa dimensão deve
ser assegurada também a
sustentabilidade dos ecossistemas.



b) A ÁGUA-ECONOMIA: a maior parte da
água utilizada é destinada à agricultura,
seguida da indústria. Nesta dimensão,
enfrenta-se uma situação limite, e a água
utilizada em funções produtivas ressalta a
crise da relação homem/natureza.



O desenvolvimento, concebido na
perspectiva do crescimento
econômico, levou a humanidade a
uma crise global de múltiplas
dimensões, que demonstra a
impossibilidade de se manter esse
modelo com os altos padrões de
consumo que levarão o planeta ao
colapso. Aqui se trata da passagem
da sociedade do consumo
(mercado?) para a sociedade do
Buen Vivir.



Como afirma Maude Barlow, grandes
corporações já controlam os serviços
de abastecimento público em muitas
comunidades pobres. Milhões de
pessoas no Sul global não têm
acesso à água limpa, por que não
podem pagar por ela, e muitas
sofrem ainda de limitações do
acesso à água quando companhias
de água engarrafada conseguem
direitos de extração de longo prazo
sobre suprimentos locais de água.



Maude Barlow:

O problema na questão da água
engarrafada é a desigualdade: as
pessoas que têm condição de pagar
por ela não lutarão por água boa
para todos: mais uma vez, os pobres
estão sendo segregados, à medida
em que muitos de nós abdicamos do
nosso direito cidadão por uma água
de boa qualidade, para todos.



Quando os interesses privados
controlam as fontes de água, a
supervisão pública é perdida, assim
como a possibilidade de gerenciar e
proteger as bacias hidrográficas. A
privatização da água coloca a saúde
da bacia em risco. A commodização
da água torna inatingível uma visão
centrada na Terra para as bacias
hidrográficas e os ecossistemas.

(Maude Barlow, in NATUREZA: UM ECOSSISTEMA
VIVO DO QUAL BROTA TODA A VIDA)



c) A AGUA_CIDADANIA: a
Governança da Água, nesta
dimensão, está relacionada aos
serviços públicos de interesse geral,
por exemplo, os serviços de
abastecimento de água potável e
saneamento. Vinculam-se aos
direitos e deveres da cidadania
conectar a água com direitos sociais.
"As instituições públicas, ao mesmo
tempo em que garantem os direitos
de cidadania, devem estabelecer os
correspondentes deveres cidadãos"



Muito mais do que isso, em 2008,
dois terços dos cidadãos do Equador
votaram a favor de uma nova
Constituição que diz:

“Os ecossistemas e comunidades
naturais possuem o direito
inalienável de existir, prosperar e
evoluir dentro do Equador. Estes
direitos são autoaplicáveis, e será
dever e direito de todos os
governos, comunidades e indivíduos
do Equador fazer valer estes
direitos.”



Essas mudanças estão baseadas na
cosmovisão andina, que compõe o
paradigma comunitário orientado
para o Bem Viver. A visão andina
visa uma concepção da comunidade
em harmonia, respeito e equilíbrio
com todas as formas de vida. Tendo
como referente o viver em
plenitude, esses povos religam as
separações cartesianas do projeto da
modernidade, na medida em que
entendem que na vida tudo está
interconectado e é interdependente.



Na perspectiva dessa cosmovisão, o
Estado equatoriano assumiu um
papel estratégico, junto com os
povos originários e cidadãos, na
conservação do patrimônio natural,
assim como na edificação de um
modelo de desenvolvimento que
abaliza "[...] as raízes milenares,
forjadas por mulheres e homens,
celebrando a natureza, a
Pachamama, da qual somos parte e
que é vital para nossa existência"



A água pertence a um
ecossistema vivo, a Pachamama,
e sua gestão deve ser
ecossistêmica, buscando a
plenitude do ser na resignificação
da natureza como espaço onde se
concretiza a



O desafio é mudar a cultura do
desperdício e o entendimento de
que a água é um recurso inexaurível,
ressaltando-se, nesse contexto, a
importância estratégica das águas
subterrâneas na Gestão Integrada
dos Recursos Hídricos (GIRH) e a
gestão colaborativa, entre países,
quando esses recursos forem
transnacionais;



... e restaurar conhecimentos
tradicionais na promoção de
modelos eficientes e justos de gestão
que salvaguardem as fontes e os
cursos de água, envolvendo
diretamente a cidadania, numa
governança democrática que
permita, com a criação de novos
espaços, a participação e o controle
social, no âmbito de toda a América
Latina





Finalmente, o senso comum (...) liga o
consumo à satisfação dos desejos e das
necessidades individuais, quando na
verdade, como categoria ecológica, o
consumo se refere ao gasto de
materiais e energia, para quaisquer
objetivos. (Wallis, 2009, p. 67).

Um exemplo atual e trágico desta
situação é a exploração, nos EUA, das
reservas de Gás de Xisto, sob a
alegação de atividade ‘Sustentável”.

Na verdade, estão tirando...



O “último 
suspiro”  
do modelo 
fossilista...



A tecnologia de extração de gás de xisto está

embasada em processos invasivos da camada

geológica portadora do gás, por meio da técnica

de fratura hidráulica (o fracking), com a injeção

de água, areia e substâncias químicas, podendo

ocasionar vazamentos e contaminação de

aquíferos de água doce que ocorrem acima do

xisto. Esta é uma grande preocupação dos

técnicos e gestores da área de recursos hídricos

e meio ambiente.



Aquífero

Aquífero

Guarani

Serra Geral

“Xisto”

Tubo 
por 
onde 
passa a 
mistura 
de gás e 
água 
poluída

Fratura

No caso do Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral...



Maior ainda é a preocupação com os altíssimos

volumes de água que resultam poluídos por

hidrocarbonetos e por outros compostos e

metais presentes na rocha e nos próprios

aditivos químicos requeridos pela complexa

atividade de mineração do gás, exigindo

dispendiosas técnicas de purificação e de

descarte dos resíduos finais.







Especificamente quanto à relação das 
águas subterrâneas com as crises 
hídricas, alguns temas são críticos:

Por um lado, a sua grande importância
estratégica, uma vez que, pela baixa
velocidade de deslocamento da água
entre os poros das rochas, os efeitos
das mudanças no comportamento das
precipitações atmosféricas poderão ser
retardados por dezenas ou até
centenas de anos;



Por outro lado:
- O perigo de contaminação, tanto
pelos resíduos urbanos como
industriais e dos insumos agrícolas
(pesticidas e fertilizantes);
- O perigo da superexplotação, ou seja,
a redução da disponibilidade de água
dos aquíferos, pela interferência
hidráulica entre poços;
- A necessidade de melhor
conhecimento sobre os aquíferos;
- A necessidade de maior participação
da sociedade no processo de gestão
sustentável em todos os níveis;



Ou, dito de outra forma:

Com o aumento da demanda e da
freqüência e da intensidade de
situações de crise, a lentidão dos
processos internos dos aquíferos pode
vir a constituir um elemento de
estabilização das possibilidades de
abastecimento da água, pelo menos
para as atividades essenciais,
tornando-as “reservas estratégicas” a
serem consideradas nas políticas e
planos de remediação, prevenção e
mitigação.



E quanto à explotação do Aquífero 
Guarani (resultados do PSAG):

Foster et al. (2011a) comentam que,
embora o volume total de água
armazenada seja imenso, há restrições
nos volumes exploráveis do SAG,
devido a características geométricas
das camadas e hidráulicas da rocha.
Definem, assim, cinco “zonas de
gerenciamento do recurso” e
respectivos volumes seguros de
extração:



1 - Uma zona “Não Confinada” (ou
aflorante), com renovação significativa pela
recarga natural, mas que apresenta alta
vulnerabilidade à poluição antrópica e
potencial redução dos fluxos de base dos
rios, se houver superexplotação;

2 - uma zona “Semiconfinada e Coberta por
(<100m) Basalto”, com possível explotação
sustentável, apesar de sua recarga ser
parcial;

3 - uma zona “Confinada Intermediária
(<400m) de Cobertura Basáltica”, sem
recarga significativa e com tempo de
residência da água no aquífero maior do que
10.000 anos;



4 - Zona Confinada Profunda (>400m de 
Cobertura Basáltica), com águas ainda mais 
antigas (eventualmente salinizadas ou com 
excessivo teor de flúor). Nestas duas últimas 
zonas, a explotação seria do tipo “mineração 
não renovável”, pela total ausência de 
processos de renovação da água em um 
tempo condizente com novo aproveitamento 
dentro do atual processo civilizatório. 

5 - Zona “Confinada com Água Subterrânea 
Salina”, não potável, que seria restrita 
regionalmente à área de ocorrência do SAG 
na Argentina.




