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INTRODUÇÃO 

 Está surgindo uma nova territorialização frente aos recentes processos de 

redefinições por que passa o espaço mundial: ao avançar na direção de um mundo “sem 

fronteiras” ou com fronteiras mais permeáveis. Esse processo é articulado com o desmonte 

das máquinas estatais, com a desregulamentação e diminuição do campo de ação 

econômico e político do Estado. Esse quadro é dominante na América Latina, onde a 

redefinição do papel do Estado passa pela transferência para o setor privado, inclusive para 

empresas de capital externo, de importantes serviços básicos, entre eles o de 

abastecimento público de água. A situação é agravada porque na América Latina as 

sociedades não demonstraram até o momento, capacidade de articulação social para 

enfrentar este novo quadro. No passado recente, o Estado monopolizou alguns setores da 

economia e a exploração de muitos recursos, por esta razão não sentiu necessidade de 

regulamentar seu uso. O uso da água não foi exceção, pois ela é considerada um recurso 

estratégico. Claude Raffestin é muito explícito a respeito: a água como qualquer outro 

recurso, é motivo para relações de poder ou de conflitos. O controle e/ou a posse da água é 

sobretudo de natureza política, pois interessa a uma coletividade. As relações conflituosas 

que se travam a propósito dela são observáveis em grande escala, por exemplo, nas zonas 

irrigadas submetidas à repartição das águas ou em pequena escala, quando duas nações 

disputam entre si uma pequena bacia hidrográfica (RAFFESTIN, 1993). Na América do Sul, 

o Sistema Aqüífero Guarani não escapará das disputas e conflitos políticos de poder, vista 

sua importância e extensão, interessando a Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 

 Neste quadro é possível pensar que um novo tipo de política, a hidropolítica ou 

mesmo uma hidrodiplomacia, deva ter relevância para uma humanidade que se projeta “sem 

fronteiras”, mas que usou até hoje usa os cursos e corpos d'água como fronteiras nacionais 

e internas. Atualmente, esses cursos e corpos de água precisam ser objeto de acordos em 

larga escala, que ajudem a viabilizar seu uso adequado e seu controle pela sociedade. 

 Acordar, regulamentar, proteger e usar em uma perspectiva auto-sustentável os 

recursos hídricos é tarefa imediata, sob risco de futuros desastres. No Mundo e no Brasil 
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são inúmeros os exemplos de falta destes cuidados, entre eles, a devastação de florestas, o 

assoreamento de rios e barragens, e também a poluição de aqüíferos. 

 Entender de que forma o Mercosul como nova instância de poder e territorialização, 

vai alterar o espaço anterior e construir um novo território é um desafio, que não será 

enfrentado somente neste estudo. Através da análise dos diversos territórios produzidos 

pela história, na área que hoje compõe o Mercosul e, particularmente, a forma como a água 

foi instrumento de construção dessas territorialidades, busca-se a compreensão de quanto e 

como o recurso água foi importante neste processo. Desta forma, será possível traçar o 

quadro que permitirá formular as principais características que influenciam a normatização e 

regulamentação dos usos dos recursos hídricos intercomunitários do Mercosul. 

 Muitos foram e são os usos, no passado, no presente e propostos para o futuro, 

desde o abastecimento de água potável, passando pela navegação, irrigação, secagem de 

grãos, lazer e geração de energia. Muitos também são os interesses que podem, em 

determinados momentos, ser conflitantes. Por outro lado, diversas medidas protetoras dos 

sistemas dos recursos hídricos devem ser tomadas, no intuito de assegurar seu uso ao 

longo do tempo. A adequação ou mesmo a criação de normas e regulamentos, necessita de 

estudos que, de um lado, pensem os recursos hídricos nas suas particularidades e, por 

outro lado, como parte inseparável do território. 

 As questões relativas às administrações unilaterais ou bilaterais dos rios e quedas 

d'água da região foram abordadas de forma diversa por muitos autores (SILIONI 1964, 

ROJAS 1975, SCHILING 1978, FOUCHER 1991, CAUBET 1991, CANO 1994, THUAL 

1996b, MENEZES 1998, GOES FILHO 1999). Alguns Tratados foram assinados e, depois, 

substancialmente alterados por outros, como o caso dos Tratados de Brasília de 1969, 

ignorado em grande parte na Declaração de Assunção de 1975, o que demonstra uma certa 

instabilidade, que predominou até meados da década de 1980. 

QUADRO FISICO DO SISTEMA AQÜÍFERO GUARANI 

A Bacia Geológica do Paraná, onde se insere o SAG, "lato sensu" é uma vasta bacia 

intracratônica sul americana, desenvolvida completamente sobre crosta continental e 

preenchida por rochas sedimentares e vulcânicas, cujas idades variam entre o Siluariano e o 

Cretáceo. Abrange uma área de cerca de 1.700.000 Km2 estendendo-se pelo Brasil 

(1.100.000 Km2), Paraguai (100.000 Km2), Uruguai (100.000 Km2) e Argentina (400.000 

Km2). A área de interesse deste estudo está dentro do que o estudo da PETROBRÁS (1986) 

chamou de Bacia do Paraná "stricto sensu" ocupando a parte meridional do Brasil e a 

metade oriental do Paraguai (Figura 01). Com um formato alongado na direção NNE-SSW 

(1750 Km de comprimento), com uma largura média de 900 Km. Dois terços da porção 

brasileira (734.000 Km2) são cobertos por derrames de lava basáltica que podem atingir até 

 16210 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

1750 m de espessura. 

A Bacia do Paraná representa a superposição de pacotes sedimentares depositados, 

no mínimo, em três diferentes ambientes tectônicos decorrentes da dinâmica de placas que 

conduziu a evolução do Gondwana no tempo geológico. Essas três fases de subsidência se 

situariam a primeira no Siluro-Devoniano, a segunda no Permo-Carbonífero e a terceira na 

fase de lavas do Jurássico Superior/Cretáceo Inferior. Estas estariam separadas por dois 

longos períodos de erosão ou não deposição, ou de baixas taxas de sedimentação, o 

primeiro no Devoniano Superior-Mississipiano e o segundo no Triássico-Jurássico. 
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Figura 1 – Localização da Bacia geológica do Paraná 

Na terceira fase, coincidente com o magmatismo basáltico, o peso das lavas foi, 

provavelmente, um dos causadores da subsidência. O fim desta terceira e última fase de 

subsidência e deposição coincide com o término do magmatismo que atingiu não só a bacia, 

como o rifte do Atlântico Sul, que se encontrava em desenvolvimento. 
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 Os limites atuais da bacia podem ser de mera natureza erosional ou de origem 

tectônica (grandes arcos ou soerguimentos).. 

O SISTEMA AQÜÍFERO GUARANI 

Por corresponder à região de domínio geográfico habitada no passado pela “Nação 

Guarani”, foi proposto o termo “Aqüífero Guarani”, como uma denominação formal em sua 

memória, e também como o objetivo de unificar as terminologias dos estratos do Triássico 

(Formações Pirambóia e Rosário do Sul no Brasil, e Buena Vista no Uruguai) e do Jurássico 

(Formações Botucatu, no Brasil, Missiones no Paraguai e Taquarembó no Uruguai e 

Argentina). 

Neste estudo utiliza-se o conceito de Sistema Aqüífero que pode ser composto por 

formações distintas, mas que do ponto de vista da hidrogeologia podem ser tomados com 

uma única unidade hidrogeólogica. O Sistema Aqüífero Guaraní é composto pelas 

formações Botucatu e Pirambóia, que foram definidas por SOARES (1975) da seguinte 

forma: 

- Formação Pirambóia: constituída por um pacote de sedimentos areno-argilosos de 

granulação variável (de muito fina a média), depositados em ambiente fluvial, exibindo 

estratificação cruzada planar e acanalada. Está dividida em dois membros. O Membro 

Inferior é constituído por arenitos de tonalidade variando de avermelhada a esbranquiçada e 

localmente esverdeada, de granulação fina a média e com teores de argila aumentando do 

topo para a base. O Membro superior é constituído por arenitos de cor amarela a vermelha 

clara, também de granulação fina a média porém menos argiloso do que o Membro Inferior. 

- Formação Botucatu: constituída por um pacote de arenitos de granulação fina e muito fina, 

bem selecionados, com estratificação cruzada de grande porte. Essa unidade foi depositada 

em ambiente desértico e eólico, sob clima desértico, com granulometria de fina a média, 

bem arredondada, onde mais de 50% dos grãos presentes têm diâmetro entre 0,125 - 0,250 

mm (MERO, 1976). Já ROCHA (1996), discorre sobre uma granulometria fina (diâmetro 

médio de 0,18 mm), com teor de argila em 10%, na Formação Botucatu e muito fina 

(diâmetro médio de 0,12 mm) com teor de argila em 20% na Formação Pirambóia. 

Embora as formações Pirambóia e Botucatu sejam unidades geológicas distintas, a 

semelhança litológica e continuidade vertical e lateral, faz com que tenham propriedades 

hidráulicas similares, constituindo um sistema3 hidroestratigráfico único (SILVA et al., 1982; 

TEISSEDRE et al., 1982; ARAÚJO et al., 1995). 

                                                           
3 A idéia de sistema hidroestátigráfico ou sistema aqüífero pode ser utilizada para os 

pacotes sobrepostos ao Sistema Aqüífero Guarani, desde que apresentem interconexão hidráulica com 
ele, como por exemplo a Formação Serra Geral: neste caso tem-se o Sistema Serra Geral-Guarani. 
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O Sistema Aqüífero Guarani, é uma camada arenosa saturada em água, com uma 

área de abrangência, da ordem de 950.000 Km2, segundo MERO (1976) ou 1.194.000 Km2, 

segundo ARAÚJO et alli, (1995). Parece que os últimos autores, por disporem de mais 

dados estariam mais próximos da real dimensão do aqüífero, mas é certo que ainda não 

sabe-se sua dimensão final, pois existem áreas onde ainda não se conhecem seus limites 

(ARAÚJO et alli, 1995, e MONTAÑO, 1998). O SAG situa-se na porção Centro-Leste do 

continente sul-americano, com área de ocorrência no Brasil, extremo Nordeste (NE) da 

Argentina, Noroeste (NO) do Uruguai e Leste (E) do Paraguai (Figura 2). Segundo 

REBOUÇAS (1976), ele responde por cerca de 80% do potencial hidrogeológico da Bacia 

do Paraná. 

O Brasil, segundo ARAÚJO et alli (1995), é o pais que apresenta a maior área de 

ocorrência, perfazendo no total mais de 839.000 km2, distribuídos nos estados de São 

Paulo (155.800 Km2), Minas Gerais (51.300 Km2), Goiás (55.000 Km2), Mato Grosso 

(26.400 Km2), Mato Grosso do Sul (213.200 Km2), Paraná (131.300 Km2), Santa Catarina 

(49.200 Km2) e Rio Grande do Sul (157.600 Km2). São Paulo é o que apresenta maior 

desenvolvimento do uso do aqüífero, com mais de 500 poços em funcionamento, atendendo 

à uma população entorno de 2.500.000 habitantes distribuídos em mais de uma centena de 

municípios (CETESB, 1997). Possui, por esse motivo, a maioria dos dados disponíveis para 

os estudos, como atestado no mapeamento feito por ARAÚJO et alli (1995), onde 2/3 dos 

dados de profundidade vieram do Estado de São Paulo. 

Os outros países que compartilham o sistema aqüífero possuem pouco mais de 

335.000 Km2, tendo o Paraguai 71.700 Km2, o Uruguai 58.500 Km2 e a Argentina 225.500 

Km2. 

A espessura do Sistema Aqüífero Guarani pode atingir em áreas internas na Bacia 

até mais de 400 m, mas em algumas zonas ele não esta presente, segundo ARAÚJO et alli 

(1995). MERO (1976), estimou este valor entre 300 e 400 m, LISBOA (1999), assinala uma 

espessura média de 200 metros para o Estado do Paraná, enquanto ROCHA (1996), estima 

em 150 metros esta mesma média para o Estado de São Paulo onde o relatório do DAEE 

(1998) assinala uma espessura de 477 na cidade de Araçatuba. Para o Uruguai, foi 

estimado por MONTAÑO (1998), um máximo de 200 metros de espessura. 

As águas do Sistema Aquífero Guarani apresentam temperaturas com valores 
                                                                                                                                                                                     
Embora a formação Serra Geral, não tenha as mesmas caraterísticas hidraúlicas do pacote Botucatu-
Pirambóia, é certa a ligação entre eles, através de fraturamentos profundos que perpassam essas 
formações. A mesma formulação se pode aplicar para as zonas em que ocorrem as formações Caiuá e 
Bauru, neste caso tem-se os Sistemas  Caiuá-Serra Geral-Guaraní e o Sistema Bauru-Serra Geral-
Guaraní. 
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médios de 40ºC (MERO, 1976), REBOUÇAS (1976), assinala que na boca de poços 

jorrantes estas temperaturas podem atingir 70ºC a 80ºC. No relatório de ROSA FILHO 

(1996), são mencionadas temperaturas médias entre 33ºC e 45ºC e máximas até 65ºC. 

Recentemente LISBOA (1999), estimou para o Estado do Paraná, que as temperaturas das 

águas do Guarani podem atingir até 80 ºC, e que o valor médio se situa próximo aos 50 ºC. 

Isso demostra que, existe uma grande variabilidade regional deste parâmetro que propicia 

um leque de possibilidades de usos múltiplos como: secagem de grãos, climatização de 

ambientes, estâncias hidrominerais e prevenção de geadas, entre outros. 
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Figur
a 2 - Localização da ocorrência do aqüífero na bacia do Paraná, excluída a bacia do 
Chaco-Paraná (Segundo ARAUJO et alli 1995b) 
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Quanto a suas características hidráulicas, comporta-se como um aqüífero do tipo 

livre, junto às áreas de afloramento, onde ocorre a recarga direta, passando a confinado na 

medida em que é recoberto pelas rochas basálticas da Formação Serra Geral (REBOUÇAS, 

1976). Condições extremas de confinamento são criadas, no Sudoeste do Estado de São 

Paulo, por um considerável soterramento, superior a 1.800 m, quando além dos basaltos da 

Formação Serra Geral ocorre o capeamento destes últimos por sedimentos Cretáceos do 

grupo Bauru (DAEE, 1998). 

Análise dos dados de mapeamentos de diversos autores, MERO & MARIANO 

(1976) PETROBRAS (1986), DAEE (1998), permite estabelecer um modelo de 

comportamento hidráulico subterrâneo de comportamento da bacia do Paraná, da 

seguinte forma: um fluxo regional das bordas para o centro da bacia, condicionado 

pela forma da bacia, e que se dividem em três zonas principais: recarga direta, 
recarga indireta e descarga.. Este modelo foi sugerido por REBOUÇAS (1986) e 

recentemente explicitado por outros autores. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As três grandes zonas reconhecidas no SAG, pelas suas características deverão 

condicionar as estratégias de gestão: cada uma merece, diferentes medidas protetoras e de 

controle da exploração. Primeiramente as zonas de exposição livre, onde o nível de riscos à 

contaminação é grande e onde a exploração é maior e mais barata a proteção deve ser 

maior. Em segundo lugar, na zona produtora de confinamento o grau de proteção deve ser 

bem maior, os outros aqüíferos sobre ele, notadamente o Serra Geral e o Bauru, filtram toda 

a recarga e, ao mesmo tempo, suprem boa parte das necessidades das populações sobre 

eles instaladas. Por fim a terceira zona, de descarga próxima ao centro da bacia, com alto 

grau de confinamento. 

É importante salientar os usos potenciais diferenciados de cada uma destas zonas 

do aqüífero. O abastecimento público é uma opção que deve ser posta em prática quando 

as alternativas dos aqüíferos sobrepostos estejam próximas do esgotamento ou 

inviabilizadas. Isso não significa que não devamos utiliza-lo para este fim, que afinal é o 

mais nobre dos usos da água, o abastecimento das necessidades básicas da população. 

Mas lembrar que as políticas de gestão hídrica devam privilegiar as alternativas “mais 

superficiais” para o abastecimento público, que exige água de boa qualidade e nesse 

sentido o termalismo passa a ser um problema. Neste aspecto é bom saber, que o uso das 

águas termais do Guarani por outra atividade, como a secagem de grãos, pode ter como 

subproduto, água fria de boa qualidade. 

As águas do Guarani podem ser usadas para outros fins que não apenas o do 

abastecimento humano. Suas características térmicas, que as outras fontes como, as águas 
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superficiais e os aqüíferos que capeiam o Guarani não têm, podem ser aproveitadas pela 

industria do lazer, assim como pela agroindústria. Sua posição na parte confinada, pode 

portanto receber uma destinação preferencial para estas atividades, além de ser guardada 

com reserva estratégica para situações de seca prolongada, ou mesmo de acidentes que 

afetem as águas superficiais, sempre mais expostas ao risco de contaminação ou aos 

imprevistos.   

Do ponto de vista dos países que abrigam em seus territórios o aqüífero, assim com 

nas águas de superfície, o Brasil tem a maior extensão à “montante” ou seja, nas áreas de 

recarga direta e recarga sob confinamento. Já a Argentina predomina na área de descarga. 

Estamos desta forma diante do mesmo quadro das águas superficiais, com a relevante 

diferença de que aqui, em se tratando de águas subterrâneas, o fator navegação não está 

presente. 

Na parte sul da bacia há uma assimetria entre as duas margens do Paraná, com a 

metade leste da bacia no Brasil, sendo bem mais extensa (350 km) que a metade oeste no 

Paraguai (90 km). Mas é na porção norte, onde quase toda a bacia está em território 

brasileiro, que ocorrem as importantes áreas de recarga, em São Paulo, Goiás, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul. Essa disposição geográfica reafirma o Brasil como o país mais 

importante no que se refere à recarga do Guarani. Nesta porção norte é relevante notar que 

no extremo nordeste do Paraguai bem junto à fronteira com o Mato Grosso do Sul, há uma 

importante área de recarga direta esta presente. 

Assim não há dúvidas de que é no território brasileiro que as medidas protetoras, 

leia-se restritivas, terão sua maior implementação. 

Sabe-se que toda a restrição ao uso trás consigo possibilidades de perdas e 

consequentemente possibilidade de conflitos ou necessidade de compensações. Vivemos 

uma era de intensa redistribuição de investimentos no planeta, e a concorrência entre 

territórios é uma realidade. Dentro do território brasileiro já é bem conhecida a que se chama 

“guerra fiscal” entre os Estados para atrair investimentos principalmente de capitais 

internacionais. Esta “guerra” também existe entre os Estados/Nações e muitas componentes 

são levadas em consideração, entre elas, a oferta hídrica, e as restrições ambientais. Esta 

será do ponto de vista brasileiro, uma preocupação justificada. 

Historicamente os países a jusante, sinalizam com ações diplomáticas ou militares 

sua condição de certa “inferioridade estratégica” no que se refere aos países à montante. As 

situações mais explosivas são aquelas em que países à jusante são mais poderosos do 

ponto de vista militar, do que seus vizinhos a montante, é o caso do Egito e do Sudão ao 

longo do Nilo. Neste caso, o primeiro mantém constante pressão militar sobre o segundo, 
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acerca das vazões do rio, pois segundo as autoridades egípcias, seu país depende em 

100% dos recursos hídricos deste rio deste o tempo dos Faraós. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E SUAS 

APLICAÇÕES PARA O AQÜÍFERO GUARANI 

O Brasil, assim como a América Latina, passa por um processo de enquadramento 

na “nova ordem mundial” processo este, chamado habitualmente de globalização. Neste 

quadro o Estado é visto como um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas e seu 

controle sobre os recursos naturais, entre outros aspectos, esta sendo reduzido ao que se 

convencionou chamar “Estado Mínimo”. De certa forma o Mercosul pode ser visto como 

resultado desta situação, com o Estado sendo enfraquecido por fora, via acordos de 

cooperação que criam novos arranjos territoriais. É neste quadro que se formula a nova 

política pública no setor dos recursos hídrica. Isso tem se revelado na importação de 

modelos de gestão, seguindo paradigmas bem dos países chamados desenvolvidos. 

No que se refere à uma opção, este estudo propugna com muita clareza que uma 

política que considere a água como um bem público é a melhor opção no atual quadro 

brasileiro e latino americano, que leve em consideração todas as nuanças regionais e esteja 

baseado na negociação e na regulação é o melhor caminho a seguir. Para um país como o 

Brasil de dimensões continentais será impossível imaginar uma política de recurso hídricos 

única que atenda da Amazônia ao Nordeste, ou do Pantanal à Serra do Mar, e 

principalmente temos que levar em consideração e tratar muito especialmente nossas 

grandes metrópoles, onde se concentra o consumo e a poluição. 

No que se refere à descentralização e participação da sociedade na gestão de 

águas, as bacias hidrográficas como unidades de planejamento e ação, do ponto de vista 

espacial, podem ser um instrumento descentralizador interessante, mas nunca imposta 

como única possibilidade. Neste aspecto, resta lembrar que as águas subterrâneas que em 

muitos casos não se encaixam no modelo das bacias hidrográficas, respondem pela maioria 

das reservas hídricas doces disponíveis no planeta. Como então submeter a maioria da 

água a uma unidade territorial às vezes estranha a ela? Como este estudo aborda um 

aqüífero, esta é uma questão sobre a qual se coloca a necessidade de que os geógrafos se 

posicionem, apesar da complexidade e do seu aparente desinteresse pelo tema. Aí está 

uma contribuição que a Geografia deve fornecer ao estudo dos recursos hídricos, ou seja, 

unidades territoriais adequadas aos diversos aspectos dos recursos hídricos. 

Por outro lado, todo o arcabouço institucional e legal está voltado para a gestão das 

águas superficiais, sendo incompleto ainda o quadro das leis especificas para águas 

subterrâneas. 
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Na Argentina devido ao grau de descentralização, o poder das províncias é quase 

total e a ausência de legislação especifica para águas subterrâneas é como no Uruguai e 

Paraguai. Nestes casos são capítulos da legislação geral de águas. Pode-se especular que 

a abundância de recursos hídricos superficiais, na bacia do Paraná, seja um dos motivos 

desta ausência. 

Toda esta situação demostra uma situação marginal das águas subterrâneas no 

quadro das políticas hídricas nacionais. Reverter este quadro é inadiável, visto o crescente 

uso das águas do sub-solo e o recente uso de seus potenciais específicos, como o 

termalismo. Assim seria possível a elaboração de políticas setoriais para as águas 

subterrâneas, aproveitando suas especificidades, e destinando às águas superficiais os 

usos que não exijam estas características. 

UMA PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO POR BACIA ÀS AGUAS 

SUBTERRÂNEAS E AO SAG. 

Rediscutir a opção dos sistemas de gestão de recursos hídricos por bacias 

hidrográficas, pois esta opção consta inclusive no texto da Lei brasileira de Recursos 

Hídricos, neste momento não parece ser a opção mais adequada, porém passar em branco 

quanto ao desconforto que ela gera para a gestão das águas subterrâneas não parece o 

melhor caminho. 

Propões a discussão das especificidades das águas subterrâneas dentro dos 

comitês de bacia, por entender esses organismos um importante avanço na gestão e na 

participação da sociedade em relação aos recursos hídricos. 

Além disso, neste momento constroi-se o Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos, baseado na bacia hidrográfica como unidade territorial : portanto pode ser 

contraproducente questionar essa unidade territorial exatamente quando o sistema 

está se implantando. Finalmente é fundamental buscar a gestão integrada dos 

recursos hídricos incluindo as águas subterrâneas e superficiais. 

Por essa razão defende-se uma unidade territorial integrada de planejamento 

de gestão de recursos hídricos, que é a bacia hidrográfica. 

No que se refere ao meio físico natural, é possível provar a subdivisão das 

bacias em unidades hidrogeologicas, em função de suas especificidades e 

compartimentações. Paralelamente, no meio politico-institucional, é possível propor 

a criação de câmaras setoriais específicas de águas subterrâneas dentro dos 

comitês de bacias, principalmente no caso de aqüíferos de grande porte e 

importância regional, como o SAG ou onde seu uso seja intenso ou sua proteção 

relevante. 
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Para a elaboração de uma política de uso e gestão integrada, dentro do atual 

sistema de gestão em implantação, será necessário que as câmaras setoriais dos aqüíferos 

se reunam em um conselho específico, para o traçado de políticas próprias das águas 

subterrâneas e do SAG. Essas políticas devem realimentar os comitês de bacia, em um 

sistema de integração, entre comitês os de bacias e os conselhos de câmaras de aqüíferos. 

Como foi possível mostrar na compartimentação do SAG, também é possível 

constatar que a gestão dos recursos hídricos como um todo (subterrâneas e superficiais), é 

compartimentada, inclusive com a ausência de legislação em alguns territórios. Esta 

diversidade também aparece nos organismos de gestão, onde eles existem é possível 

perceber suas diferenças. Comparando-se como apontado anteriormente, a composição dos 

comitês de bacias nos Estados de São Paulo e Paraná, será possível perceber que a 

composição social desses organismos deverão produzir políticas de gestão diferentes. No 

caso do Paraná o setor dos usuários, diga-se empresas privadas do setor, são amplamente 

majoritários no SEGRH, já no caso de São Paulo, o sistema busca um equilíbrio entre o 

Estado, as empresas do setor e a sociedade civil 

A compartimentação embora não inviabilizando a classificação das grandes zonas do 

SAG, conforme descrita anteriormente, aproxima a divisão do aqüífero das unidades 

políticas de menor extensão, no caso, os municípios. É importante lembrar que a gestão do 

uso do solo urbano já é uma atribuição municipal, portanto toda a política de restrição ao 

uso do solo urbano, inclusive a expansão urbana será mais eficaz, se o município for 

participe da formulação dela. Por outro lado a instalação de industrias e distritos industriais, 

normalmente exige a elaboração de estudos de EIA-RIMA, o que na maioria dos casos é 

uma atribuição da esfera estadual, pois os organismo estaduais ambientais são os 

responsáveis pela análises dos EIAs-RIMAs. Alguns tipos de industrias e atividades são de 

responsabilidade exclusiva dos poderes centrais, tanto na Argentina como no Brasil, é o 

caso da Usinas Hidroeletricas, bastante comuns na bacia do Paraná, Uruguai e Paraguai, 

como estados unitários, não possuem estados ou províncias. 

Porém seria temerário deixar o poder municipal decidir sozinho sobre a alocação de 

atividades sobre o seu solo, o pulso desenvolvimentista ou a falta de visão mais global, pode 

trazer prejuízos à unidades físicas de grande porte, como é o caso do SAG. Também é 

importante lembrar que a compartimentação pode não ser uma regra geral em toda a 

extensão do aqüífero, portanto essa maior participação municipal é interessante somente 

onde a compartimentação física acontecer. Os comitês de bacias existentes, já tem forte 

participação do poder municipal, o que caracteriza um fator positivo na gestão local dos 

recursos hídricos. O equilíbrio entre as esferas de poder pode trazer benefícios e evitar 

distorções. 
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