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O Guarani das águas 
e dos índios 

No Cone Sul, em uma região 

que compreende oito estados 

brasileiros, localiza-se 

o aqüífero Guarani -

um dos maiores reservatórios 

de águas doces subterrâneas 

do mundo. Seu nome é uma 

homenagem à população 

lndfgena que dominava 

a bacia do rio da Prata 

na época do descobrimento 

da América. Os fndlos 

Guarani acreditam 

que uma terra sem mates 

não é um sonho distante, 

o que pode ser visto como 

um convite para refletirmos 

sobre a necessidade 

de compartilharmos 

bens públicos, como os bens 

naturais, entre os quais 

estio as águas dessa 

Imensa reserva. 
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A s primeiras moléculas de 
ágüa formaram-se há mais de 

3,5 bilhões de anos, a partir do 
resfriamento da Terra e do escape 
de gases das rochas. Ou seja, a 
água que bebemos todos os dias é 
a mesma água que beberam Moi
sés, Jesus, Maomé e até os dinos
sauros 200 milhões de anos atrás! 

Os reservatórios de águas sub
terrâneas, também chamados de 
aqüíferos, têm importância fun
damental para a sobrevivência hu
mana, pois constituem cerca de 
95% da água doce disponível no 
planeta (apenas 5% formam rios, 
lagos e represas) . São caracteriza
dos como unidades de investiga
ção e exploração em escala regio
nal, em função de seus limites em 
superfície e subsuperfície, cond i
ções de armazenamento e circu
lação de águas. 

Um dos maiores reservatórios 
de águas subterrâneas do mundo, 
com volume em torno de 37 mil 
kml, equ ivalente a 7,5 milhões de 
estádios do Maracanã cheios de 
água doce, está localizado no Cone 
Sul, em uma região formada pe
los territórios da Argentina, Bra
sil (oito estados). Paraguai e Uru
guai, perfazendo uma área de 1,2 
milhão kmz. É o chamado aqüífe
ro Guarani, batizado com esse 
nome pelo geólogo uruguaio Da
nilo Anton, como uma homena
gem à população indígena que do
minava a bacia platina na época 
do descobrimento da América. 

O território original da nação 
Guarani compreende o leste do 
Paraguai, a região de Misiones na 
Argentina, o norte do Uruguai e, 
no Brasil, partes da regiões Sul 
e Sudeste e do estado do Mato 
Grosso do Sul. Por causa das per
seguições culturais e físicas de 
nossos antepassados colonizado
res (portugueses e espanhóis) a 
esse povo, hoje ele é composto por 
cerca de 550 mil índios brasilei
ros- pouco, se compararmos com 
o número existente anteriormen
te: 6 milhões. 

As características das rochas e 
a arquitetura do arcabouço que 
formam o aqüífero Guarani são 
conhecidas desde a década de 
1950, quando se iniciaram as per
furações de poços de petróleo nas 
bacias geológicas do Paraná e do 
Chaco-Paraná. Porém, a partir de 
um surto exploratório desse ma
nancial subterrâneo nos anos 70, 
visando ao abastecimento públi
co de grandes cidades localizadas 
no centro-oeste do Estado de São 
Paulo, é que se compreendeu sua 
vital importância. 

O megarreservatório encontra
se 90% recoberto principalmente 
por rochas basálticas, e suas águas 
são cada vez mais u li I izadas como 
principal fonte de abastecimento 
para uma população estimada em 
25 milhões de habitantes. De um 
modo geral, a qualidade natural 
dessas águas atende aos requisi
tos de potabilidade para consumo 



humano e para irrigação. Todavia, 
os impactos da atividade huma
na na superfície do aqüífero 
Guarani são uma ameaça a sua 
integridade. Para citar um exem
plo, em regiões com alta densida
de populacional, como nos entor
nas da cidade de Ribeirão Preto 
(SP). já foram identificados indí
cios de contaminação do solo pelo 
uso indiscriminado de agroló
x i c os na agricultura, tornando 
evidente o risco de comprometi
mento das águas do reservatório. 

Recentemente, a Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) divulgou informações 
pela imprensa de que pelo menos 
cinco áreas de recarga desse reser
vatório estão em zonas conside
radas de risco, pelo uso de agro
tóxicos. São elas: a área de Ribei
rão Preto (SP), com o cultivo de 
cana-de-açúcar; as nascentes do 
rio Araguaia (MT), com o cultivo 
de soja e milho; as nascentes do 
rio lvaí (PR), com o cultivo de mi
lho e pastagem; a região de Lages 
(SC), com o cultivo de maçã, e a 

A água é um direito da população. 

Deve ser fraternalmente compartilhada 

e não servir como mercadoria de guerra 

como no Oriente Médio, onde sua 

distribuição é, historicamente, 

motivo de tensões e conflitos 

área de Alegrete (RS), com o cul
tivo de arroz irrigado e pastagem. 

Desde o início de 2000, um 
projeto que engloba os quatro 
países da região vem se desen
volvendo com o apoio da Organi
zação dos Estados Americanos 
(OEA) e financiamento do Banco 
Mundial. Seu objetivo é incenti
var ações conjuntas para a admi
nistração internacional e o mane
jo sustentável do aqüífero, a fim 
de que se mantenha como uma 
reserva estratégica para as futu
ras gerações. Esse projeto tem um 

caráter preventivo e inclui uma 

série de intervenções, como 
expansão e consolidação da 

atual base de conheci-
mento sobre o aqüí

fero, desenvol
vimento e me
lhorias no seu 
gerenciamen-
to, assim como 

adoção de medidas 
contra fontes de con

taminação. 
;\lesse contexto, cabe 

aqui uma pergunta: será pos
sível, no futuro, um convívio har
monioso entre os habitantes des
sa região que é quase um conti-

Localização geográfica do aqüífero 
Guarani (área clara no mapa) 

nente, em relação a essa água dis
ponível? Por se tratar de um bem 
público, a água é um direito da 
população. Deve ser fraternalmen
te compartilhada e não servir 
como mercadoria de guerra co
mo, por exemplo, em regiões do 
Oriente Médio, onde o controle 
ele sua distribuição e utilização é 
historicamente um motivo de ten
sões c conflitos. 

Para os índios Guarani, a terra 
sem males não é um sonho dis
tante, mas uma realidade con
quistada a cada amanhecer. A 

Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) realiza todo 
ano, no período da quaresma, a 
Campanha da Fraternidade. O 
lema da campanha em 2002 -Por 
uma terra sem males-, em come
moração à Semana dos Povos In
dígenas, foi e continuará sendo 
um convite para refletirmos sobre 
o amor desses povos para com a 
terra. 

Pedro Salles, liderança do povo 
Kaingang no Rio Grande do Sul, 
tem esse pensamento: "A terra para 
o Kaingang significa mãe. A terra 
é aquela que nos dá alimento e 
água, igual à mãe que oferece o 
alimento proveniente de seu cor
po para o filho. O branco pensa 
que a terra é um instrumento de 
riqueza. Por isso ele não reconhe
ce seu irmão, seu semelhante, e 
discrimina o mais fraco, que não 
tem condições de enfrentá-lo, de 

concorrer com ele ... " • 

OPINIÃO 
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