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2 ÁGUA, UM BEM PÚBLICO TRANSFORMADO EM MERCADORIA 

O modo de produção capitalista parece ser resultado das influências de 

diversas experiências comerciais, de tal forma que o capitalismo se consolida a partir 

da segunda metade do século XVI e início do século XVII, quando começa a 

aparecer as formas mais vastas de exploração do trabalho alheio. Ou seja, como 

dito antes, a classe dos capitalistas comprando não mais somente as mercadorias 

produzidas pelos artesãos, no entanto, a própria força de trabalho já era apropriada 

pelo patrão. Assim, essa forma de organização social e econômica foi se 

transformando em um modelo de organização da sociedade e se expandindo por 

varias regiões do globo terrestre (DOBB, 1988). 

Historicamente, a espécie humana sempre buscou a descoberta, 

reconhecimento e exploração de novos lugares, entretanto, é no processo de 

colonização conduzido pelas monarquias associadas à particulares ricos que as 

expedições e companhias marítimas ampliam os mecanismos de exploração de 

novos territórrios, objetivos e estratégias de relações globais, desiguais, entre os 

povos de todos os cantos. Isso por que: 

O poder sobre o espaço das descobertas é garantido por um poder externo 
a tais terras, um poder de pretensões etéreas. Esta força buscava a 
expansão. Correlato está o poder político da coroa, dos reis. Junto a estes, 
ascende o poderio mercantil. Munido de suas práticas e necessidades, 
espraia-se, criando um sistema mundial de circulação comercial. É a 
mundialização da economia, que corrobora com o desenvolvimento 
capitalista. É neste sentido que a supracitada bula encaminha as potências 
ibéricas à coerção dos modos de vida nativos, submetendo as formas de 
vida nativas a referenciais externos. (RODRIGUES, 2019, p.44). 

Portanto, verifica-se um processo histórico que leva à consolidação do 

domínio de novos lugares alicerçando um espaço dominado pelos que dispunham 

do poder assentado no desenvolvimento dos transportes marítimos e na 

modernização comercial europeia, o qual impõe uma nova classe social que 

avistava mais que simplesmente acumular metais preciosos, mas almejava reiventar 

novas formas de produção e o desenvolvimento de forças produtivas, viabilizando a 

ampliação da acumulação de riquezas para as mornaquias e particulares sediados 

no Velho Mundo. 

Assim, foi crescendo uma perspectiva de um novo modo de produção 

alavancado pelo desenvolvimento da técnica, da exploração dos recursos naturais e 

melhoria nas condições de vida humana. Esse avanço, no entanto, não se deu de 

forma pacífica e sempre gerou conflitos, alguns com sangrentas batalhas. Contudo, 
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é no período contemporâneo de consolidação da burguesia em classe social 

revolucionária que se amplia o uso de tecnologias, e, com o forte uso de armas 

fortalecendo o processo de dominio do capital sobre as forças da natureza. Ou seja, 

por meio de guerras após guerras que se estabeleceu o início de uma época em que 

tudo tende a se transformar em mercadoria, a época em que o capital avança no 

sentido da globalização. (MARX, 1988).  

De tal forma que existem conflitos entre os países, e os conflitos de natureza 

de classe social, em que o capital busca impor derrotas para os segmentos 

explorados e oprimidos. Em todo esse processo, o capital tem o objetivo de se 

consolidar globalmente sobre todas as forças opostas, e assim buscar a ampliação 

dos mercados e o controle dos recursos naturais, porém, para tal vitoria é 

fundamental a existência de governos e movimentos sociais alinhados ao 

pensamento globalizante e neoliberal. Nesse caso, pode-se adicionar que a 

perseguição para tornar a força de trabalho barata e obter o controle dos recursos 

naturais em abundância, como por exemplo, a água, é bastante ilustrativo conforme 

descreve. (BARLOW, 2003). 

Nesse contexto, os governos das nações que dominam o mundo militar e 

economicamente, buscam instituir mecanismos de controle sobre os demais 

governos, então, se apresentam como salvadores da humanidade e do planeta, 

porém, protegem suas corporações que operam transnacionalmente e com fortes 

investimentos nos ditos paises em desenvolvimento, de acordo com Harvey (2010), 

fica claro que os Estados Unidos consolidaram-se como o guardião do mundo com 

acordos de segurança coletiva usando as organizações tipo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas (ONU) e por último, a 

Organização do Tratado do Atlantico Norte (OTAN).   

Harvey (2010), ainda sustenta que se trata inegavelmente da maior farsa 

ideológica, seria um erro, porém, não entender que os EUA fazem uso de uma 

estratégia em defesa do capital global que envolve empresas de outras potências 

econômicas, todavia associadas às americanas, assim como se reveste de particular 

importância a implantação de democracias liberais, além de governos amigos das 

grandes potências capitalistas. Portanto, todo e qualquer governo que fale em 

soberania nacional deve se tornar inimigo público dos Estados Unidos, caso essa 

soberania signifique a defesa dos Estados Nacionais e de suas formas culturais a 

que venha criar obstáculos para a expansão do capital.  
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Destarte, pode-se dizer que a globalização da economia está diretamente 

ligada à hegemonia norte-americana. Nesse contexto, fica claro que os objetivos 

desse processo são meramente econômicos e financeiros. O mais preocupante, 

contudo, é constatar que neste caso a água passa a ser uma commodity, igual às de 

minério, petróleo e soja. Não é absurdo afirmar que a água é um importante recurso 

natural do qual as grandes corporações do capital têm interesse. Assim, preocupa o 

fato de que um bem natural livre e de vital importância para todas as espécies do 

planeta seja objeto de ganância dos capitalistas que comandam a economia 

mundial. 

O modo de produção capitalista sobrevive às crises ampliando a capacidade 

de exploração dos recursos naturais, sempre buscando reinventar novas tecnologias 

que gere novos produtos e assim vai consolidando modos de vida mais complexos e 

lucrativos de tal forma que, por exemplo, a água do rio se transformou na água 

encanada e tratada que as pessoas usam para as necessidades do dia a dia. 

Contudo, conforme Barlow (2003), o planeta Terra está reduzindo a sua quantidade 

de água doce em condições de uso tanto para a higiene e alimentação quanto para 

a agricultura e indústria. As atividades antrópicas no modo de produção capitalista e 

o crescimento das cidades têm poluído as águas em um ritmo acelerado, ao mesmo 

tempo que cresce a demanda por esse importante líquido para a vida no planeta. Os 

autores citados acima seguem afirmando que, em sintonia com essa lógica, os 

capitalistas impulsionam as teses do concenso de Whashington com a ideia de 

privatização de todos os bens na natureza, incluindo a água.  

Diante dessa postura, em março de 2000, foi realizado, por meio de 

organizações bilaterais, com a participação de diversas organizações sociais não 

governamentais, uma forte campanha para transformar a água em uma mercadoria, 

e que todos os paises deveriam organizar suas legilslações buscando impor valor a 

um bem antes considerado livre e comum.  

Portanto, a forma mais adequada para solucionar o problema da possível 

escassez é cobrar pelo uso da água, dessa forma, se controla a demanda e se 

valoriza a oferta. Essa ideia resultou na perseguição de várias corporações 

empresariais por concessões dos serviços públicos de água e esgoto nas principais 

cidades do globo terrestre. Assim, diz Barlow e Clarke (2003, p.106), “Como uma 
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das principais características do Consenso de Washington1, a aquisição privada de 

instituições e empresas públicas, tornou-se o instrumento principal à mercantilização 

da água”. Dito isto, percebe-se que o neoliberalismo é parte da globalização do 

capital.  

A água, apesar de gerar conflitos em muitas sociedades, se manteve como 

um bem livre de uso comum em todos os modos de produção existentes na história 

da humanidade e é de grande importância para o desenvolvimento da vida no 

planeta Terra de tal forma que, no atual momento capitalista, confirmam-se as teses 

de Marx, onde todos os elementos possíveis da natureza buscam ser transformados 

em fonte de lucro para atender a ganância do capital. O modo de produção atual é 

cada vez mais global e se sustenta, conforme Chesnais (1996), no sistema 

financeiro, a fim de ampliar os lucros por meio da imposição de situações 

depressivas com a redução da produção industrial, na tentativa de destruição dos 

Estados Nação com a quebra das barreiras e  a reprodução ampliada do capital. 

Assim,o neoliberalismo  impõe a destruição das barreiras alfandegárias e 

privatização de setores essenciais das políticas públicas do Estado.  

Tal realidade tende a garantir o domínio do global sobre o local e, ao mesmo 

tempo, constrói espaços de ampliação da realização de “mais valia” com a 

privatização de empresas públicas que exercem atividades econômicas seja no 

ramo de petróleo ou de água. Diante da ganância do capital, o acesso à água 

termina sendo transformado em uma relação de mercado, ou seja, quem pode pagar 

usa e quem não pode pagar se exclui do uso formal de um importante bem público. 

Essa é a globalização que avança para se consolidar por todos os cantos do planeta 

Terra e, não por acaso, surgem ideias e teorias neoclássicas, a exemplo da trazida 

por Hartmann (2010), para que se deve estabelecer valor econômico para os bens 

ambientais em especial para o uso da água em face da escassez, usando a regra de 

oferta e da demanda, como se a vida das pessoas só pudesse ser preservada no 

campo macro econômico, neoclássico. 

Apesar de os perigos óbvios apresentados, a mercantilização da água doce 

em diversos países do globo terrestre está em fase avançada e em um ritmo 

alarmante. A decisão aplicada sobre esse precioso recurso natural tem sido 

conduzida por grupos relativamente pequenos, os burocratas do Banco Mundial e da 

                                                           
1Consenso de Washington data de 1989, retoma os princípios da teoria e da política liberal 

econômica clássica dos tempos do padrão-ouro e anteriores a J. M. Keynes (BATISTA, 1994).  
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ONU, que têm uma estrutura de peritos em água que aconselham agências de ajuda 

governamental, economistas de comércio e corporações de grandes empresas de 

água com interesses específicos nos lucros. De tal maneira que esse pequeno, 

porém poderoso grupo, em função de exercer papel de representante do capital é o 

que determina que o fim do debate assegure que todo mundo apoia a privatização 

da água. Isto, claro, é patentemente falso. Os cidadãos do mundo não foram 

consultados ou mesmo informados desse processo de decisão a favor da 

privatização dos serviços de água. (BARLOW, 2015).  

A supracitada autora deixa claro que existe uma propaganda ideológica 

constituída com fins de facilitar a prática do neoliberalismo na estrutura de Estado. 

Portanto, a ideia de que as pessoas são favoráveis à transformação de um bem 

público, livre, em uma mercadoria lucrativa para o capital, nada mais é que parte 

dessa batalha das grandes corporações empresariais que possuem as pretensões 

de controlar os recursos naturais, em especial a água, que é parte fundamental para 

a vida humana e para o desenvolvimento econômico. Portanto, isso pode ser um 

prejuízo para o uso coletivo desse bem.  

Também Welzer (2010) diz que as guerras do seculo XXI serão em função da 

água, sobretudo em face da escasez que ocorrerá como resultado das mudanças 

climáticas, e que a globalização coloca de um lado, os que possuem acesso a todos 

os bens, esses, controlam a economia global e buscam o domínio sobre todos os 

recursos, incluído a água, mas do outro lado, tem os que enfrentam todos os tipos 

de dificuldades para ter acesso aos bens que atendam as necessidades básicas. Ou 

seja, o problema da água em forma de crise estrutural do capital passa a ser uma 

expressão da questão social. 

Sendo assim, percebe-se que a globalização, sobre as bandeiras do capital, 

tem como permanente e principal objetivo, fazer de todas as coisas uma mercadoria 

lucrativa, como já afirmou Marx no livro I de O Capital, porém, outros autores têm se 

manifestado sobre essa atual época do capitalismo, a exemplo de Harvey (2011) em 

O Enigma do Capital, ao mostrar que ao mesmo tempo em que o capital evolui com 

novas descobertas científicas e tecnológicas que torna a vida mais agradável e 

duradora, como por exemplo, os transportes e os medicamentos farmaceuticos, o 

capital também degrada e destrói o meio ambiente, e reproduz uma lógica de 

desigualdade econômica entre os povos, com o agravante de que nem todos têm 

acesso aos bens produzindo na evolução do capital. Os serviços de abastecimento 
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de água são um exemplo, são realizados por meio de regras de mercado com a 

cobrança de tarifas e quando operado pelo setor privado, os preços das tarifas 

quase sempre são maiores. 

 Neste contexto Barlow (2015), afirma ser necessária a manutenção da água 

enquanto um bem livre e público para uso comum, pois é importante combater a 

ideia de privatização do saneamento. Não obstante, o capital busca na globalização 

do sistema financeiro, a forma de fazer valer o domínio do modo de produção do 

capital que, por mais que seja constituído cada vez mais de trabalho social, vem 

ampliando cada vez mais as desigualdades econômicas e sociais. Ao ponto desse 

reflexo já se apresentar de forma bem evidente até no uso da água. Isso se dá de tal 

forma que a humanidade precisa de uma relação que avance na socialização de 

experiências globais e que, também, sejam respeitados os direitos de que todas as 

pessoas possam fazer uso da riqueza produzida socialmente e dos recursos 

naturais de forma equilibrada e justa.  

No entando, o que se constata mesmo é o avanço de uma forma de fazer 

lucros baseado no uso da financeirização e com pouca empregabilidade, assim, as 

corporações econômicas usam métodos de controle dos recursos naturais e da força 

de trabalho em conformidade com os interesses dos banqueiros. Então, de acordo 

com Chesnais (1996), o atual contexto do desenvolvimento mundial do capital se 

inicia em 1980 e se caracteriza pela mundialização do capital por meio do avanço do 

sistema financeiro na economia e redução do potencial industrial. Conforme Farias 

(2015), o momento é de profunda crise do capital cujo denomina uma crise global. 

Dessa forma, o Estado entra em uma fase coletiva onde se apresenta respostas às 

crises do capitalismo, de maneira que o Estado Global se torna uma ferramenta 

importante para se consolidar na dominação econômica.  

Harvey (2010) diz que, apesar de não concordar com o termo globalização, 

reconhece que esse mecanismo de conquistas de lugares/territórios/espaços é um 

fenômeno que aparece desde o século XV, mas que na atualidade o tal fenômeno 

se caracteriza pela quebra das barreiras alfandegárias e privatizações, além do 

domínio dos territórios com o aculturamento por parte das potências econômicas, 

em especial os Estados Unidos da América.  
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Também se percebe que as forças da globalização relevam o 

desenvolvimento dos Estados Nação2 na mesma configuração do pós-guerra e deixa 

de ser impulsionado o desenvolvimento nacional para que a globalização seja um 

processo irreversível do ponto de vista econômico e cultural. Portanto, o domínio das 

grandes corporações econômicas sobre a água é parte do processo de resposta do 

capital às crises e que faz deste recurso natural um caminho de lucro seguro. 

 

2.1 Água, um Direito Humano 

Afirmar que a água é imprescindível ao desenvolvimento e manunutenção da 

vida e, portanto, é um direito humano, parece ser redundante. O que precisamos é 

buscar meios que possam proteger e garantir o acesso à água potável a todas as 

pessoas. Conforme Camdessus et al. (2005), no século XX foram mortos, por ano, 

mais de 800 milhões de pessoas em função do problema de uso da água em 

condições inadequadas. Por outro lado, os autores reconhecem que existe uma má 

distribuição geográfica da água, pois essa situação se comprova por meio da 

escassez enfrentada por muitos, quando para outros, o excesso é grande. Vemos 

isso através de traumas criados pelos danos materiais e por vidas interrompidas em 

função das enchentes nas grandes cidades. Os mesmos também destacam que a 

humanidade começa a abrir os olhos para esse problema já no século XXI, e 

percebem que a água doce não é um bem infinito.  

Ribeiro (2008) afirma que já foram realizadas diversas reuniões internacionais 

com o objetivo de regulamentar o uso da água de forma institucionalizada, 

entretanto ainda não se conseguiu um instrumento formal global, visto que existem 

simplesmente algumas intenções de pactos sobre o tema. No entanto, o que parece 

é que são voltados para a busca de criar valor econômico sobre a água como forma 

de enfrentar a escassez em algumas localidades e, principalmente, nos países com 

maior desenvolvimento industrial.  

Conforme destaca Ribeiro (2008), no ano de 1977, em plena disputa entre o 

bloco capitalista e o bloco socialista, conhecida historicamente como Guerra Fria, foi 

realizado, na Argentina, a Conferência de Mar Del Plata, sob a coordenação e 

                                                           
2Estado-nação afirma-se por meio de uma ideologia, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor 

uma soberania, sobre um povo, num dado território com fronteiras, com uma moeda nacional e 
forças armadas próprias. 
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responsabilidade da Organização das Nações Unidas. Reuniu-se uma grande 

quantidade de representantes de países para discutir, pela primeira vez, sobre a 

questão da água. Tal atividade teve dois resultados importantes, ou seja, o plano de 

ação e a década internacional da água que foi instituída no referido evento. 

A partir dessa conferência vários países se comprometeram basicamente com 

recomendações que visavam à eficiência no uso da água, também estabeleceram 

programas e projetos sanitários no sentido de garantir a despoluição das águas e 

obter um melhor padrão de saúde humana, além do uso de planejamento, pesquisa 

e educação ambiental sobre os empregos dos recursos hídricos e as cooperações 

regionais e internacionais. Ademais, foram estabelecidas tratativas que levariam aos 

países membros a busca de políticas públicas de abastecimento de água, de forma 

que até 1990, a maioria das populações do globo deveria ter acesso a tais serviços 

públicos de abastecimento de água, ou seja, como visto é uma longa história.  

Outro importante aspecto foi à Resolução da ONU nº 35/18, de 10 de 

novembro de 1980, que para o período de 1981 a 1990 estimularia investimentos de 

mais de 100 bilhões de dólares para o provimento do acesso ao abastecimento de 

água potável a uma população de 1,3 bilhão de pessoas no mundo, e esgotamento 

sanitário para uma população de 750 milhões de habitantes (RIBEIRO, 2008). O 

problema é que:  

[...] depois de mais de 30 anos da realização do evento de Mar Del Plata, as 
metas de acesso à água e saneamento a todos estão sendo proteladas. Tal 
afirmação comprova o resultado da ineficiência dos governos na 
implementação de políticas públicas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, além do desejo de deixar à disposição do setor 
privado a realização dos investimentos e operação dos sistemas. (RIBEIRO, 
2008, p.78).  

Pode-se perceber por meio dos indicadores que realmente os objetivos de 

Mar Del Plata3 ainda estão longe de serem alcançados. Nesse caso, uma grande 

parte da população ainda continua com falta do acesso ao abastecimento de água 

potável, ou quando existe, é precário.  

Em conformidade com o trabalho de Riva (2016), já em 1985 autoridades 

internacionais cogitavam as possibilidades de uma terceira guerra mundial 

                                                           
3Conferência de Mar Del Plata (Argentina, 1977). Essa reunião internacional no âmbito da ONU 

ocorreu na cidade argentina de Mar Del Plata, entre 14e 25.03.1977. Na década de 1970, os países 
integrantes da ONU já haviam despertado para oproblema da falta de água, e o principal objetivo 
desta Conferência foi o de estabelecer meios paraevitar uma crise da água, buscando um reforço à 
cooperação internacional para a resolução dos problemas envolvendo os recursos hídricos. 
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relacionada  ao uso da água. O mesmo também diz que a ONU estima que em 2025 

possa existir 1,8 bilhões de pessoas habitando regiões com escassez hídrica e 2/3 

da população mundial em áreas de estresse hídrico. Por fim, o mesmo garante que 

a escassez de água coloca as pessoas em disputas pelo líquido e leva a vários 

conflitos. Também o autor registra que as metas do objetivo do milênio de levar água 

potável para 77% da população mundial não foram alcançadas, e que a última 

medição ficou em 68%. Assim, verifica-se o desafio de tornar esse direito humano 

em uma realidade para todos. (ONU, 2014, tradução nossa). 

Portanto, um dos elementos importantes tem sido as tentativas de ampliação 

das discussões sobre o tema meio ambiente que envolve a questão dos usos 

múltiplos dos recursos hídricos e a defesa do meio ambiente. De acordo com Ribeiro 

(2008), foram realizadas algumas atividades internacionais entre reuniões e 

conferências que beneficiam a discussão sobre a questão da água, entre as quais 

se destacam:  

a) Conferência de Mar Del Plata, realizada em 1977, foi  a pioneira em termos 

de atividade multilateral com uma participação mais global realizada sob a 

Organização das Nações Unidas e que enfocou a problemática da água;  

b) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, se posicionou a favor dos interesses 

dos países desenvolvidos. Constituiu A Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21;  

c) Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, realizada em 1992, 

em Dublin, Irlanda. A mesma formulou um plano de ações para as próximas 

décadas que se basearam em princípios democráticos e socioambientais;  

d) Conferência Internacional da Água e Desenvolvimento Sustentável aconteceu 

em Paris, na França, no ano de 1998 e foi realizada pela UNESCO.  A 

declaração ministerial construída nesse evento teve como foco máximo a 

sustentabilidade no uso da água.  

 

Pode-se dizer que, apesar de existirem algumas iniciativas importantes do 

ponto de vista internacional visando à discussão sobre a gestão dos recursos 

hídricos e os múltiplos usos, a questão da água no planeta ainda carece de uma 

maior preocupação do ponto de vista de compreender que esse líquido é parte da 
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vida e pode ser perigosa a sua transformação em instrumento de lucro para os 

capitalistas, ou seja, ser ofertado como um produto de mercado. Água precisa ser 

entendida como um direito fundamental, um dos mais dignos direitos humanos, pois 

se a modernidade nos trouxe as leis assegurando o direito à vida como um direito 

inalienável, então, sem água não existe vida, portanto, o direito à água deve também 

ser um direito inalienável. Neste sentido, Riva (2016) diz que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em seu artigo 25 assegura que todos têm direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar o bem-estar social e a saúde plena. 

Assim sendo, é entendido que a distribuição de água potável para as 

populações urbanas e rurais para o uso doméstico, na higiene e nutrição, é de 

grande importância social, também assegurar os recursos hídricos suficientes para 

agropecuária, agricultura, comércio e indústria, além do uso nos serviços púbicos 

deve ser uma das mais nobres tarefas da gestão pública em todas as nações. 

Conforme expõe Moraes (2018), o acesso ao direito de uso da água é a base 

fundamental de garantias dos direitos humanos. Esse autor afirma que a ONU 

orienta as organizações e os Estados membros a viabilizarem recursos financeiros e 

tecnológicos para a garantia do uso da água potável com preços razoáveis com 

qualidade, quantidade e regularidade em todos os países, a todas as pessoas, 

independente de classes sociais. 

 

2.1.1. Água na atualidade 

Na atualidade, a água contida no planeta Terra continua na mesma 

quantidade da época do Império Romano e de muito antes, no entanto, a população 

de hoje é muito superior aos 33 milhões de habitantes existentes no seculo I. Além 

disso, os mais de 7 bilhões de habitantes existentes na contemporaneidade vivem 

em situações muito mais complexas e, em alguns casos, distantes das fontes de 

água doce. Assim, Rebouças (2003) ressalta que 97,5% desse precioso produto em 

forma de líquido são de água salgada e formam os oceanos. Já a água doce 

corresponde a 2,5% de toda água do planeta e a maior parte, ou seja, 68,9% se 

encontram nas geleiras e calotas polares, sendo o restante majoritariamente 

subterrâneo (29,9%) e somente 0,3% se encontram em rios e lagos, bem como tem 

0,9% em outras formas. Portanto, precisa-se fazer um esforço financeiro e 

tecnológico para garantir que todas as pessoas tenham o direito à água.  
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Como se destacou , a água doce existe em quantidade reduzida no planeta 

Terra que deveria ser mais conhecido como planeta água, embora a maior 

quantidade seja inapropriada para os usos múltiplos que exigem água doce. Ou 

seja, a totalidade da água doce disponível em forma líquida encontra-se em seu 

estado natural em rios, lagos, riachos, ou nos aquíferos. Essa quantidade de água 

doce disponível, mesmo que reduzida, seria suficiente para assegurar o acesso a 

todas as pessoas do globo caso não existisse uma distribuição desigual com relação 

à disposição demográfica dos povos no globo terrestre. Assim, tem-se um problema 

na distribuição geográfica da água, além da distribuição política, que faz com que 

em alguns  territórios, pessoas tenham que conviver com uma brutal escassez de 

água e, em outros, tenham que residir em casas flutuantes.  

Assim, Barlow (2015) enfatiza conforme relatório da ONU sobre o Objetivo do 

Desenvolvimento do Milênio-ODM4 que, mulheres na África subsaariana passam 

milhares de horas por ano à procura de água para sobrevivência. Tal realidade 

também afeta as crianças que deixam de estudar para ir à busca de água que 

possam beber e produzir os alimentos.  

Conforme explicado acima o problema da escassez de água existente em 

alguns lugares do globo tem a ver em parte com a distribuição geográfica, pois neste 

caso pode-se resolver com obras de engenharia, porém, a escassez enfrentada em 

alguns lugares em que se tem água em abundância deve resultar da distribuição 

política da água, sendo que os ricos possuem o acesso da forma mais universal 

possível, no entanto, aos pobres são oferecidas precárias condições de 

abastecimento de água. Dessa forma, Barlow (2009) ressalta que existe uma 

batalha coordenada pelo Banco Mundial com o objetivo de fazer os serviços de 

abastecimento de água potável ser entregues para a inciativa privada para tornar 

esse serviço público essencial em um simples ramo de atividade econômica de 

grande lucratividade. 

Outro importante aspecto a ser explicado, conforme Ribeiro e Rolim (2017), é 

que a água existente no planeta está em constante movimento, mas a quantidade da 

água realmente é a mesma. Portanto, a quantidade de água na Terra é praticamente 

                                                           
4Surgiram em 2000, por meio da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 191 

Estados membros se comprometeram com uma parceria global para reduzir a pobreza extrema e 
entre as ações constam a expansão do saneamento básico, em uma série de oito objetivos – com 
um prazo para o seu alcance em 2015.  
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invariável há séculos. Agora, a distribuição regional e o estado físico sofrem 

mudanças significativas de tal forma que o processo de poluição da água seja com a 

geração de esgotos domésticos, ou nos processos industriais que são visíveis e 

crescentes a ponto de poluir rios por completo, a exemplo da tragédia na cidade de 

Mariana (MG), em novembro de 2015, que atingiu o Rio Doce. 

Existe uma preocupação internacional em cuidar das águas, a qual reside 

entre os grupos empresariais e também nos movimentos sociais organizados na 

defesa da sustentabilidade global. Então, certamente a questão da abundância ou 

escassez deve servir somente para o alerta da necessidade do cuidado com esse 

líquido que é tão importante  para o meio biótico, quanto o sangue que corre nas 

veias dos seres humanos para a manutenção da saúde e da vida das pessoas.  

Isso, apesar de se reconhecer avanços como mencionado por Ramos (2005, p.17): 

"Nos Estados Unidos (EUA) e na Europa, os sistemas de gestão de recursos 

hídricos já estão implantados há um bom tempo".  

O que tem se visto mundo a fora é exatamente a falta de cuidado com as 

águas, isso fica claro quando se verifica a falta de instituição de sistemas de gestão 

dos recursos hídricos, que possam assegurar a defesa das águas evitando que 

continue a ser poluída e mal usada na maioria dos países. Visto que, no Brasil, em 

poucos dias foi destruído um rio de grande importância para dois estados, cuja 

referência é o Rio Doce que se transformou em córrego de lama em função da 

ruptura da Barragem de Mariana5 pertencente à SAMARCO, subsidiária da Vale. 

Além do mais, também, a cada dia assiste a ganância do capital com o desejo 

insaciável de lucro no processo de privatização dos recursos hídricos por meio das 

empresas de saneamento básico.  

Ora, em tese, conforme explicado acima, o cuidado com os recursos hídricos 

tem sido algo perseguido pelos movimentos socioambientais e por diversos 

organismos unilaterais, até mesmo com a realização de fóruns globais sobre o tema. 

Assim, tem-se buscado o comprometimento dos governantes de uma grande 

quantidade de países, caso contrário, a situação ainda seria mais dramática. Não se 

trata de não reconhecer os avanços, no entanto, ainda não se superaram as 

desigualdades políticas na distribuição e na gestão dos recursos hídricos.  

                                                           
5Barragem de rejeito de minério que rompeu na tarde de 5 de novembro de 2015 no subdistrito de 

Bento Rodrigues, a 35 km do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais. 
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É importante considerar que, no modo de produção capitalista, com toda a 

poderosa tecnologia que surge em uma velocidade extraordinária, já poderia ter 

dado conta da universalização dos serviços de saneamento básico, porém ainda 

existem bilhões de pessoas sem o devido acesso aos serviços públicos de 

abastecimento de água. Julga-se ser pertinente a discussão da água na atualidade, 

em que, por exemplo, vive-se um avanço do pensamento neoliberal em que tudo 

querem transformar em mercadorias lucrativas para o fortalecimento da reprodução 

e acumulação do capital, de maneira que em alguns casos inexistem as mínimas 

preocupações com a defesa da vida e a justa preservação dos recursos hídricos. 

Assim, tais questões só passaram a ser preocupação internacional no período 

conhecido como a crise do petróleo. 

[...] como as crises do petróleo na década de 1970, que apresentam ao 
mundo a idéia da possibilidade de escassez de recursos naturais. Ou 
acidentes nucleares que marcaram as primeiras bandeiras dos movimentos 
ambientalistas antes da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente 
que foi realizada em Estocolmo, 1972. Estes acidentes mostram, 
empiricamente, os impactos da relação perversa da produção e do consumo 
com meio ambiental e social. Isto reforça a idéia da relação do meio com as 
técnicas e demonstra as suas conseqüências ao longo do tempo na 
totalidade dos espaços globais. (GAMA, 2009, p.46).  

O autor mencionado acima deixa clara a existência  ao logo do tempo, ou em 

décadas, as questões do uso dos recursos naturais para fins econômicos. De tal 

maneira que, assim como o petróleo foi um estopim na crise dos anos 1970, na 

atualidade, a questão da água em condições de tratamento com menos custos 

possíveis para torná-la a água potável tem sido uma das preocupações. Portanto, 

existem mobilizações globais na defesa dos recursos hídricos, mas também na 

manutenção da água enquanto um bem público livre e de uso comum. De acordo 

com o autor:  

O Brasil possui grande oferta de água, pois passam no território brasileiro 
em média cerca de 260.000 m³/s, dos quais 205.000 m³/s estão na bacia do 
Rio Amazonas, sobrando para o restante do território 55.000 m³/s de vazão 
média [...]. Portanto, a maior parte da água disponível no país está 
localizada no território onde vivem somente cerca de 5% da população 
brasileira. A distribuição regional dos recursos hídricos é de 70% para a 
região Norte, 15% para a região Centro-Oeste, 12% para as regiões Sul e 
Sudeste (onde há maior consumo de água), e 3% para a região Nordeste. 
(MESQUITA, 2017, p.23-24).  

O autor supracitado deixa clara a existência de um desencontro entre riqueza 

hídrica e população, haja vista que a região que concentra apenas 5% do total da 

população brasileira possui 70% dos recursos hídricos. Então, existe um desafio de 
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equacionar problemas de distribuição demográfica no uso das águas no Brasil. 

Contudo, vale salientar que o país não convive com escassez de água, mas 

certamente, com a falta de gestão e planejamento na distribuição adequada dos 

recursos hídricos.Diz o autor:  

O Brasil se industrializava e as cidades do Sudeste atraíam cada vez mais 
brasileiros vindos do interior do país. Nas décadas de 1950 e 1960, a cidade 
de São Paulo enfrentava dificuldades para o abastecimento de sua 
crescente população. Os rios se constituíam depositórios de esgotos 
domésticos e industriais sem tratamento e suas vazões já não conseguiam 
diluí-los. Nos anos da crescente industrialização e urbanização, a política 
pública das águas não cuidava da qualidade desse bem. (MESQUITA, 
2017, p.30).  

De acordo com o autor, existe no planeta chamado Água, localidades com 

dificuldades para ter o acesso a esse precioso líquido. Trata-se inegavelmente de 

um problema geográfico, mas também político e econômico. Seria um erro, porém, 

atribuir a escassez somente à ausência de uma gestão adequada. Assim, reveste-se 

de particular importância a pesquisa e a mobilização social em torno da defesa do 

cuidado com os recursos hídricos. Nesse caso, Ribeiro (2008) advoga que, diferente 

de outras questões ambientais, a do acesso à água não conseguiu ainda mobilizar 

os movimentos sociais e as autoridades governamentais para assegurar um tratado 

internacional. Sob essa ótica, ganha particular relevância a gestão democrática das 

águas com a mais ampla participação popular e evitando que os capitalistas 

transformem a água em fonte meramente de lucro.  

Pode-se dizer que a dissertação de Mesquita (2017) reconhece a existência 

de falhas na gestão dos recursos hídricos em todo o mundo e também reconhece o 

aumento da demanda por água doce e potável, pois especifica o quadro hídrico em 

diversos países. Nesse contexto, fica claro que no livro de Ribeiro (2008), entendem-

se as influências geográficas na distribuição das águas, mas também a situação 

política e econômica influenciando na distribuição global da água, pois, por exemplo, 

aborda a importância atual da luta pelo controle da água.  

O mais preocupante, contudo, é constatar que os sinais são de controle dos 

recursos hídricos por parte dos que controlam o sistema financeiro, ou seja, o 

capital. Conforme menciona Mesquita (2017, p.1), "O acesso à água de qualidade é 

limitado. Cerca de 40% da população do mundo vive em condições de estresse 

hídrico e esta situação tende a se agravar para 55% no ano de 2050". Não é 
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exagero afirmar que os autores expressam posições críticas ao processo de 

privatização das águas e sua inadequada gestão.  

Existe um forte debate no Brasil relativo à gestão das águas, tal discussão 

tem sido abordada até nas instituições legislativas e, no Brasil, é bem presente a 

exemplo da Câmara Federal em recente caderno de estudos :  

Para tentar viabilizar uma gestão compartilhada dos recursos hídricos, em 
razão do domínio ora federal, ora estadual das águas, a ANA vem 
efetuando convênios de integração (com os estados, com a interveniência 
dos CBHs), além de convênios de cooperação (para o apoio técnico e 
financeiro aos estados que dele necessitam) e contratos de gestão (para o 
repasse dos recursos financeiros para as Agências de Água) (BRAGA et al, 
2008). Mas também é preciso integrar melhor a agenda de recursos hídricos 
com a de saneamento, por ser o esgoto doméstico o maior causador de 
poluição nas bacias, embora mais de 60% dos recursos arrecadados, que 
são nelas aplicados, o sejam em ações de saneamento. Tais recursos, 
contudo, ainda são poucos [...]. (BRASIL, 2015, p.31).  

O importante nessa discussão é saber que não basta se viver em um mundo 

conhecido como planeta água, pois é necessário cuidar desse mundo e dos seus 

recursos que compõe um sistema com fortes ligações entre todas as partes. 

Portanto, não se podem submeter os recursos naturais às pressões consumistas em 

busca de lucros, mas se precisa sim, fazer uso de uma consciência socioambiental e 

solidária para que a vida tenha melhor qualidade no âmbito universal, e não para 

poucos, como se materializa na lógica atual do capital. Além do mais, conforme 

Barlow (2015) é necessário seguir defendendo a água como um bem comum e um 

patrimônio público global. 

 

2.1.2. Recursos Hídricos e saneamento ambiental 

Os recursos hídricos são a base de recursos naturais e fonte de matéria prima 

para o desenvolvimento das ações dos sistemas públicos de abastecimento de água 

nas cidades. O saneamento básico possui um conceito muito voltado às pessoas e 

às engenharias, porém saneamento ambiental avança para uma preocupação em 

manuntenção dos ciclos da água e do ar, de tal forma que se afirma enquanto uma 

política pública para além do básico e que de acordo com a lei 11.445/2007 

(BRASIL, 2007) e o Decreto lei nº 7.217, de 21 de junho de 2010 (BRASIL, 2010a) é 

conceituado da seguinte forma:  

Abastecimento de água (capitação, tratamento, adução, reserva e distribuição 

com racionalidade);  
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Esgotamento sanitário (coleta, tratamento e devolução para o ambiente ou 

reuso);  

Limpeza urbana (coleta dos residuos, seleção, reciclagem e incineração da 

sobra do que não foi possivel reciclar ou reusar);  

Drenagem Urbana (galerias, represamentos, tratamento e utilização das 

águas pluviais com separação dos sistemas de esgoto e assegurando o 

aproveitamento para os múltiplos usos);  

Resíduos sólidos (tecnologia com pesquisas ampliando as possibilidades de 

transformações a fim de assegurar uma melhor qualidade ambiental).  

Na atualidade, o mundo, particularmente o Brasil, precisa fazer um 

levantamento das riquezas hídricas existentes nos mananciais subterrâneos e de 

superfície, tendo um enfoque privilegiado para a Região Amazônica e dos aquíferos 

Guarani e Álter do Chão.  

Segundo Nascimento (2014), tal levantamento deve ter como centro a 

elaboração de uma política de proteção nacional dos recursos hídricos, com controle 

público sobre as águas, bem como construção de condições de proteção ambiental 

e uso racional, tanto doméstico como industrial. Tendo como premissa que a água é 

um líquido precioso a todos os seres vivos e que o seu ciclo natural deve ser 

respeitado, pois já está comprovado que um ser humano consegue sobreviver até 

quarenta dias sem se alimentar, porém, suporta no máximo 72 h sem ingerir água.  

Os tempos exigem uma racionalidade no uso da água e dos demais recursos 

naturais. Assim, precisa-se de planejamento no uso dos recursos naturais para 

assegurar melhores condições de vida e respeito ao meio ambiente. Acredita-se que 

esse é o caminho, porém são necessárias transformações profundas no sistema 

econômico-industrial-capitalista que, há dois séculos vem destruindo a natureza e as 

condições de vida no planeta Terra. 

Entende-se que ambientalistas que não rompem com o capitalismo são 

simplesmente falaciosos. No entanto, não se pode esperar uma revolução para fazer 

a defesa do meio ambiente. Isso, pois: 

A água doce é essencial para a humanidade, mas a maioria das pessoas 
não se dá conta de que o aumento da população mundial, e, portanto das 
atividades agrícolas e industriais, está reduzindo a qualidade desse recurso 
e tornando-o mais escasso em algumas regiões. O problema já é uma 
realidade em vários locais do planeta, preocupando cientistas e autoridades 
públicas e levando à adoção de medidas que evitem o desperdício ou a 
degradação das reservas hídricas. Leis mais sensíveis à importância dessa 
questão e a conscientização de cada indivíduo de que essa ameaça 



34 
 

envolve a todos são os primeiros passos na busca de um uso mais 
sustentado da água na Terra. A água doce, indispensável à vida, é um 
recurso renovável, mas relativamente escasso em algumas regiões da 
Terra. A maior demanda (decorrente do crescimento acelerado da 
população humana), o desperdício e o uso inadequado podem esgotar ou 
degradar esse recurso. Problemas desse tipo já ocorrem em certas áreas 
ou regiões, e acredita-se que em médio prazo, mantidas as atuais formas 
de uso da água, poderão abranger todo o planeta, gerando uma crise global 
da água. (BRANDIMARTE, 1999, p. 2).  

Hoje, existem formas de racionar o uso da água. A ONU orienta como uso 

racional 110 litros por pessoa ao dia. Atualmente, nas grandes cidades norte-

americanas, chega-se a usar 300 litros por pessoa ao dia e, no Brasil, a média é de 

220 litros por pessoa. Os números estão muito acima de um uso sugerido pela ONU, 

de maneira que é preciso considerar que uma cidade para ser sustentável tem a 

necessidade de proteger a saúde ambiental e reduzir as desigualdades sociais e 

estabelecer uma mediação que busque pactos políticos e ações na consolidação de 

direitos (BRAGA; CARVALHO, 2003). 

Ressaltam-se aqui alguns aspectos da Constituição Federal de 1988, 

evidenciados por Moraes (2018), diz que no Art. 21 e outras leis: Compete à União 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social e instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  

Lei 10.257/2001- Estatuto da Cidade - art. 2º e 3º - traz como diretriz da 

Política Urbana a garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, 

também, a competência da União nas questões da Política Urbana - o saneamento 

básico está incluído no rol de atribuições de interesse da política urbana.  

Lei 11.445/2007 – art. 52 – estabelece que a União deva elaborar, sob a 

coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, 

instrumento da Política Federal de Saneamento Básico, tendo o conceito de 

Saneamento Básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais  em um Horizonte de 20 anos. (BRASIL, 2007). 

Conforme definição do Plano Nacional de Saneamento Básico BRASIL 

(2013), um dos objetivos se refere à Universalização do acesso, Equidade, 

Integralidade, Inter-setorialidade, Sustentabilidade dos serviços, Participação e 

controle social, Matriz tecnológica. O que fica evidente é a existência de uma dívida 

dos gestores públicos com a população brasileira no que se refere à oferta dos 

serviços de saneamento no país, em especial no estado do Maranhão. Isso, porque 
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basta analisar os indicadores de saneamento e a percepção clara da falta de 

integração dos sistemas de abastecmento de água. 

Nada é mais importante em uma cidade que os serviços de abastecimento de 

água,qualquer localidade urbana nos dias de hoje possui a necessidade da 

existência de sistemas de abastecimento de água com os processos de capitação, 

tratamento, adução e distribuição nas cidades. Portanto, deveria ser prioridade de 

todos na devida preocupação com a implantação de sistema de abastecimento de 

água com a natureza pública.  

Conclui-se que a relação entre recursos hídricos e saneamento ambiental é 

imprescindível, também, neste trabalho, ficaram claras as teorias de sugimento do 

capitalismo, da sua situação conjuntural das disputas pela hegemonia global e 

percebeu-se uma explicável relação entre o avanço do capitalismo e o nascer de 

novas teorias visando consolidar os americanos do norte no poder econômico e 

militar com o propósito de proteger a totalidade das empresas trasnacionais de 

origens norte-americanas. 

Verifica-se que existe uma fase do capital que se amplia a base de 

mercadorias e, incluído agora os bens ambientais na lista de escassos, sendo, 

portanto, necessário torná-los mercadorias para que possam ser usados de forma 

racional e, evidentemente, somente pelos que possuem poder de compra. Ou seja, 

grande volume de pessoas que serão excluídas de usar bens antes livres, tudo isso 

em nome do desenvolvimento do capitalismo. De tal maneira que o sentido é o de 

ampliar as exploração de mais valia, ou mais valor para ter uma expansão da taxa 

média de lucro e assim salvar o capital de suas crises seja, conjutural, ou estrutural. 
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