
O PAPEL DA(S) POLÍTICA(S) NA CRISE HÍDRICA 

Silviana Lúcia Henkes1 

RESUMO --- No campo político o debate sobre a água doce, de fato sobre a crise hídrica foi 
instaurado a partir da percepção mundial das proporções dessa crise, num contexto tanto presente 
quanto iminente e futuro e, em paralelo, do potencial econômico (lucrativo) que a mesma poderia 
estabelecer no cenário mundial. Ao debate, sucedeu-se de forma progressiva, a adoção de políticas 
públicas.  Estas visam, sobretudo, a estabelecer padrões e diretrizes para a gestão hídrica e para a 
racionalização do consumo. Via de regra, os principais instrumentos de gestão hídrica, 
internacionalmente adotados, foram os econômicos, quais sejam: a cobrança e a outorga. A par da 
vigência das �políticas públicas� de gestão dos recursos hídricos, outras �políticas� foram e são 
adotadas até os presentes dias, assim atuando e interferindo no desenvolvimento e agravamento da 
crise hídrica e de seus diversos efeitos, ao priorizar a consecução de interesses corporativos, 
comerciais, do mercado, das multinacionais da água etc... O trabalho desenvolve alguns 
questionamentos, apresenta dados e informações acerca da crise hídrica, no mundo e no Brasil, 
destacando-se o papel das políticas e das políticas públicas neste contexto.  

ABSTRACT --- In the political field the discussion on the fresh water, in fact on the hydro crisis 
was set up from the world-wide perception of the proportions of this crisis, in a context which is 
present and imminent as well as future, and, in parallel, of the economical (profitable) potential that 
it might establish in the world-wide scenery. The adoption of public politics in the progressive form 
succeeded the discussion. They aim, especially, to establish standards and directives for the hydro 
management and for the rationalization of consumption. As a rule, the principal instruments of 
hydro management, internationally adopted, were the economical ones, which are: the collection 
and the granting. Knowing the validity of  �public policies� of the hydro resources management, 
other �policies� were and are adopted up to now, acting and interfering in the development and 
aggravation of the hydro crisis as well as its  several effects, to a prioritizing the  interest of 
corporative, business, market, and multinationals on the water etc....  The work develops some 
questioning, presenting data and information about the hydro crisis, in the world and in Brazil, 
highlighting the role of the politics and of the public politics in this context. 
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1 INTRODUÇÃO 

Outrora, limitado ao campo científico, principalmente das ciências naturais e exatas (geologia, 

geografia, química, biologia, hidrografia, engenharias etc...) e, tão-somente, de forma residual no 

sistema jurídico2, a água doce tornou-se tema de recorrente debate nos mais diversos e complexos 

meios � políticos, sociais, religiosos, militares, comerciais, acadêmicos e na mídia � tanto nacional 

como internacionalmente, a partir de meados da década de 70, todavia, com mais intensidade no 

transcorrer da década de 90. 

No campo político o debate sobre a água doce, de fato sobre a crise hídrica foi instaurado a 

partir da percepção mundial das proporções dessa crise, num contexto tanto presente quanto 

iminente e futuro e, em paralelo, do potencial econômico (lucrativo)3 que a mesma poderia 

estabelecer no cenário mundial. O tema foi abordado através da realização de inúmeras 

conferências4, as quais refletiram acerca dos reflexos e conseqüências, bem como as possíveis 

alternativas à crise. 

Paulatinamente ao debate, sucedeu-se de forma progressiva, a adoção de políticas públicas.  

Estas visam, sobretudo, a estabelecer padrões e diretrizes para a gestão hídrica e para a 

racionalização do consumo. Via de regra, os principais instrumentos de gestão hídrica 

internacionalmente adotados foram os econômicos, quais sejam: a cobrança e a outorga. A par da 

vigência das �políticas públicas� de gestão dos recursos hídricos, outras �políticas� foram e são 

adotadas até os presentes dias, assim atuando e interferindo no desenvolvimento e agravamento da 

crise hídrica e de seus diversos efeitos, ao priorizar a consecução de interesses corporativos, 

comerciais, do mercado internacional de produtos e grãos, das multinacionais da água etc... 

A propósito, deve-se distinguir os termos �políticas públicas� de �políticas�. O primeiro 

consoante Granziera (2001, p. 117), representa �o conjunto de ações decididas e implementadas 

pelo Estado�, tais como, a Política Nacional de Recursos Hídricos. O termo �política(s)� é 

polissêmico. Primeiramente, pode ser definido como �o conjunto de objetivos que enformam 

determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução� (FERREIRA, 1999) 

ou no sentindo de determinar �a orientação ou a atitude do governo em relação a certos assuntos e 

problemas de interesse público: política financeira, política educacional, política social, etc...� 

(WIKIPÉDIA). Ambos com conotação de políticas públicas. Em �O Príncipe�, Nicolau Maquiavel, 

conceituou política �como a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo� 

(WIKIPËDIA). Todavia, o termo também é utilizado de forma trivial no sentido pejorativo como 

�astúcia, ardil, artifício� (FERREIRA, 1999), ou seja, os �meios�, �formas�, �manobras�, 
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�estratagemas� e/ou �instrumentos� utilizados visando à persecução de determinados objetivos ou 

para a execução de determinadas ações.  

Assim sendo, �políticas� além de em determinados casos se referir às ações governamentais 

(políticas públicas) referem-se às institucionais e empresariais (planejadas e/ou executadas, por 

exemplo, pela Organização Mundial do Comércio, pelo Banco Mundial ou Fundo Monetário 

Internacional etc...), além dos meios, estratagemas e instrumentos. Nesse trabalho, adota-se a 

definição de �política(s)� tanto no sentido trivial � com o escopo de demonstrar as estratagemas e 

artimanhas que permeiam o setor hídrico e sobrepõem os interesses corporativos, comerciais etc... 

aos coletivos, agravando e ampliando os efeitos da crise hídrica � quanto às ações e/ou políticas 

institucionais, por exemplo, as da OMC e do FMI. Utilizar-se-á consoante a definição de Granziera 

o termo �políticas públicas� no que diz respeito às políticas governamentais para o setor hídrico. 

Destarte, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver alguns questionamentos, apresentar 

dados e informações acerca da crise hídrica, no mundo e no Brasil, destacando-se o papel das 

políticas neste contexto. O papel das políticas será abordado consoante os casos relatados na 

bibliografia consultada. Para a consecução do trabalho, realizou-se intensa pesquisa bibliográfica, 

todavia, não se pretende esgotar o tema, almeja-se contribuir para um maior debate e esclarecimento 

de determinadas questões, as quais apresentam suprema relevância na atualidade. O trabalho está 

dividido em 4 seções, iniciando-se com a introdução que apresenta o tema e as propostas do 

trabalho; a segunda, contextualiza a crise hídrica mundial e brasileira;  a terceira, apresenta o papel 

das �políticas� na crise hídrica, bem como, o contexto liberalizante do setor hídrico e das �políticas 

públicas� de gestão de recursos hídricos e, por fim, as conclusões. 

2. A CRISE HÍDRICA  

2.1 O contexto Mundial 
Importa salientar que a água se renova através do ciclo hidrológico, mas em termos 

quantitativos permanece imutável em 1.386 milhões Km3 desde as eras geológicas. Durante mais de 

500 milhões de anos esse volume correspondeu à demanda (REBOUÇAS in REBOUÇAS et al., 

2002, p.07). Contudo, nas últimas décadas, a crise hídrica se estabeleceu e a cada dia vem se 

agravando. As causas do problema são múltiplas e complexas e não se esgotam no déficit hídrico e 

na distribuição irregular dos potenciais. Outrossim, deve-se esclarecer que a �crise hídrica� não se 

reduz �a falta de água�, ou seja, ao déficit hídrico, ela desvela um contexto que incorpora: a) o 

precário acesso ao saneamento básico; b) altíssimo índice de doenças veiculadas pela água; c) riscos 

ambientais (enchentes secas, tsunamis, etc...); d) conflitos armados ou não pelo domínio das fontes, 

entre inúmeros outros;  sendo potencializada pelas conseqüências díspares entre ricos e pobres e 

pelos reflexos político-econômicos assimétricos resultantes. Neste sentido, consoante Rebouças (in 
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REBOUÇAS et al., 2002, p.16-17), a crise da água é uma das questões impostas pelas relações de 

poder dentro e entre as sociedades.  

 

Camdessus et al. (2004, p.18-19, tradução nossa) relatam que, atualmente, 26 países estão em 

situação de escassez5 e quase 400 milhões de habitantes vivem em regiões com estresse hídrico. 

Segundo Deléage (in CADERNOS DIPLO, 2003, p.06), cerca de 2 bilhões de pessoas não têm 

acesso  à água potável e 2,4 bilhões não dispõem de saneamento. Mundialmente, um em cada cinco 

seres humanos é privado de água potável e mais da metade da população mundial não dispõem de 

saneamento básico (BOUGUERRA in CADERNOS DIPLO, 2003, p.08).  Pior que a situação 

caótica presente são os prognósticos para os próximos anos. Estima-se que num período inferior a 

duas décadas, o déficit hídrico corresponderá a 56% da demanda, mais de 4 bilhões de pessoas não 

terão acesso à água (REBOUÇAS in REBOUÇAS et al., 2002, p.692; VILLIERS, 2002 p.41; 

BARLOW e CLARKE, 2003, p. xxiv, 29). Segundo Camdessus et al. (2004, p.19), as estimativas 

indicam que, até 2050, o número de países com escassez dobrará e ¾ da população mundial 

habitará em regiões com estresse hídrico.  

Os problemas mais graves se concentram nas nações mais pobres, por exemplo, as da África e 

da Ásia, enquanto os países ricos do continente europeu e do norte-americano possuem uma 

situação confortável, principalmente no pertinente ao acesso à água potável, ao saneamento básico e 

às fontes energéticas e também no que diz respeito ao controle das doenças veiculadas pela água. 

Os países latino-americanos, em especial os sul-americanos, apresentam alta disponibilidade 

hídrica. Não obstante, esse fator ainda que positivo diante do atual contexto, não propicia aos 

cidadãos o acesso à água e ao saneamento básico; à isenção de riscos ambientais, das enfermidades 

veiculadas pela água e dos conflitos; pois estes fatores não dependem somente do potencial hídrico, 

mas das ações e políticas públicas efetivas. Ou seja, além do potencial hídrico, é necessário haver 

uma conjuntura jurídica e político-econômica interna que propicie e assegure o acesso aos serviços 

e direitos básicos.  

A Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) e o 

Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos (World Water Assessment Programme � 

WWAP) divulgaram em 2006, o Relatório �Water, shared responsability�. Este relatório demonstra 

o índice da população urbana e rural, em diversos países com acesso à água e à eletricidade. 

Segundo essa pesquisa (in UNESCO/WWAP, 2006, p.328-331, tradução nossa): na Etiópia, 81% da 

população urbana e 12% da população rural têm acesso à água, mas somente 4,7% possuem 

eletricidade. Esse é um dos piores casos do mundo quanto ao acesso à eletricidade. Segue-se 

Angola, onde 34% da população urbana e 40% da rural têm água e 12% do geral, eletricidade; no 

Haiti, 49% da população urbana e 45% da rural têm água e 34% eletricidade e no Camboja, 54% da 
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população urbana e 26% da rural têm água e 20% eletricidade. O país com o índice de acesso à 

energia elétrica mais baixo é Uganda, onde somente 3,7% da população a possui, enquanto 80% da 

população urbana e 47% da rural têm acesso à água.  

Nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, República 

Democrática da Coréia, Líbano, Ilhas Maurício, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovênia, Suécia e 

o Reino Unido toda a população tem acesso à água.  No Canadá, somente 1% da população rural 

não tem acesso à água; na Hungria 2%; na Rússia 4%; na Ucrânia 6% e na Iugoslava 3% e 1% da 

população urbana.  O Estudo não divulga os índices de acesso à eletricidade desses países. 

Na América Latina, Uruguai, Costa Rica, Cuba, Argentina, Chile e Brasil apresentam os 

melhores índices. Destaca-se que o Uruguai e a Costa Rica mantêm índices próximos aos países 

desenvolvidos, tanto no acesso à água quanto ao acesso à eletricidade. No Uruguai, 98% da 

população urbana e 93% da população rural, ou seja, 95,5% da população total do país têm acesso à 

água e 98% à eletricidade; na Costa Rica, 99% da população urbana e 92% da população rural, ou 

seja, 95,5% da população total do país têm acesso à água doce e 95,7% à eletricidade. Em Cuba, 

95% da população urbana, 77% da população rural, ou seja, 86% da população total do país têm 

acesso à água e 97% à eletricidade; na Argentina, 97% da população urbana e 73% da população 

rural, ou seja, 85% da população total do país têm acesso à água e 94,6% à eletricidade; no Chile 

99% da população urbana e 58% da população rural têm acesso à água e 99% do total à eletricidade 

e no Brasil, 95% da população urbana e 53% da população rural, ou seja, 74% da população 

brasileira têm acesso à água e 94,4% do total à eletricidade.  

O mencionado Relatório salienta que mais de 2 bilhões de habitantes dos países em 

desenvolvimento não têm acesso a formas de energia confiável. Importa igualmente destacar que a 

pesquisa não especifica a natureza das prestadoras dos serviços nem a vinculação entre o efetivo 

acesso à água e à eletricidade e a disponibilidade hídrica dos países analisados. Portanto, os dados 

devem ser analisados com a reserva de que: a) os serviços podem ter sido prestados pela iniciativa 

privada e assim acessível à população em decorrência da contraprestação e nesse sentido, o elevado 

índice de acesso aos serviços investigados pode ser resultado do alto poder aquisitivo e vice-versa; 

b) os serviços podem ser prestados pelo Estado e o restrito acesso pode demonstrar a falta de 

investimentos no setor e o não-comprometimento estatal com a qualidade de vida e dignidade dos 

cidadãos; c) o pagamento pelo acesso à água e ao saneamento pode proporcionar estes serviços 

ainda que o país tenha baixa disponibilidade hídrica. 

A propósito, salienta-se que as chances de as populações carentes serem desservidas de 

distribuição de água e coleta de esgoto aumentam se o serviço é prestado pela iniciativa privada ou 

pelas parcerias público-privadas (em decorrência da alta probabilidade de não haver pagamento 

pelos serviços prestados). E mesmo quando os serviços são prestados pelo Estado, as populações 
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carentes, em muitos casos, deles não se aproveitam. Cita-se o exemplo da população carente que 

habita as favelas e outros locais, cuja situação é irregular, �ilegal�. Nestes casos, o Estado não 

presta seus serviços e é onde se concentra grande parte dessa população. Nos últimos anos este 

contexto tem mudado, em virtude da assinatura de vários tratados internacionais e da luta visando à 

defesa dos direitos humanos, do acesso à moradia e de inclusão social, mas a situação ainda é grave. 

E, nesse sentido, o Relatório da UNESCO/WWAP (2006, p.97-102, tradução nossa) destaca que 

cerca de 2 bilhões de pessoas viverão em assentamentos irregulares e em favelas, configurando-se 

assim, parte da população urbana sem acesso à água potável e ao saneamento;  Barlow e Clarke 

(2003, p.67)  destacam que até 2030, mais da metade da população urbana mundial habitará as 

favelas, desprovidas de acesso à água e ao saneamento. 

Também é a população carente que, não em raros casos, paga as mais altas taxas pela água 

porque, não sendo servida pela iniciativa privada e estatal, precisa comprá-la no �mercado negro�, 

pagando mais caro, às vezes, chegando ao dobro ou triplo do valor pago pela classe média e alta 

providas pelo serviço privado ou estatal. Desse modo, habitantes do mesmo país e até mesmo de 

regiões próximas, podem ter acesso desigual à água (MUTIN, 2000, p.02-08, tradução nossa). Na 

Algéria, por exemplo, nos bairros ricos, os residentes dispõem de 200 a 300 litros de água por dia, 

enquanto nos bairros pobres, têm somente 100 litros e, já nas favelas, a disponibilidade cai para 10 a 

20 litros diários (MUTIN, 2000, p.08, tradução nossa). Conforme Barlow e Clarke (2003, p.70-71), 

uma pesquisa realizada em dezesseis cidades de países em desenvolvimento revelou que a água 

vendida custa de dez a cem vezes mais caro que a água distribuída pelo serviço público.  

Dos 25 países listados pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o pior acesso à água 

tratada, 19 estão na África e, nesse continente estão as mais altas taxas de mortalidade por diarréia, 

como também alta incidência de malária e outras doenças relacionadas à água (BARLOW e 

CLARKE, 2003, p.70). Enquanto isso, os ricos têm um consumo hídrico elevado, em decorrência 

do estilo de vida, dos hábitos alimentares, das práticas de lazer com alto gasto de água (manutenção 

de piscinas e campos de golf), portanto, em virtude do poder aquisitivo, ou seja, por �poder� 

comprar água. Por isso, 20% da população mundial habitante dos países desenvolvidos consomem 

40% da água do planeta (BARLOW e CLARKE, 2003, p.67-72). Além desse maior consumo de 

água, eles também são responsáveis pelo maior utilização de recursos naturais, pois com alto poder 

aquisitivo têm a possibilidade de igualmente consumir mais. Segundo Dias (2002, p. 41), �a maioria 

das nações, para atender suas necessidades de energia e materiais, apodera-se de terras produtivas 

de outras nações. Somente cinco países são capazes de se sustentar com suas próprias terras: 

Argentina, Austrália, Brasil, Canadá e Chile�.  Importa salientar que, embora, o crescimento 

demográfico seja mais elevado em países em desenvolvimento e que apresentam problemas de 

déficit hídrico, estes países não são os grandes responsáveis pela crise hídrica no mundo. 
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A água doce passou a ser uma substância rara, embora abundante em seu volume e assim 

transformou-se em uma mercadoria � commodity ambiental � substrato de poder, de dominação, de 

riqueza e de morte. Ao mesmo passo, converteu-se, em uma das principais causas da morte dos 

seres humanos, sobretudo de crianças, em decorrência da transmissão de vetores patológicos por 

estar contaminada, não ser potável ou pelo não-acesso à água, ao saneamento e aos procedimentos 

básicos de higienização pessoal, além das mortes provocadas por conflitos envolvendo a disputa 

pela água. A água é nos dias atuais, o principal fator responsável por mortes no mundo, 

considerando-se diversas enfermidades (AIDS, tuberculose, doenças perinatais); as guerras e as 

mortes provocadas pelo cigarro (CAMDESSUS et al., 2004, p.26).  

Segundo o Relatório �Water, shared responsability� (UNESCO/WWAP, 2006, p.204-219, 

tradução nossa), as doenças relacionadas à diarréia e à malária mataram cerca de 3,1 milhões de 

pessoas em 2002, sendo 90% dessas mortes de crianças com menos de cinco anos de idade. 

Aproximadamente, 1,6 milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente com o fornecimento de 

água potável, saneamento básico e higiene. Diariamente, no mundo morrem 3.900 pessoas em 

decorrência de doenças provocadas pelo não-acesso à água potável. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançou em 2006, um CD-ROM para divulgar pesquisas e informações sobre �Water, 

Sanitation and Health�. No pertinente aos recursos hídricos o CD-ROM apresenta dados sobre a 

transmissão de doenças através da água, as principais são: a) diarréia; b) paludismo; c) 

esquistossomose; d) tracoma; e) helmintiasis intestinales (ascariasis, tricuriasis, anquilostomiasis); 

f) encefalite japonesa; g) hepatite A e h) contaminação por arsênico.  A melhoria das condições do 

acesso à água potável e da coleta do esgoto sanitário preveniria 470.000 mortes e resultaria no 

ganho de trezentos e vinte milhões de dias produtivos (para pessoas entre 15 e 59 anos) e ainda, 

duzentos e setenta e dois milhões de dias em que crianças compareceriam à escola e 1,5 bilhão de 

dias saudáveis para crianças menores de 5 anos de idade, de acordo com dados da OMS (2006, 

tradução nossa).  

Segundo a pesquisa da OMS (2006, tradução nossa), a diarréia incluído o cólera, matam 1,8 

milhões de pessoas por ano, no mundo, sendo que 90% são crianças menores de cinco anos, 

principalmente em países em desenvolvimento, 88% dessas mortes podem ser atribuídas ao 

abastecimento de água insalubre e/ou à deficiência do saneamento básico e higienização. A 

melhoria do abastecimento de água reduziria essa mortalidade em 21%, enquanto a melhoria do 

saneamento em 37,5%. O simples ato de lavar as mãos antes de comer e depois de defecar poderia 

restringir os casos de diarréia em 35% e o melhoramento da qualidade da água bebida diminuiria os 

casos de diarréia em 45%. O paludismo mata por ano 1,2 milhões de pessoas, destas 90%, são 

crianças menores de cinco anos: a cada 30 segundos uma criança africana morre de paludismo e a 

cada ano surgem 396 milhões de novos casos e a maior taxa de mortalidade está registrada na 
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África Subsaariana. Estima-se que 160 milhões de pessoas padeçam de esquistossomose, 

principalmente africanos. A propagação da doença está diretamente relacionada à evacuação ao ar 

livre e ao abastecimento de água não-potável, de modo que o saneamento básico reduziria as perdas 

humanas provocadas pela enfermidade em 77% As estimativas apresentadas pela OMS destacam 

que 500 milhões de pessoas correm o risco de ter tracoma e 146 milhões poderão ficar cegas em 

decorrência dessa doença, mas  6 milhões  já padecem de alguma disfuncionalidade visual causada 

por ela. O desenvolvimento da doença é propiciado pela não-limpeza do rosto ou da higienização 

com água não-potável, sendo que o acesso à água potável reduziria os casos em 27%. No mundo, 

133 milhões de pessoas estão contaminadas pela Helmintiasis (ascaris, tricuriasis, 

anquilostomiasis) causando disfunções cognitivas, além de anemia e desinterias. Por ano são 9.400 

mortes atribuídas a ela; o acesso à água potável, ao saneamento e a práticas de higienização 

reduziria a mortalidade por ascaris em 29% e por anquilostomiasis em 4%. Das pessoas atingidas 

pela encefalite japonesa, 20% morrem e 35% têm lesões permanentes; a melhora da gestão hídrica e 

da irrigação diminuiria os índices da enfermidade que atinge principalmente o Sul da Ásia e a Ásia 

Oriental. Existem 1,5 milhões de casos de Hepatite A, no mundo. Esta doença atinge países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, contudo, como as causas da propagação e transmissão estão 

ligadas ao saneamento básico, os maiores índices da doença aparecem em países pobres, atingindo 

principalmente as crianças. A contaminação da água por arsênico provoca lesões cutâneas, podendo 

originar câncer e, conseqüentemente, levar à morte. Em Bangladesh, entre 28 a 35 milhões de 

pessoas consomem água com elevado índice de contaminação por arsênico, estima-se que 1,5 

milhões de pessoas apresentam lesões cutâneas provocadas pela ingestão de água com altos teores 

dessa substância. O estudo revela que, na Argentina, Bangladesh, Chile, Índia, México, Tailândia e 

Estados Unidos já se verificou a contaminhação de águas subterrâneas com arsênico.  

No pertinente à contaminação por arsênico e outras substâncias, salienta-se os estudos 

publicados na revista Environnement, Risques et Santé (SANDOR, KISS et al., 2002, p.78; 

GOLDGEWICHT, 2002, p.07; MUELLER et al., 2005, p.169; HWANG et al., 2004, p.13, todos 

tradução nossa). Estes estudos relatam as conseqüências à saúde do feto em decorrência do 

consumo pela gestante de água contaminada por nitratos, nitritos e arsênico: O consumo de nitratos 

e nitritos pela gestante provoca desde a má-formação congênita do tubo neural central, do coração, 

do aparelho respiratório e das vias respiratórias, até a elevação dos riscos de tumores cerebrais no 

feto. O consumo de água contaminada por arsênico provoca abortos espontâneos, morte fetal e parto 

prematuro, enquanto o consumo de água contaminada por nitratos provoca em adultos câncer 

gástrico. 

O Relatório da UNESCO/WWAP (2006, p.209) apresenta uma ilustração com os índices de 

mortes por gênero, localização e causa, no ano de 2002, em decorrência de doenças veiculadas pela 
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água. Constata-se que as regiões menos atingidas pelos vetores hídricos são as mais ricas 

economicamente: Europa e as Américas (o estudo não apresenta os dados da América do Sul 

isoladamente). Os índices mais elevados encontram-se na África, Ásia e no Oriente Médio. A 

ilustração revela que, no ano de 2002, foram totalizados 57,029 milhões de mortes provocadas por 

doenças veiculadas pela água, desse total, 18% eram crianças de 0 a 4 anos, 26%  asiáticos e 19% 

africanos. As doenças que mais vitimaram foram a malária e a diarréia, sendo 90% das vítimas 

crianças de 0 a 4 anos, 39% africanas e 37% asiáticas. A desnutrição causou a morte de 260 milhões 

de pessoas, sendo 57% de crianças com menos de 4 anos, 40% africanos e 26% asiáticos. Do índice 

total das mortes causadas pela água, 10% foram de americanos (América do Sul, Central e Norte) e 

17% de europeus. Das doenças arroladas, a que mais consumiu a vida dos americanos foi a 

desnutrição, responsável por 16% das mortes, seguida das infecções intestinais com 13%. 

Quanto aos conflitos pelo domínio hídrico, Camdessus et al. (2004, p.19, tradução nossa) e 

Bouguerra (2004, p.92-101), salientam que hoje, existem atualmente mais de 300 situações de 

conflito decorrentes do compartilhamento de bacias � atualmente mais de 250 bacias hidrográficas 

no mundo (47% da área total do globo) são compartilhadas entre duas ou mais nações e nessas 

bacias concentram-se mais de 40% da população mundial (BARLOW e CLARKE, 2003, p.83; 

CAMDESSUS et al., 004, p.18-19, 179; tradução nossa). Ou seja, quase a metade da área do globo 

está sujeita ao iminente conflito o qual atingirá 40% da população mundial. Para Bouguerra (2004, 

p. 225), a crise mundial poderia ser controlada se os países ricos fizessem um esforço financeiro 

suplementar de 100 bilhões de dólares�. Contudo, sem políticas públicas efetivas, regras justas e 

preocupadas com o ser humano, sobretudo com os mais miseráveis e sem cooperação e 

solidariedade internacional, �a água� continuará sendo objeto de políticas corporativas, comerciais 

etc.... visando a fortalecer os interesses de uma restrita parte da população mundial.  

Contudo, antes de tratare do papel das políticas neste cenário de crise, deve-se levar em 

consideração os riscos ambientais provocados ou decorrentes da água ou melhor, dos resultados da 

intervenção antrópica sobre o ciclo hidrológico, tais como: secas prolongadas, inundações, 

tsunamis, temporais, furacões, ciclones, contaminações dos lençóis hídricos etc... Nesse sentido, o 

Relatório da UNESCO/WWAP (2006, p.343-347, tradução nossa) revela: a) 90% dos desastres 

naturais são relacionados à água e eles estão aumentando; b) duas em cada cinco pessoas vivem em 

áreas suscetíveis às enchentes e ao aumento dos níveis do mar. As nações em maior perigo são: 

Bangladesh, China, Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Índia, Paquistão e as pequenas nações 

insulares.  

Destarte, no contexto atual de escassez devem ser também enfatizados os riscos dela 

decorrentes. Os riscos ambientais são características nefastas e indeléveis da sociedade 

contemporânea definida como �Sociedade do Risco�. Conforme Beck (1999, p. 39, 60), esses riscos 
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além de serem originados pelo processo de tomada de decisões ou de �políticas�, portanto, de 

origem política, têm ainda como característica distintiva a sua constituição científica. Para Beck 

(1999, p. 209), a ciência se converteu em (con)causa, instrumento de definição e fonte de solução de 

riscos. Beck (1999, p. 135) menciona ainda que �a problemática dos riscos modernos não é tão-

somente enfrentar desafios a uma escala com a qual não se havia sonhado, mas algo mais profundo: 

que todas as intenções de solução levam a semente de problemas novos e mais difíceis�. Neste 

sentido, Caubet (in VARELLA, 2005, p. 49), ratifica que a questão do risco refere-se a fenômenos, 

fatos, opções, decisões que, após terem sido escolhidos como soluções para problemas estruturais 

das sociedades industriais, se apresentam como graves ameaças sociais em razão das conseqüências 

coletivas inesperadas e engendradas por sua própria estrutura ou constituição. 

Os riscos ambientais, neste caso, em específico, os decorrentes da escassez hídrica decorrem 

da tomada de decisão, política ou científica, os quais poderiam ser evitados por outras �decisões� 

ainda que estas induzissem outros riscos. Assim, por exemplo, ao definir e priorizar a gestão hídrica 

através dos instrumentos econômicos, no Brasil através da Lei 9.433/97, art. 1, inc I e art. 5, inc. III 

e IV, decidiu-se a favor da mercantilização da água, portanto, desta decisão decorrem inúmeros 

riscos: morte de milhões de pessoas que não têm dinheiro para comprar água; aumento dos conflitos 

visando ao domínio hídrico; desenvolvimento do comércio de água com a exclusão dos países 

pobres; banalização da água �  social, histórica e culturalmente sagrada � como produto e sujeita às 

regras comerciais da OMC; fragilização da proteção e preservação de ecossistemas e do meio 

ambiente etc... A propósito, Siqueira (in DOWBOR e TAGNIN, 2005, p. 40), destaca o risco global 

e iminente, produzido pelo discurso ideológico sobre a escassez induzindo à aceitação de um elenco 

de �propostas� visando a tornar eficiente a gestão da água, bem como racionalizar seu uso. De 

maneira mais ou menos sutil, introduz-se, a justificação da mercantilização da água, na medida em 

que a escassez lhe agrega, necessariamente, valor econômico.   

Importa mencionar que, embora os riscos sejam globais, com potencialidade para atingir todo 

o Planeta, eles não o atingem de modo uniforme. Beck (1999, p. 8) declara que a �globalidade do 

risco não significa uma igualdade global do risco e sim, o contrário�.  Para o autor, a contaminação 

segue o pobre porque �Existe uma estrutura básica de poder dentro da sociedade mundial do risco, 

que divide quem produz e se beneficia dos riscos e os muitos que se vêem afetados por estes riscos� 

(BECK, 1999, p.25). Portanto, os pobres são os mais atingidos pela crise hídrica e também pelos 

riscos ambientais. E neste sentido, destaca-se os resultados da pesquisa realizada pela 

UNESCO/WWAP (2006, p.344): os desastres naturais causados pela água atingiram de modo não 

uniforme as regiões, no período de 2000-2004, a Ásia foi a região mais atingida com 38% dos 

desastres, seguida das Américas com 25%; da África com 21%;  da Europa com 11% e da Oceania 

com 5%. Os efeitos provocados são dramáticos, mas são ainda maiores quando atingem países 
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pobres, pois além da perda de vidas, grandes perdas e danos são ocasionados na economia e assim 

repercutem na instabilidade social e política do país, principalmente se houver co-propriedade de 

cursos d�água.  Quanto mais frágil for a economia de um país, maiores serão os reflexos negativos. 

Em síntese e, ratificando-se o exposto anteriormente os pobres são os mais vulneráveis aos 

desastres, pois em geral têm precária capacidade de prevenção e reação. Outra característica dos 

riscos são os efeitos intergeracionais, pois pessoas sem interferência na origem dos mesmos podem 

ser vítimas, por exemplo,  problemas ocasionados aos fetos pela ingestão de água contaminada 

pelas mães, entre outros. 

Tratando-se ainda dos riscos ambientais, a figura 01, apresenta o número de indivíduos mortos 

e afetados por desastres naturais provocados pela água no período de 1970 a 2004. Enquanto o 

número de mortes diminuiu praticamente à metade no período analisado (1970-2004), ou seja, de 

0,8 para 0,4 milhões de pessoas mortas; o número de pessoas afetadas mais que dobrou entre 1970 e 

1999 e, a partir de 2000 até 2004, os índices regrediram, aproximando-se dos índices do período de 

1980-1989, todavia ainda o dobro de pessoas são atingidas com relação ao período de 1970-1979. 

 
Figura 01 - Número de pessoas mortas e atingidas por desastres relacionados à água (1970-2004).  

Fonte: UNESCO/WWAP (2006, p.346). 
 

Outra ilustração (figura 02) apresenta a tendência global de desastres relacionados à água, 

classificando o tipo de perigo � inundações (flood), tempestades (wind storm), seca (drought), 

epidemias hídricas (water epidemics), deslizamentos de terra (landslide), escassez (famine), ondas 

(wave & surge) e outros desastres (other disasters) � e sua incidência no lapso compreendido entre 

1960 e 2004. O número de inundações entre 2000-2004 chegou próximo de 800 e no período de 

1960-1964, era em torno de 50. Outra elevação drástica foi verificada no número de tempestades 

que, de 100 (1960-1964) elevou-se para 500 (2000-2004). Segundo o estudo, a escassez hídrica 

permaneceu constante; as epidemias veiculadas pela água, praticamente inexistentes na década de 
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60, apresentaram uma elevação na metade da década de 70, outra na segunda metade da década de 

80 e uma mais significativa no início dos anos 90. No entanto, de todos os desastres naturais 

analisados a maior elevação se deu no tocante às inundações, mas todos, salvo a escassez, atingiram 

os maiores índices no último período (2000-2004). 

 

Figura 02 - Incidência de desastres naturais relacionados à água (1960-2004) 
Fonte: (UNESCO/WWAP, 2006, p.343). 

 
A UNESCO/WWAP (2006, p. 343, tradução nossa) relata que entre �1992-2001, as perdas 

decorrentes dos desastres relacionados à água foram estimadas em US$ 446 bilhões de dólares�.  

Nesse período, os desastres naturais afetaram quase 2 bilhões de pessoas, das quais 86% sofreram 

as conseqüências das inundações e das secas. Importa salientar que as inundações aumentam as 

ameaças à saúde devido à contaminação dos sistemas de água para beber, dos serviços de 

saneamento inadequados e de depósitos ineficientes para coleta dos resíduos sólidos. Todavia, as 

secas são as principais responsáveis pelos danos à saúde porque provocam e ou aceleram a 

desnutrição, fome e privam as pessoas do acesso à água potável (OMS, 2006, tradução nossa). 

2.2 O contexto brasileiro 

O Brasil possui o maior potencial de água doce disponível no mundo � cerca de 10% do 

disponível em nível mundial e 53% do potencial sul-americano (REBOUÇAS in REBOUÇAS et 

al., 2002, p.29). Não obstante, apresenta problemas hídricos no pertinente à quantidade e à 

qualidade. Os primeiros decorrem de fatores climáticos e metereológicos ou ainda, em virtude da 

elevada concentração demográfica. Consoante Setti (2001, p.77), 73% da água doce existente no 

território brasileiro provêm da Bacia Amazônica, habitada por menos de 5% da população 

brasileira, por outro lado, tão-somente 27% do potencial hídrico brasileiro estão disponíveis para o 

restante da população brasileira, 95% dos 180 milhões de habitantes. Um grande problema também 
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é o desperdício: �Estima-se que no Brasil, o desperdício da água pode chegar a 45% do volume 

ofertado à população, o que representa cerca de 3,78 bilhões de metros cúbicos de água por ano� 

(SETTI, 2001, p.85). Em vários lugares do mundo, em geral um percentual de 30% a 40% dos 

recursos hídricos são desviados por escapes de água por canos e canais ou por conexões ilegais 

(UNESCO/WWAP, 2006, p.45, tradução nossa). Os problemas qualitativos decorrem da má 

qualidade da água causada pela poluição dos mananciais, muitas vezes, provocadas pelo uso 

intensivo do solo e irracional exploração das fontes hídricas. E os problemas, não param por aí. O 

Brasil tem elevado índice de pessoas sem acesso ao saneamento básico, doenças veiculadas pelo 

consumo de água não potável, entre outros. Assim sendo, o fato de o país possuir um potencial 

hídrico invejável não o exime de uma manifesta crise hídrica. 

Alguns estados e regiões do Brasil enfrentam no tocante a disponibilidade hídrica uma 

�situação crítica�, todavia, nenhum apresenta quadro de escassez ou estresse hídrico. As piores 

situações no tocante a disponibilidade m3/per capita/ano se encontram em: 1) Pernambuco, 1.270; 

2) Paraíba, 1.392; 3) Distrito Federal, 1.537; 4) Sergipe, 1.601; 5) Alagoas, 1.671; 6) Rio Grande do 

Norte, 1.681; 7) Rio de Janeiro, 2.208; 8) Ceará, 2.276; 9) São Paulo, 2.694; 10) Bahia, 2.862. Os 

seis primeiros têm disponibilidade baixa, periódica e regular e os demais Estados referidos somente 

ocasionalmente sofrerão os problemas de falta de água, consoante a pesquisa (SETTI, 2001, p. 82). 

Os outros Estados brasileiros têm boa ou excelente disponibilidade hídrica m3/per capita/ano: 

Roraima tem 1.506.488; Amazonas, 773.581; Amapá, 516.525; Acre, 318.450; Mato Grosso, 

233.604; Pará, 204.088; Rondônia, 122.183; Tocantins, 117.104; Goiás, 62.880; Mato Grosso do 

Sul, 36.155;  Rio Grande do Sul, 19.720; Maranhão, 16.219; Santa Catarina, 12.717; Paraná, 

12.595;  Minas Gerais, 11.630; Piauí, 9.278; Espírito Santo, 6.708 (SETTI, 2001, p.81).  

No Brasil, ainda que o potencial hídrico seja invejável, o acesso à água e ao saneamento aos 

mais necessitados não está garantido. Constata-se a ausência e/ou ineficácia das ações e políticas 

públicas e, também o predomínio de políticas corporativas. O estudo desenvolvido pelo Ministério 

das Cidades através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental apresenta o �Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgoto no Brasil em 2004� (disponível no site desse Ministério). Ele informa os 

índices de acesso à água e ao saneamento por estado brasileiro no ano de 2004. Em termos 

percentuais (figura 03), o estado brasileiro com a pior situação era Rondônia, onde menos de 40% 

da população tinha acesso à água. No Acre, Pará, Amapá e Alagoas, o acesso ficou entre 40,1% a 

60% da população e nos outros do Nordeste brasileiro, com exceção de Alagoas, o acesso à água 

atingia de 60% a 80% da população, índice também apresentado por Roraima e Santa Catarina. O 

índice de 80,1% a 90% da população com acesso à água, foi atingido pelo Amazonas, Mato Grosso, 

Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, 

enquanto Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal apresentaram os melhores índices, 
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superando 90,1% da população com acesso à água. Lamentável que somente 02 Estados e o DF 

atingiram índices desejáveis a toda a população brasileira. 

A figura 04 revela os índices de acesso ao saneamento básico no Brasil por estado. No Pará, 

Amapá, Rondônia, Tocantins e Piauí menos de 10% da população têm acesso ao saneamento 

básico; em Roraima, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o índice de acesso ficou entre 10,1% e 20% da 

população. No Mato Grosso, Goiás, Ceará, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Paraná e  Rio Grande do 

Sul, o índice é de 20,1% a 40% da população, sendo em Minas Gerais e no Rio de Janeiro de 40,1% 

a 70% da população. No Distrito Federal e São Paulo mais de 70% da população têm acesso ao 

saneamento básico. Novamente, somente São Paulo e o DF apresentam os melhores índices, ainda 

que não excelentes. 

 
Figura 03 - Acesso à água no Brasil 

Fonte: Ministério das Cidades (2004) 
 

 
Figura 04 - Acesso ao saneamento no Brasil 

Fonte: Ministério das Cidades (2004).  

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (figura 05) apresenta o 

índice nacional e por regiões, de domicílios com acesso ao esgotamento sanitário, conforme o 

acesso se dê: a) pela rede geral; b) por outras formas; c) domicílios sem instalação. Os índices são 

apresentados pelo IBGE e se referem ao ano de 2004, quando o índice nacional de domicílios com 

acesso à rede geral de saneamento básico era de 69%, enquanto 24% usavam outras formas e 5% 

não tinham instalação. Em termos regionais, o Sudeste apresentava o maior índice de acesso à rede 

geral de saneamento atingindo o índice de 88% dos domicílios, tendo outros 12% utilizado outras 

formas e, somente de 1% a 2% dos domicílios não apresentavam instalação. A região Sul vem em 

segundo lugar, com 78% dos domicílios com acesso à rede geral e 21% a outras formas, enquanto 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
 �XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos� 

15

os domicílios sem instalação apresentavam índice de 1,5%. A região Norte, seguida da Nordeste e 

Centro-Oeste manifestavam os piores índices, quais sejam: no Norte, o índice de domicílios com 

acesso à rede geral era de 50%; no Nordeste, de 43% e, no Centro-Oeste, de 40%. O índice de 

domicílios com acesso a outras formas era mais elevado no Centro-Oeste, sendo de 57%, enquanto 

no Norte ficava em 40% e no Nordeste em 39%. O índice mais elevado de domicílios sem 

instalação existia no Nordeste, sendo de 17%, fazendo dessa região a que apresentava o pior quadro.  

 
             

Figura 05 - Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes, por forma de esgotamento sanitário em 
2004. FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por amostra de domicílios 2004 

 
Neste contexto, importa salientar, primeiramente, a distinção entre a �disponibilidade m3/per 

capita/ano� dos �índices de acesso à água�. A alta disponibilidade de água m3/per capita/ano não 

significa serem correspondentes os índices de efetivo acesso à água nesse país/estado/região. O 

confronto entre disponibilidade e efetivo acesso (confrontar dados da pág. 13 com as fig. 3, 4 e 5) 

revela grandes paradoxos, por exemplo: a) no estado de São Paulo e no Distrito Federal, mais de 

90,1% da população têm acesso à água, enquanto em termos de disponibilidade m3/per capita/ano, 

esses dois entes estão entre os dez membros da federação com os piores índices, sendo que o DF 

apresenta um estado crítico de água (disponibilidade inferior a 1.700 m3/per capita/ano; b) o estado 

do Rio de Janeiro também é um dos dez estados com o pior índice de disponibilidade m3/per 

capita/ano, mas em termos de acesso à água, 80% a 90% da população carioca dela dispõem; c) os 

estados do Nordeste (PE, PA, SE, RN, CE, BA) também têm baixa disponibilidade hídrica e salvo o 

Ceará e a Bahia, os demais estados nordestinos apresentam uma situação crítica, mas em termos de 

acesso à água, 60% a 80% da população é servida; d) Roraima apresenta o maior percentual 

brasileiro de disponibilidade hídrica, inclusive um dos maiores do mundo, ou seja, 1.506.488 

m3/per capita/ano, mas somente 60% a 80% da população têm acesso à água, índice também 

atingido por Santa Catarina, mas que apresenta disponibilidade de 12.717 m3/per capita/ano; e) 

Rondônia tem menos de 40% da população com acesso à água, mas com uma disponibilidade  de 

122.183 m3/per capita/ano. Quanto ao saneamento, segundo os dados do Ministério das Cidades, 

São Paulo e o DF atingiram os melhores índices � mais de 70% da população têm acesso � índice 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
 �XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos� 

16

similar ao nacional, pois conforme a pesquisa do IBGE � 69% da população brasileira têm acesso à 

rede geral e 24% a outras formas e cerca de 7% não tinham acesso. Todavia, a gravidade do quadro 

se assenta na disparidade regional. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste manifestaram os 

piores índices, mas o mais lamentável apresentou-se no Nordeste, pois em torno de 17% da 

população não tinham acesso.  

Pode-se concluir que os diferentes índices de acesso à água e ao saneamento básico de cada 

membro da federação revelam as diferentes ações e políticas adotadas por seus governos. Cabe 

ressaltar que nem em todos os casos a vilã é a baixa disponibilidade hídrica, pois o controle de 

enfermidades e de riscos ambientais, bem como o acesso ao saneamento não dependem desta, mas 

sim de investimentos, ações e políticas públicas. Todavia, sem uma análise acurada da gestão 

hídrica e dos valores investidos, o mesmo com relação às outras políticas governamentais setoriais 

(educação, saúde, social...) não se pode generalizar e demarcar o real contexto e os prováveis 

culpados. Todavia, pelos dados oficiais apresentados, constata-se que há muito que ser realizado em 

prol dos cidadãos brasileiros e que o potencial hídrico brasileiro não o exime de uma crise. 

3 O PAPEL DA(S) POLÍTICA(S)   

Nas últimas décadas, mais especificadamente entre os anos 80 e 90, paralelamente a 

instituição da �visão da água� através de eventos e convenções internacionais; adoção de políticas 

públicas voltadas para o setor hídrico; outras políticas foram ainda mais decisivas para a 

configuração do contexto presente: crise hídrica. Nestas, o papel de destaque coube a OMC, FMI e 

o Banco Mundial que a partir da década de 90, começaram a impor cláusulas de ajustamento 

estrutural (Structural Ajustment Programmes - SAP) como pré-condições às ajudas financeiras para 

os países em desenvolvimento, sob pena de não terem seus (re)financiamentos concedidos. Estes 

países também foram submetidos às regras do Consenso de Washington, as quais pregam a 

liberalização dos mercados, privatização de serviços públicos, mercantilização dos bens comuns, 

como a água. Portanto, a adoção das políticas públicas no setor hídrico e em outros setores, esteve 

vinculada ao contexto político e econômico da época, ou seja, às políticas comerciais, institucionais 

etc...  

De acordo com Caubet (2004, p.32), no Brasil, a edição da Lei 9.433/97 que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, conjuntamente com a adoção de outros importantes textos jurídicos complementares 

(Decretos 2.612 de 13/06/98; 3.978 de 22/10/01; 4.174 de 25/03/02 e 4.613 de 11/03.03 que 

regulamentaram o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e a Lei 9.984 de 17/07/00 

criando a Agência Nacional de Águas (ANA)) instituíram um verdadeiro �Estatuto global da água�. 

Segundo o autor, concomitante à adoção desses textos legais, foi feito um grande esforço de 
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divulgação de certos aspectos de seu conteúdo. Houve insistência na afirmação do caráter 

�democrático e participativo� [...]. Todavia, a realidade não corresponde aos comentários 

superficiais que podem ser lidos ou ouvidos. �Oito anos de políticas públicas ultraliberais, de fato, 

tenderam a introduzir, para a gestão dos recursos hídricos, os mesmos parâmetros utilizados em 

outros setores da economia� (CAUBET, 2004, p. 33). No mesmo sentido, Morelli (in DIPLO, 2003, 

p.20) afirma que as leis que instituíram a PNRH e a ANA são propositalmente ambíguas. A 

primeira tem um espírito falsamente participativo inspirado na experiência francesa, enquanto a 

segunda, tenta impor um modelo centralizador de cobrança de água bruta, baseada no modelo norte-

americano, determinando os mecanismos de operação daquela política, tudo orquestrado pelo FMI, 

via Banco Mundial. De fato, a edição da Lei 9.433/97 e dos demais textos jurídicos relativos à água 

estabeleceu o �estatuto global da água no Brasil�, consolidando em terras pátrias a gestão privada 

dos recursos naturais, no caso, dos recursos hídricos, baseada em alicerces ultraliberais. Esse 

Estatuto reflete o que está plenamente disseminado internacionalmente em termos de água e sua 

gestão, graças ao trabalho empreendido pelos �Senhores da Água� e agências multilaterais: outorga 

e cobrança pelo uso da água. 

Barlow e Clarke (2003, p.193) relatam situações reais de vários países da África submetidos 

às políticas: o gasto de grande parte do orçamento para o pagamento das dívidas com o FMI e 

Banco Mundial durante as décadas de 1980 e 1990 forçaram muitos países a reduzirem os serviços 

de água e saneamento básico aos cidadãos. Os países africanos são apenas alguns dos países em 

desenvolvimento que ainda usam 70% de seus orçamentos nacionais para pagar dívidas com o FMI 

e o Banco Mundial.  Bouguerra (2004, p. 148) relata que em 2000, o FMI exigiu de mais de 40 

países, na maioria, africanos a privatização do setor hídrico. O autor afirma ainda que em 1999, 

Moçambique somente conseguiu reparcelar sua dívida com o Banco Mundial com a condição de 

privatizar a água. Barlow e Clarke (2003, p.64-65) destacam que, em Nairobi, as verbas destinadas 

à água foram reduzidas 10 vezes em apenas 5 anos durante a década de 1980; no Zimbábue, 25% 

das bombas de água das aldeias foram paralisadas quando o governo cortou os recursos de 

manutenção para mais da metade delas; na África do Sul, 220 mil pessoas morreram no curso de 

dez meses a partir de agosto de 2000, depois que o governo sul-africano, pressionado pelo Banco 

Mundial, implementou um programa de �recuperação de custo� e negou serviços de água e 

saneamento básico a milhares de cidadãos que obtinham antes sua água gratuitamente.  

O Brasil não saiu ileso. Sacco (in DIPLO, 2003, p.43-45) destaca que o Brasil foi vítima de 

exigências econômicas impostas pelo FMI, as quais determinaram o desmantelamento de vários 

setores da economia (telecomunicações, educação, saúde, entre outros) e, conseqüentemente ou não, 

vem caindo o percentual do produto interno bruto brasileiro (PIB) investido em saneamento nos 

últimos anos. Nos anos 70, o país chegou a investir anualmente 0,34% do PIB em saneamento, 
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enquanto nos anos 80, o investimento médio foi da ordem de 0,28%, despencando para apenas 

0,13% na década de 90. No Brasil, os investimentos necessários para assegurar o acesso à água 

tratada e o saneamento básico a todo cidadão foram estimados em R$ 178 bilhões, envolvendo 

aportes anuais de R$ 6 bilhões, o que representa 0,45% do PIB até 2020 (VARGAS in DOWBOR, 

2005, p.124-125). Brzezinski (2006, p. 88-90) relata inúmeros casos de privatização no Brasil: a 

primeira concessionária privada de saneamento no Brasil foi a Águas de Limeira/SP, em 1995; 

contudo, Manaus foi a primeira capital a privatizar os serviços de água e esgoto, no ano de 2000; a 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) vendeu 39% das suas ações para um consórcio 

chamado Dominó, composto pela Veolia (30%), Andrade Gutierrez Concessões (27,5%), Daleth 

Participações (27,5%) e Companhia Paranaense de Eletricidade (COPEL) (15%). A Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) perdeu a concessão dos serviços para empresas 

privadas em vários municípios: Joinville, Balneário Camboriú, Piçarras, Tubarão, Itapema, Içara, 

Navegantes.  

A imposição dessas regras é baseada na asserção de o mercado ser o mecanismo principal e 

superior aos demais: regulamentação política, cooperação, solidariedade, porque o Estado é 

ineficiente e tem limitações para gerir a água, principalmente decorrentes da insuficiência de verbas 

orçamentárias para investir em infra-estrutura. Por outro lado, ressaltam os benefícios e vantagens 

do gerenciamento privado, portanto, dos ganhos, lucros ditos sociais decorrentes da privatização. 

Nota-se também a defesa do gerenciamento realizado pelas parcerias público-privadas (PPP�s), 

quando, com apoio do Estado � financeiro � as empresas privadas gerenciam o setor, 

implementando a abordagem privada, corporativa, baseada no lucro. Segundo Barlow e Clarke 

(2003, p.108-109), as privatizações podem ajudar os governos a aliviar suas dívidas financeiras e 

estes ficam livres da responsabilidade de investir em melhorias na infra-estrutura da água. Por outro 

lado, os autores salientam que, visando minimizar o risco transferido ao setor privado, os contratos 

incluem geralmente cláusulas de empréstimo e de lucro, isto é, exige-se dos governos garantias de 

que as operadoras privadas terão lucro durante o período do contrato e, por isso, requerem garantias 

governamentais antes do dinheiro ser liberado às operações de privatização. Desse modo, o Estado é 

obrigado a garantir a segurança do investidor e não dos cidadãos, doravante meros consumidores. 

De acordo com Poupeau (in DIPLO, 2003, p. 30), �[...] não deve ser omitida a participação 

ativa dos governos nas atuais dinâmicas de desregulamentação e sua responsabilidade pelos 

contratos negociados com instituições internacionais como o Banco Mundial, a OMC ou o WWC�. 

Ineludivelmente, o papel dos Estados na consolidação das regras do Consenso de Washington é 

vital, pois sem a concordância e apoio, em muitos casos não somente legislativo, mas também 

financeiro, não há condições materiais e imateriais para promover a privatização dos setores antes 

submetidos à administração pública, bem como a liberalização do comércio. Em alguns casos a 
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situação, se analisada sob a ótica econômica somente, não deixa dúvidas de que o Estado não vai 

apenas apoiar como privilegiar as privatizações, em decorrência da importância econômica que o 

setor representa à economia nacional. Nesse sentido, Petrella (2002, p. 108-109) destaca o caso 

francês e suas multinacionais, Veolia e Suez, as quais movimentam bilhões de euros por ano, 

proporcionando benefícios ao Estado. O autor ressalta que as multinacionais têm um papel 

importante para a economia francesa, é uma questão estratégica e será difícil encontrar um governo 

que opte por mudança na direção das políticas públicas de gerenciamento de água que possa 

enfraquecer ou arriscar a posição dominante dessas companhias francesas nos mercados mundiais.  

Alerta o autor, acerca das aberrações éticas da política hídrica francesa e da economia, pois a lógica 

do sistema francês é de fazer lucro em detrimento da população. 

As políticas comerciais, fiscais, econômicas etc ... podem também influenciar as políticas 

públicas, as ações do Estado e de seus poderes. A propósito, Bouguerra (2004, p.137-143) 

menciona o papel do poder executivo e judiciário norte-americano em prol da política dos �senhores 

da água: 1) a justiça americana, a pedido da indústria produtora do cloro, proibiu o órgão ambiental 

americano (Environmental Protection Agency - EPA) de impor tolerância zero ao clorofórmio nas 

águas potáveis, embora seja sabido que o produto é hepatóxico; 2) a administração do Presidente 

Bush Jr. decidiu elevar a quantidade de arsênico permitida na água, contrariando os padrões 

internacionais avalizados pela OMS, sob pena da indústria madereira, das minas e da eletricidade (o 

carbono contém arsênico) e dos distribuidores de água dispensarem milhões de dólares na 

recuperação das águas, portanto causando redução dos lucros às empresas, as quais financiaram sua 

campanha eleitoral.  

Outra �política� que exerce importante papel agravando ainda mais os efeitos da crise hídrica 

é a política comercial orquestrada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta através da 

�imposição� das suas normas visando ao livre fluxo de capital, bens e serviços por fronteiras 

nacionais, eliminando todas as barreiras, tarifárias ou não e, sobrepondo os interesses comerciais 

aos demais, em específico aos ambientais, através de decisões em prol do livre comércio. Em todas 

as disputas trazidas aos tribunais da OMC, os direitos comerciais foram protegidos em relação aos 

direitos ambientais (BARLOW e CLARKE, 2003, p. 200). Deste modo, a OMC através da suas 

�políticas� ou através das decisões torna sem efetividade as legislações nacionais (tributária, 

administrativa, ambiental etc...) e ainda, as políticas públicas que �impedem o desenvolvimento 

comercial�. Destaca-se ainda que em decorrência do sistema decisório adotado pela OMC, os 

membros �fracos� são levados a aceitar decisões �consensuais� ainda que contrárias aos seus 

interesses (GONÇALVES, 2000, p.20). De acordo com as regras do GATT, a água é concebida 

como uma mercadoria e um serviço, por conseguinte, negociável e submetida às regras da OMC. 

Portanto, qualquer tentativa de controle das exportações de água para fins comerciais tornou-se 
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ilegal, a imposição de leis e regulamentos de tutela ambiental é geralmente vista como uma barreira 

não-tarifária que impossibilita ou torna injusta a competitividade internacional. Desse modo, 

políticas públicas, leis e regulamentos internos que impeçam e/ou restrinjam as exportações de água 

ou a privatização do setor hídrico são rotuladas como barreiras ao comércio.  

Além dos entraves provocados pela OMC às legislações nacionais, Morelli (in DIPLO, 2003, 

p.20) destaca que no final dos anos 80, os estrategistas do domínio global [da água], deram início ao 

processo de �dominação do conhecimento� e �expansão da ação� visando a �formulação de 

modelos legislativos� aplicáveis à gestão hídrica e à água doce. O autor destaca que o FMI e o 

Banco Mundial atuaram na consolidação e adoção universal de �modelos legislativos� fundados em 

base liberais. A partir daí, as legislações nacionais � principalmente em decorrência da assinatura de 

tratados ou da imposição das medidas de ajustamento estrutural pelo FMI e Banco Mundial � 

estabeleceram que a água é um bem econômico, devendo seu uso ser retribuído mediante 

pagamento. Desse modo, a liberalização, a mercantilização e as privatizações fazem parte da vida 

contemporânea, embora uma parte significativa das privatizações realizadas demonstram que essa 

não é a melhor solução. Em grande parte dos casos, nos quais o setor hídrico foi privatizado, as 

reclamações são unânimes: aumento das tarifas, piora na prestação dos serviços e exclusão dos 

cidadãos e bairros pobres e outros prováveis inadimplentes.  

4 CONCLUSÕES 

A partir dos anos 80, um novo cenário mundial começou a ser desenhado. De forma decisiva, 

o livre-comércio e a liberalização da economia passaram a determinar os rumos do Estado tanto 

administrativos, quanto jurídica e politicamente. Nesse sentido, a influência das �políticas� e a 

fragilidade das �políticas públicas� atuaram e atuam no delineamento da crise hídrica global. No 

Brasil, de modo não indiferente ao contexto mundial, as políticas públicas voltadas para o setor 

hídrico também foram moldadas consoante o �modelo legislativo�, o qual enfatiza os instrumentos 

econômicos de gestão hídrica (cobrança e outorga). Outrossim, a submissão dos países em 

desenvolvimento, portanto, do Brasil, às regras impostas pela OMC e seus tribunais, bem como as 

cláusulas do FMI e do Banco Mundial, ratificam os contornos neoliberais da gestão hídrica e a 

fragilidade das demais políticas governamentais.  

A crise hídrica é mundial, todavia, os países mais pobres são os mais atingidos, assim como 

são também os seres humanos mais carentes. Conforme salientado no desenvolver do trabalho, a 

crise hídrica não é uma crise tão-somente de indisponibilidade da água, mas de um complexo 

quadro: enfermidades, conflitos, riscos ambientais, etc ... E assim, hoje todos os países estão de 

alguma forma sofrendo os efeitos dessa crise, em maior ou menor intensidade, pois consoante a 
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teoria de Beck sobre os riscos, eles são globais, ainda que lamentavelmente, atinjam àqueles que 

não deram causa (gerações futuras) e, principalmente os mais pobres.  

Para evitar que o cenário se agrave e que continuem a morrer milhares de pessoas, sobretudo 

crianças inocentes, diariamente, é preciso a solidariedade, cooperação internacional e políticas 

públicas comprometidas com a proteção ambiental e eficazes, todavia elas não estão na pauta da 

OMC, FMI, Banco Mundial, multinacionais entre outros que lucram com a crise hídrica. E assim �o 

papel das políticas� é decisivo para a crise e sobrepõe-se a qualquer tentativa que venha ao 

encontro. Destarte, para as frágeis políticas públicas resta o �papel�, letra morta no sistema jurídico. 

Todavia, aquelas uniformizadas consoante o modelo legislativo liberalizante, as que vão de 

encontro com as políticas,  continuam a perpetuar  o quadro e agravar a crise. 
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(BARLOW e CLARKE, 2003, p.115).  
4. Convenção de Helsinque (1966), Conferência de Estocolmo (1972), Convenção de Mar Del Plata (1977),  Convenção 
de Dublin (1992), Conferência do Rio de Janeiro (1992), Convenção de Nova York (1997), Convenção de Marrakech 
(1998), Convenção de Paris (1998), Convenção de Haia (2000), FSM de Porto Alegre (2001 e 2002), Conferência de 
Johanesburgo (2002), Fórum Mundial de Água de Kyoto (2003); 
5. As Nações Unidas consideram 1.000 m3/per capita/ano razoável para satisfazer as necessidades humanas básicas 
(REBOUÇAS in REBOUÇAS et al., 2002, p.14).  Beekman (apud SETTI, 2001, p.70) salienta que �100 litros diários 
(36,5 m3/ano) representam o requisito mínimo para suprir as necessidades domésticas e a manutenção de um nível 
adequado de saúde� e �a experiência tem demonstrado que países relativamente eficientes no uso da água requerem 
entre 5 a 20 vezes o valor de 36,5 m3/hab/ano para satisfazer também as necessidades da agricultura, indústria, geração 
de energia e outros usos�.  A Agenda 21 (18.58-a) prescreve que os habitantes de zonas urbanas necessitam de 40 litros 
de água diários. 


