
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

FACULDADE DE DIREITO 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL DIANTE 

DO AVANÇO DA PRIVATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande 

2015 



 
 

 
 

LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL DIANTE 

DO AVANÇO DA PRIVATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 

Curso de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande como requisito parcial para a obtenção do 

título de bacharel em Direito. 

 

Orientador: Prof. MSc. Péricles Antonio 

Fernandes Gonçalves 

 

Área de concentração: Direitos Fundamentais, 

Direito Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL DIANTE 

DO AVANÇO DA PRIVATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 

Curso de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande como requisito parcial para a obtenção do 

título de bacharel em Direito. 
 

 

 

Aprovado em_______ de __________________________de__________. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________________ 

Orientador: Prof. MSc. Péricles Antonio Fernandes Gonçalves 

 

______________________________________________________________________ 

Examinador: Prof.  

 

______________________________________________________________________ 

Examinador: Prof.  

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

ALMEIDA, Leonardo Ferreira de. A Importância do Reconhecimento do Direito 

Fundamental de Acesso à Água Potável Diante do Avanço da Privatização dos Sistemas 

de Abastecimento. Data da defesa ___/___/___. 45 fls. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharel em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande; 2015. 

 

O presente trabalho tem por objeto discutir a importância de se instituir, no Brasil, a proteção 

legal específica do acesso à água potável, com vistas a preservar a atuação exclusiva de 

governos ou de empresas públicas nestes serviços, objetivando a manutenção de um meio 

ambiente saudável assim como a garantia para o futuro de um bem indispensável à existência 

da vida humana. Sob a ótica dos direitos fundamentais, há que se fazer a discussão em torno do 

assunto, visto que nenhum direito fundamental poderá ser consolidado se o direito mais básico, 

que é o direito à vida, não for assegurado. Da água acessível e de boa qualidade depende a vida 

humana, de forma que não se pode admitir que um bem dessa importância esteja sob o controle 

de empresas privadas, cuja atuação pressupõe a aferição de lucros e dividendos e acumulação 

de capital, não agindo especificamente para o bem comum. Pretende-se demonstrar que a 

atribuição de captação, tratamento e distribuição de água para a população deve ser executada 

por empresas públicas, visto que só assim se poderá garantir o acesso de todos, inclusive das 

pessoas com menor capacidade econômica, a esse bem indispensável à sobrevivência. 

 

Palavras-chave: Acesso à água; Direitos fundamentais; Meio ambiente saudável; Privatização 

da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Leonardo Ferreira de. The Fundamental Law of Recognition of the Importance 

of Access to Drinking Water Privatization of Advance Before the Supply Systems. Date of 

oral ___ / ___ / ___. 45 pgs. Work Completion of course (Bachelor of Law). 

 

This study's purpose is to discuss the importance of establishing, in Brazil, the specific legal 

protection of access to clean water, in order to preserve the unique role of governments or public 

companies in these services, aiming a maintenance of a healthy environment as well as the 

guarantee for the future of an indispensable asset to the existence of human life. From the 

perspective of fundamental rights, it is necessary to make the discussion on the matter, although 

no fundamental right can be consolidated if the most basic right, which is the right to life, is not 

ensured. The human life depends on water handy and water of good quality, so that it is 

unacceptable that a good of that importance is under the control of private companies whose 

work involves the measurement of profits and dividends and capital accumulation, not 

specifically acting to the common good. We intend to demonstrate that the allocation of 

collection, treatment and distribution of water for the population must be performed by public 

companies, since only then can we ensure access for all, including people with the least 

economic capacity, to this indispensable asset to survival. 

 

Keywords: Access to water; Fundamental rights; Healthy environment; Water privatization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Não há vida na terra sem água. A partir de 2010 a Organização das Nações Unidas 

passou a reconhecer o direito de acesso à água de qualidade como um direito fundamental, o 

que se coaduna com os mandamentos da Constituição brasileira, a partir dos direitos à vida, à 

saúde e também à garantia da dignidade humana. Portanto, o presente trabalho buscará, além 

de trazer as bases dos direitos humanos fundamentais para demonstrar que o direito de acesso 

à água tem íntima ligação com os direitos à vida e à dignidade, elucidar o momento atual de 

avanço de grandes corporações em busca do domínio das grandes reservas mundiais de água e 

evidenciar os grandes problemas enfrentados pelas populações que convivem com sistemas de 

abastecimento privatizados, tanto no exterior como no Brasil. 

 Em vários países, mais notadamente na Europa e América Latina, principalmente a 

partir da década de 1980, ocorreu a delegação dos serviços de captação, tratamento e 

abastecimento de água ao setor privado, movimento que foi revisto e tem sido revertido mais 

recentemente, com diversos sistemas de abastecimento retornando à condução estatal. A 

experiência com a delegação a empresas privadas demonstrou que, por sua importância para a 

vida humana, o controle desses sistemas deve ser público, visando as garantias mínimas à 

sobrevivência e à dignidade humanas.  

 O presente trabalho inicia com uma breve incursão na história do abastecimento de água 

e saneamento no Brasil, acompanhada da evolução legislativa e indicando as principais leis que 

regem o setor na atualidade. No segundo capítulo é apresentada a pesquisa sobre os recursos 

hídricos e sua importância no Brasil e no mundo, assim como vários exemplos da situação do 

abastecimento de água e saneamento, com dados e as ameaças da atividade humana à qualidade 

da água, e ainda as questões que envolvem e provocam as crises hídricas pelo planeta e 

experiências da atuação de empresas privadas no setor. 

 Assim, através do estudo para aprofundar o conhecimento do momento atual, da busca 

de casos semelhantes e da análise da legislação brasileira, com ênfase na Constituição Federal 

e leis ambientais, tenta-se contribuir no sentido de identificar meios de garantir o direito 

fundamental à vida, partindo da premissa de que só será preservada a vida se permanecerem 

disponíveis e acessíveis os recursos naturais imprescindíveis à sua manutenção.  
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CAPÍTULO 1 – O SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

 Compreender a situação jurídica e econômica atual dos sistemas de abastecimento de 

água e saneamento básico no Brasil, assim como o status de eficiência e abrangência de tais 

sistemas, é fundamental para entender o interesse de grandes corporações multinacionais em 

investir no setor. Ao lembrar que todo o esforço das últimas décadas foi direcionado no sentido 

da universalização de distribuição da água tratada, constata-se o motivo pelo qual o tratamento 

de esgotos só teve reconhecida sua importância mais recentemente, principalmente porque o 

acesso à água de qualidade e na quantidade necessária era indispensável e mais urgente à 

sobrevivência humana digna. 

 À exceção das secas do nordeste brasileiro, somente a partir do século XX surgiu a 

preocupação real com o acesso à água, em especial com o êxodo rural e o consequente aumento 

das aglomerações urbanas e a necessidade da criação de sistemas que pudessem oferecer esse 

recurso em abundância tanto para o consumo humano como para a produção de energia, e ainda 

para o uso da crescente produção agrícola. Em 1934, foi instituído o Código de Águas brasileiro, 

através do decreto 24.643, o qual já trazia em suas bases alguns princípios que também fariam 

parte de leis posteriores, inclusive do mais moderno Direito Ambiental, e garantia, dentro do 

contexto social da época, o acesso humano à água em seu artigo 34, que assegurava o “uso 

gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas para as primeiras necessidades da vida...”. 

O referido código regulamentou, por exemplo, a exploração de fontes de água para utilização 

na agricultura, na indústria e na produção de energia, porém, conforme Freitas (2011, p. 19), 

ainda trouxe a ideia de propriedade dos recursos hídricos que perduraria por décadas, até mais 

tarde ser afastada por outras iniciativas normativas especialmente na perspectiva ambiental e 

de direitos humanos. 

 Nessa época, que é a primeira fase do setor no Brasil, os sistemas funcionavam em 

departamentos ou autarquias municipais, visando dar autonomia à prestação do serviço, 

situação que perdurou até 1962, quando surgiu a primeira Companhia Estadual de saneamento, 

a CASAL, de Alagoas, e até o final daquela década apenas quatro estados ainda não possuíam 

companhias similares (DEMOLINER, 2008). 

 A mudança realmente significativa dos primeiros sistemas, a maioria implantados por 

empresas estrangeiras e principalmente nas cidades maiores, até a delegação para as 
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companhias estaduais, ocorreu a partir da instituição do PLANASA (Plano Nacional de 

Saneamento), em 1971, como explica Galvão Junior/Monteiro (2006): 

 

No Planasa, a condição para a participação dos municípios no plano era o 

repasse do patrimônio e das instalações existentes dos serviços de água e 

esgoto às Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) (Soares, 

Netto e Bernardes, 2003). Na época, 25% dos municípios existentes não 

aderiram ao novo sistema (Turolla, 2002). Dentro deste modelo institucional, 

o único papel dos municípios era o de delegar a gestão dos serviços às CESBs, 

por meio de contrato, para poderem ser incluídos no plano e terem acesso aos 

financiamentos do então Banco Nacional da Habitação (BNH). Por meio de 

amplo aporte de recursos para investimentos, o Planasa proporcionou 

significativo aumento no atendimento à população por abastecimento de água, 

contribuindo para a redução da taxa de mortalidade infantil e a ampliação da 

expectativa de vida da população brasileira (GALVÃO JUNIOR; 

MONTEIRO, 2006, p. 67). 

 

 O PLANASA ofereceu as condições financeiras para que houvesse grande avanço na 

ampliação do acesso ao abastecimento de água tratada e saneamento. Segundo Amorim (2015, 

p. 284), no ano de 1970 somente metade da população contava com água potável e 

aproximadamente 20% contava com serviço de esgotos; já em 1985, na reta final do Plano, os 

índices do IBGE mostravam que 85% da população eram abastecidos com água potável. Os 

mesmos dados informam que durante o PLANASA pelo menos 56 milhões de pessoas passaram 

a ter acesso ao saneamento. 

Em meados da década de 1980 o PLANASA foi extinto, com a extinção do BNH e o 

final do governo militar, e não surgiu imediatamente nenhum marco regulatório para coordenar 

o desenvolvimento das políticas de saneamento, o que só ocorreria efetivamente a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

1.1 DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE ATÉ A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988  

 

Entre a derrocada do PLANASA, na virada da década de 1970 para a seguinte, e a 

promulgação da Constituição de 1988, foi criada a lei nº 6.938/81, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, um marco legal para todas as políticas públicas relacionadas ao 

meio ambiente que viessem a ser desenvolvidas, dentro de uma ideia de harmonização dessas 

políticas em torno das diretrizes estabelecidas na lei. Esta norma trouxe diversas definições, 
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como um conceito atualizado de meio ambiente, e estabeleceu conceitos de poluição e 

degradação dos ambientes naturais, além de traçar objetivos e instrumentos a serem utilizados 

na proteção dos meios naturais. Fácil entender a relevância deste dispositivo quando um dos 

principais objetivos da lei 6.938/81, o de atribuir efetividade ao direito a um ambiente 

ecologicamente equilibrado, acabou tornando-se a base do artigo 225 da vindoura Constituição 

Federal de 1988, conforme Demoliner (2008): 

 

Por certo, a Carta Magna de 1988 tornou ainda mais sólidos tais fundamentos 

ao dispor, em seu artigo 225, que “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações” 

(DEMOLINER, 2008, p.27). 

 

 E nesse sentido, avança o professor e constitucionalista Alexandre de Moraes (2011): 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público 

a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida. Assim, no caput do artigo 225, o texto constitucional 

afirma ser o meio ambiente bem de uso comum do povo, suscitando a 

utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais 

necessários à sua efetiva proteção, que possui um regime jurídico especial que 

exorbita o Direito Comum. A proteção do meio ambiente deve conciliar as 

noções do Direito Constitucional e do Direito Internacional, permitindo uma 

evolução nas tradicionais noções de soberania, direito de propriedade, 

interesse público e privado (MORAES, 2011, p. 869). 

 

 O artigo 225 trouxe como destaque não só o direito ao meio ambiente, com a obrigação 

de preservá-lo imposta tanto ao poder público como à toda a coletividade, mas inovou impondo 

um padrão ideal de qualidade, ao determinar o direito ao meio ambiente “ecologicamente 

equilibrado”, colocando-o na categoria de “bem de uso comum do povo”, assegurando a 

possibilidade da manutenção da qualidade de vida da atual e das futuras gerações (AMORIM, 

2015). 

 Outros dispositivos constitucionais também tratam de questões relacionadas ao meio 

ambiente, como quando disciplina que as águas são bens da União e dos Estados, no artigo 20, 

inciso III, e no artigo 26, I, normatividade que, interpretada em conjunto com o inciso I do 

artigo 1º da Lei 9.433/97 (Lei dos Recursos Hídricos), afasta definitivamente a possibilidade 

de propriedade privada da água, o que é outra inovação da Constituição brasileira em relação à 

legislação anterior (DEMOLINER, 2008). 
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 Dentre todas as inovações da Constituição de 1988, a questão da preservação ambiental 

deve ser observada do ponto de vista do ser humano e suas necessidades básicas, vide a garantia 

do direito fundamental à vida, constante do caput do artigo 5º, e da dignidade da pessoa humana, 

elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro no inciso III 

do artigo 1º.  

 

 

1.2 DA POLÍTICA NACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Somente após quase dez anos de vigência da nova Constituição Federal a legislação 

brasileira rompeu definitivamente com os modelos de crescimento a qualquer custo do setor de 

saneamento, implantados a partir do PLANASA, e com a Lei 9.433/97, definidora da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, instituiu-se objetivos como a garantia do desenvolvimento 

humano, econômico e social consciente e sustentável, trazendo fundamentos e princípios 

coerentes com a evolução do pensamento mundial no que se refere à importância da água para 

os seres humanos, o meio ambiente e o rápido avanço dos meios tecnológicos (DEMOLINER, 

2008). A nova lei, que regulamentou o artigo 21, XIX, da Constituição, já inicia determinando 

como princípio a característica de “bem de domínio público” da água, logo no inciso I do artigo 

1º, e também reconhece, pela primeira vez na legislação pátria, que a água é um recurso natural 

limitado, no inciso II, e que em casos de escassez o uso prioritário dos recursos hídricos deve 

ser o consumo humano e a dessedentação dos animais. O primeiro artigo da Lei 9.433/97, que 

expõe os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, encerra com o inciso VI, 

impondo a participação do Poder Público e dos usuários na gestão dos recursos hídricos. 

Já no segundo artigo, no inciso I, define a lei que é objetivo da Política Nacional de 

recursos Hídricos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”, contemplando o mandamento do 

artigo 225 da Constituição Federal e também o Programa de Ação da Conferência Internacional 

das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, de 1994, o qual afirmava que todos os 

indivíduos têm direito a um nível de vida adequado a si próprio e para suas famílias, incluindo 

alimentação, agasalhos, habitação, água e saneamento adequados.  

 Afirma ainda a lei de 1997, no já citado (parcialmente) inciso II do artigo 1º, que além 

de ser um recurso natural limitado, a água é dotada de valor econômico, o que abre espaço para 
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interpretações sob a ótica das ideologias de mercado, sendo este ponto uma das grandes 

controvérsias da referida norma e que será tratado mais adiante. 

 Entre outras criações da Lei 9.433/97, destacam-se a instituição do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, envolvendo órgãos como a Agência Nacional de Águas 

e os Comitês de Bacias Hidrográficas, definindo penalidades pelo mau uso dos recursos e 

instituindo o Regime de Outorga de Uso de Recursos Hídricos, na tentativa de organizar e 

equilibrar a quantidade e qualidade de uso da água. 

 O professor Paulo de Bessa Antunes (2014) traz uma compreensão lúcida e resumida 

dos princípios sobre os quais a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos pretende 

fundamentar a gestão destes recursos para o futuro: 

 

O principal aspecto que pode ser compreendido desses princípios é que a nova 

concepção legal busca encerrar com a verdadeira apropriação privada e 

graciosa dos recursos hídricos. Com efeito, sabemos que a indústria e a 

agricultura são os grandes usuários dos recursos hídricos. Normalmente, a 

água é captada, utilizada e devolvida para o seu local de origem sem que 

aqueles que auferem vantagens e dividendos com a sua utilização paguem 

qualquer quantia pela atividade. E mais, a recuperação e manutenção das boas 

condições sanitárias e ambientais dos recursos hídricos, conspurcados pelas 

diversas atividades econômicas que deles dependem, é um encargo de toda a 

sociedade que, com seus impostos, subsidia de forma inaceitável diversas 

atividades privadas (ANTUNES, 2014, p. 1166). 

 

1.3 DA LEI DO SANEAMENTO 

 

 O advento da Lei 11.445, de janeiro de 2007, tornou-se o marco regulatório do setor de 

saneamento básico no Brasil, definindo conceitos, nomenclaturas, e princípios fundamentais 

importantes para o setor como a universalização do acesso, articulação com outras políticas de 

desenvolvimento urbano e rural, sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade na prestação dos serviços, e adoção de medidas para racionalizar o 

consumo de água, entre outros. 

 Dados do Instituto Trata Brasil informam que no país somente 39% do volume de 

esgotos é tratado, e a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico é de atingir a 

universalização dos serviços nos 100 maiores municípios do país em 20 anos (2014 a 2033). 

De início os avanços ainda são tímidos, e o instituto já avalia que se for mantido o ritmo da 

ampliação dos últimos cinco anos (2009 a 2013) nenhum dos municípios estudados atingirá a 

meta. 
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 A chamada Lei do Saneamento define, em seu artigo 3º, que o setor compreende os 

serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 

1.4 DA TUTELA DOS MUNICÍPIOS SOBRE AS ÁGUAS 

 

 O artigo 23 da Constituição Federal determina, no inciso VI, que é competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas”; e no inciso VII, igualmente possuem competência para 

preservar as florestas, a fauna e a flora”. A Carta Magna ofereceu autonomia aos municípios, 

listando suas competências exclusivas definidas no artigo 30 e, conforme o artigo 29, dotando 

o ente municipal de uma organização política própria. 

 No caso do artigo 30, inciso I, o legislador constitucional definiu que a competência 

municipal para legislar sobre assuntos de interesse local refere-se ao atendimento imediato das 

necessidades locais, mesmo que haja repercussão sobre as necessidades gerais do Estado ou do 

País, em especial quando se trata de um país de grandes dimensões como o Brasil. Dessa forma, 

o ente federativo municipal recebe importância principalmente em face do Direito Ambiental 

nacional, visto que é a partir dele que as pessoas poderão usufruir dos denominados bens 

ambientais, dentro da mais moderna concepção de cidadania (FIORILLO, 2012, p. 220).  

Mesmo em atividades sob a tutela dos Estados ou da União, pode haver o interesse 

local, situação em que o Município terá poder para agir, ou mesmo o dever de interferir. Assim 

se manifesta Rodrigues (2002): 

 

Porém, sendo inegável a relação das águas com demais questões que afetam, 

sobremaneira, a população e o território local. Desta forma, caracterizando o 

predominante interesse local, o Município possui competência para regular 

estas questões como seria o caso do saneamento básico e a poluição dos 

recursos hídricos e as relações destes com o meio ambiente municipal 

(RODRIGUES, 2002, p. 218). 

 

 E da mesma seara é o pensamento do mestre Paulo de Bessa Antunes (2014): 

 

Parece claro, na minha análise, que o meio ambiente está incluído no conjunto 

de atribuições legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os 

Municípios formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção 

ambiental. A importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as 

populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer 

os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as 
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primeiras a localizar e identificar o problema. É através dos Municípios que 

se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar 

globalmente. Na verdade, entender que os Municípios não têm competência 

ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da 

Constituição Federal (ANTUNES, 2014, p. 106). 

 

Por todo o exposto, resta evidente que é dos Municípios a incumbência de promover 

o abastecimento de água e saneamento às suas populações, atendendo também aos ditames do 

artigo 30, inciso V da Carta, que dá competência ao ente municipal para “organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”. 

Portanto, é do poder municipal a tarefa de decidir sobre a forma de prestação dos referidos 

serviços, respeitadas as disposições constitucionais e de outras normas federais ou estaduais, e 

a partir dessas concepções encontra-se no País um panorama bastante diversificado entre os 

mais de cinco mil municípios, com ampla predominância da prestação por companhias 

estaduais, pela história já descrita da evolução dos sistemas, porém com muitos municípios 

prestando o serviço diretamente através de autarquias, e observando-se um avanço significativo 

de grandes conglomerados multinacionais no setor, fato que é o motivador do presente trabalho 

e cujos contornos serão objeto de análise daqui por diante. 

 

1.5 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BRASIL 

 

 Desde o ano de 2005 a Agência Nacional de Águas (ANA) vem promovendo estudos 

sobre a oferta de água à população urbana brasileira, resultando na construção do Atlas Brasil, 

trabalho que também tem como proposta buscar alternativas para que a água de qualidade seja 

distribuída em todos os mais de 5.500 municípios do país. Em uma consulta simples no Resumo 

Executivo do Atlas, no site da ANA, observa-se um grande número de informações do status 

atual do abastecimento de água, e a análise dos investimentos e ações necessárias para que o 

acesso dos brasileiros à água não encontre dificuldades nas próximas décadas. 

 Na avaliação entre oferta e demanda de recursos hídricos, constata-se, por exemplo, que 

61% dos municípios são abastecidos por mananciais superficiais, sendo que 47% das sedes 

urbanas recorrem exclusivamente a estas fontes hídricas, em especial as localizadas nos estados 

do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. 

Por outro lado, a utilização de águas subterrâneas predomina na maior parte dos municípios nos 

estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Roraima e Mato 
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Grosso do Sul, por exemplo. Outro fator de destaque é que em 86% dos municípios a capacidade 

total dos sistemas produtores de água está bem próxima do limite, constituindo-se em indicador 

da necessidade de investimentos na ampliação e qualificação destes sistemas, assim como, em 

muitos casos, da urgência de avaliar a captação de água de fontes diversas e complementares. 

Para promover a adequação na produção de água, o volume de investimentos estimado pela 

Agência é de, no mínimo, R$ 22 bilhões até o ano de 2025, com a maior parcela destinada a 

municípios localizados nas regiões Nordeste e Sudeste, e mais da metade dos recursos alocados 

para os estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. 

 Baseando-se em dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2002, Demoliner 

(2008) relata que 91,7% da população do Brasil conta com abastecimento regular com água 

encanada, e pouco mais de 50% com alguma forma de coleta de esgoto, com variação destes 

índices entre os diferentes estados e regiões. Note-se que ao falar de esgotos, o termo utilizado 

foi coleta, pois em relação ao tratamento de esgotos, melhor valer-se das palavras da própria 

autora: 

 

Se o baixíssimo nível de coleta de esgoto no país assusta, mais drástico ainda 

é o índice de seu tratamento, que se limita a 27,3%. Em outras palavras, tem-

se que 72,7% do esgoto produzido em solo brasileiro é lançado in natura nos 

rios, córregos e mananciais sem qualquer tipo de mitigação, causando sérios 

prejuízos ao meio ambiente e agravando ainda mais a crise do Sistema Único 

de Saúde. Estes percentuais também sofrem alterações em relação aos estados 

e regiões do país, surpreendendo positivamente o alto índice de tratamento 

praticado na região Nordeste (explicado, em parte, pela recente implantação 

da rede e, em parte, pelo baixo volume de esgoto coletado) (DEMOLINER, 

2008, p. 117). 

 

 A importância dos estados na distribuição de água também é evidenciada por Demoliner 

(2008), ao indicar que as empresas estatais ou de economia mista são responsáveis pelo 

abastecimento de mais de três quartos da população brasileira, em um índice de 

aproximadamente 76,2%. 

No tocante à natureza da prestação do serviços, destaca-se a pluralidade, apesar da 

predominância das companhias estaduais, conforme se verifica facilmente na tabela abaixo, 

constante no Atlas Brasil, da ANA: 
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                           FONTE: Atlas Brasil; Vol. 01-Panorama Nacional, página 42 

 

 Pela tabela acima, verifica-se que a única região na qual existe equilíbrio entre os 

diferentes tipos de prestação dos serviços é a Norte, enquanto nas outras a prestação por 

empresa privada ocorre em dimensão bem menor do que a pública, que se divide em Companhia 

Estadual ou Serviço Municipal. Outra fácil constatação é a quase inexistente presença do setor 

privado na região Sul, e realmente inexistente na Nordeste, mas por motivos diferentes, pois 

enquanto nesta última a falta de interesse de empresas privadas no setor de abastecimento de 

água é justamente a falta de grandes reservas disponíveis, encarecendo a produção e diminuindo 

o lucro, no Sul do país o assédio de multinacionais e a pressão nos meios políticos é crescente. 
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CAPÍTULO 2 – A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

 

 Tema que ganhou relevo em todo o planeta nas últimas décadas, a situação dos recursos 

hídricos tem sido tratada com grande atenção em inúmeros eventos internacionais, sempre sob 

o manto da ótica preservacionista mas costumeiramente sob influência de grandes grupos 

econômicos e dos interesses dos países mais ricos e desenvolvidos, não raro em detrimento das 

nações mais pobres ou em desenvolvimento, assim como da preservação e universalização do 

acesso à água potável. Tanto é assim que a imprescindibilidade da água para a sobrevivência 

humana só foi realmente percebida quando ela já não era mais encontrada com facilidade em 

locais onde sempre foi abundante, visto dados da ONU indicarem que, a continuar o ritmo atual 

de exploração e desperdício dos recursos hídricos, poluição ambiental e destruição de florestas, 

até o ano de 2050 cerca de 40% da população mundial será obrigada a conviver com falta de 

água potável (VIEGAS, 2005). 

 Segundo Amorim (2015), aproximadamente 2,5% de toda a água existente no planeta é 

água doce; deste percentual, três quartos estão imobilizados em geleiras, e, do restante, a maior 

parte está armazenada em aquíferos subterrâneos, sobrando uma parcela menor que forma as 

águas superficiais de rios e lagos. 

 

2.1 DOS MÚLTIPLOS USOS DA ÁGUA 

 

 A denominação de recurso hídrico mostra que a água não tem importância apenas para 

a manutenção da vida ou do planeta como o conhecemos, visto que há uma gama infindável de 

atividades humanas que dependem deste recurso para que possam ser desenvolvidas. Um 

grande exemplo brasileiro é a geração de energia, cuja principal fonte no País decorre das usinas 

hidrelétricas, mas há tantos outros, como a produção de alimentos em geral, irrigação agrícola 

ou de pastagens para o gado, e a indústria em geral, a qual, além de utilizar grandes quantidades 

de água, também traz o sério problema da contaminação do meio ambiente por meio de seus 

resíduos que podem até incluir parte da água consumida, porém acrescida dos mais variados 

tipos de produtos químicos potencialmente destruidores. Para se ter uma ideia da intensidade 

da utilização de água pela indústria, destaca-se que para a produção de apenas um automóvel 

(e existem milhões e milhões deles) são consumidos, em média, impressionantes 400 mil litros 

de água (BARLOW/CLARKE, 2003). 
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2.2 DA DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 A distribuição irregular dos recursos hídricos na natureza também constitui-se em fator 

determinante da dificuldade de acesso de alguns grupos populacionais à água. Enquanto há 

grande disponibilidade de água em algumas regiões, outras apresentam-se extremamente áridas, 

o que, dependendo da concentração populacional em cada localidade, irá determinar o grau de 

conforto no acesso das pessoas ao recurso.  

 A distribuição dos recursos que não segue a lógica das necessidades das populações, 

ocasionando a dificuldade de acesso à água, é causa de vários conflitos que ocorrem em todo o 

mundo, segundo o que diz Amorim (2015): 

 

Existem 276 bacias hidrográficas transfronteiriças no planeta (64 na África, 

46 na América do Norte, 60 na Ásia, 68 na Europa e 38 na América do Sul) e 

já foram identificados cerca de 200 aquíferos subterrâneos transnacionais. 148 

países possuem parte de seu território em uma ou mais dessas bacias 

hidrográficas, 39 deles têm mais de 90% de seu território entre uma ou mais 

dessas bacias hidrográficas e 21 países estão integralmente inseridos em 

bacias internacionais. Em uma realidade crescente de escassez, esses dados 

revelam uma imensa potencialidade de conflitos e de agravamento de tensões 

em torno da disputa pelo controle destas reservas de água (AMORIM, 2015, 

p.84) 

 

 No caso brasileiro, não é exagero a tradicional imagem dos nordestinos andando 

quilômetros carregando baldes de água, assim como é real o desperdício em outras regiões nas 

quais as pessoas lavam calçadas com água corrente, ou enchem piscinas e lavam seus carros 

sem se preocupar. A distribuição irregular dos recursos hídricos no Brasil é muito bem descrita 

por Dieter Wartchow, doutor em Engenharia Sanitária e ambiental pela universidade de 

Stuttgart, na Alemanha, no prefácio do livro Ouro Azul (Barlow/Clarke), no qual ele descreve 

que a região Amazônica concentra cerca de 70% da água do País, em contraste ao percentual 

de apenas 7% dos brasileiros que vivem por lá; por outro lado, na região Sudeste, que abriga 

mais de 40% da população brasileira, estão apenas 6% das reservas de água. 

 Esta informação é corroborada pelos dados levantados por NETO (2009), em trabalho 

pelo Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, que resultou na tabela abaixo a qual demonstra 

claramente a distribuição irregular de água com relação à quantidade populacional nas 

diferentes regiões do Brasil: 
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Distribuição dos recursos hídricos e populacionais no Brasil por região 

Região 
Percentual da disponibilidade 

hídrica 
Percentual da população 

Norte 68,5% 6,8% 

Nordeste 3,3% 28,9% 

Sudeste 6% 42,7% 

Sul 6,5% 15,1% 

Centro-Oeste 15,7% 6,4% 

Fonte: Neto, 2009. 

 

2.3 DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 O Brasil é um país privilegiado na questão dos recursos hídricos, contando com uma 

disponibilidade calculada em aproximadamente 12% do total da água doce do planeta. Esta 

água está distribuída em uma enorme quantidade de rios e lagos pelo país, e em grandes 

reservatórios subterrâneos, os chamados aquíferos, que também se apresentam em boa 

quantidade e distribuídos em várias regiões, com destaque para os dois maiores do país: os 

aquíferos Guarani e Alter do Chão. Conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA), 

essas fontes subterrâneas estão presentes em cerca de 48% do território nacional, e sua 

utilização para o abastecimento de água das cidades é crescente e tanto quanto ou mais 

importante do que as águas superficiais. Na atual crise da água do estado de São Paulo, por 

exemplo, os sistemas de abastecimento têm operado com grande intensidade em vários 

aquíferos de menor porte que localizam-se naquele território na tentativa de minimizar o 

problema. 

 Embora seja uma excelente solução para o abastecimento de água e o uso do recurso 

para outros fins, como a irrigação agrícola, a exploração indiscriminada das reservas 

subterrâneas pela exploração de poços artesianos, sem o devido planejamento e análise pelos 

órgãos ambientais e a necessária outorga da autoridade administrativa, contudo, já começa a 

trazer consequências perigosas pelo mundo. Um exemplo recente é a Cidade do México, onde 

o solo está afundando, e a instabilidade causada pela perfuração de poços causa rachaduras 

constantes em edifícios, rodovias e no metrô (FREITAS, 2011). A retirada de água destas 

reservas em volumes muito superiores à capacidade de regeneração provocará o esvaziamento 

de muitos aquíferos pelo mundo nas próximas décadas, como ocorre na Arábia Saudita, país 

que subsidiou a captação de água de lençóis subterrâneos para fazendeiros da região da 
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península Árabe, os quais utilizavam o triplo da quantidade de água necessária para a produção 

de grãos. Com isso, e a possibilidade iminente de esgotamento do aquífero, o projeto sofreu 

uma drástica redução, o que não impediu um forte impacto negativo nas reservas de água do 

país, que tem reserva de recursos hídricos para, no máximo, os próximos 50 anos 

(BARLOW/CLARKE, 2003). Situação extrema também é verificada na Líbia, conforme os 

mesmos autores canadenses (2003): 

 

A Líbia já esgotou todas as suas fontes de água convencionais e expôs seus 

lençóis d’água litorâneos à retirada excessiva, e decidiu, há 10 anos, perfurar 

o aquífero abaixo do Saara que passa por baixo de partes do Chade, Egito, 

Líbia e Sudão. Conhecido como aquífero Nubian, é um dos mais extensos do 

mundo. Ao mesmo tempo, a um custo calculado em mais de US$ 32 bilhões, 

a Líbia contratou um conglomerado sul-coreano para construir um aqueduto 

de 1.860 quilômetros para levar água doce do aquífero do deserto do Saara 

para sustentar fazendas e cidades na parte norte do país. Grande parte do 

projeto foi concluída, e agora perto de mil poços retiram água debaixo do 

deserto. O líder líbio, Moammar Gadhafi, chama esse projeto de o “Grande 

Rio Feito pelo Homem” e a “Oitava Maravilha do Mundo”. Nesse ritmo de 

exploração, o aquífero deverá estar vazio em quarenta anos, afetando não 

apenas a Líbia, mas todos os países ao seu redor (BARLOW/CLARKE, 2003, 

p. 25-26). 

 

No ensinamento de VIEGAS (2005), a utilização das águas subterrâneas é 

“aparentemente vantajosa” para o homem, por ser em geral de melhor qualidade e poder ser 

obtida por preço menor que o da água tratada. O destaque do autor sobre uma suposta vantagem 

da exploração dos aquíferos em relação às águas superficiais tem base, segundo ele, na 

aplicação do princípio da precaução, especialmente em face dos poucos estudos que tratam da 

contaminação dessas águas, impossibilitando um conhecimento mais aprofundado da extensão 

do problema. Ele destaca ainda que as possibilidades de contaminação são várias, citando como 

as mais comuns a infiltração de matéria líquida proveniente de lixões e cemitérios, vazamentos 

sanitários, de fertilizantes, combustíveis, agrotóxicos e industriais. 

 Pelo exposto, emerge a constatação óbvia de que a “inocente perfuração de um poço 

artesiano”, para reproduzir as palavras de VIEGAS (2005, p. 67), pode ter enorme relevância 

para o meio ambiente, pela necessidade de se considerar o conjunto de perfurações no solo e 

analisar a repercussão destas ações em nível global. 
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2.3.1 O AQUÍFERO GUARANI 

 

 Por muito tempo considerado a maior reserva subterrânea do planeta, o aquífero Guarani 

espalha-se por parte do território da Argentina, Uruguai e Paraguai, e ainda por oito estados 

brasileiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 

Santa Catarina e Mato Grosso. A área total do Guarani supera a de muitos países, e equivale 

em tamanho, por exemplo, à Inglaterra, Espanha e França, juntos (FIORILLO, 2012, p. 310). 

A maior ocorrência do aquífero está em terras brasileiras, cerca de dois terços do total, o que 

sempre colocou o país como dono das maiores reservas subterrâneas do mundo, e a população 

total estimada nos locais de ocorrência deste grande reservatório natural ultrapassa os 15 

milhões de pessoas. 

 

2.3.2 AQUÍFERO ALTER DO CHÃO: A SUPRESA AMAZÔNICA 

 

 Localizado na região amazônica, em uma extensão que abrange os estados do 

Amazonas, Pará e Amapá, este último em escala bem menor em relação aos outros dois, o 

aquífero Alter do Chão já era explorado há vários anos para o abastecimento de água em várias 

localidades, mesmo contando com extensão bastante reduzida em comparação com o gigante 

Guarani. Todavia, em 2010, uma pesquisa coordenada pelos professores Francisco Matos de 

Abreu, André Montenegro Duarte, Mário Ramos Ribeiro e Milton Matta, da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), e Itabaraci Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

apontou que o aquífero do Norte brasileiro pode ser o maior manancial subterrâneo de água 

doce do mundo, como indicam informações do site da Agência Nacional de Águas (ANA). A 

verdade é que não haviam sido realizados estudos específicos sobre o potencial desta reserva, 

os quais determinaram apenas a sua extensão aproximada. Com este novo trabalho ainda não 

concluído totalmente pois seguem os levantamentos de informações pelas equipes de pesquisa, 

busca-se comprovar definitivamente a extraordinária capacidade do Alter do Chão. 

 O geólogo Milton Matta, segundo a ANA, explica que mesmo tendo extensão bem 

menor do que o aquífero Guarani, o Alter do Chão possui espessura bem superior e produção 

de água bem mais intensa, o que, conforme o professor, determina uma capacidade de produção 

de água quase duas vezes maior do que o aquífero do Sul, consolidando a posição de maior 
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reserva da América Latina, e, dependendo do resultado final das pesquisas, muito 

provavelmente a maior reserva de água doce do mundo. 

 A partir da ilustração a seguir, copiada do site do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal do Pará, é possível visualizar com mais exatidão a localização dos 

aquíferos Alter do Chão e Guarani, bem como suas dimensões e a clara diferença de extensão, 

a qual não impede que o aparentemente pequeno do Norte torne-se mais eficiente: 

 

 

 

 Ainda na comparação com o Guarani, os responsáveis pela pesquisa identificaram 

outros fatores que qualificam sobremaneira a descoberta do potencial do Alter do Chão, como 

a sua menor profundidade, exigindo obras de captação menos onerosas; a qualidade superior da 

água, o que permite economia no tratamento pela menor adição de produtos químicos; e ainda 

o fato de a reserva estar completamente dentro do território nacional, enquanto o aquífero 

Guarani estende-se por outros países, dificultando a gestão dos recursos pela necessidade de 

arranjos e acordos internacionais. 

 Como curiosidade, o Alter do Chão leva o nome de uma conhecida e paradisíaca praia 

paraense, e já existem sugestões de alteração do nome para Aquífero Grande Amazônia. 
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2.4 DAS AMEAÇAS DA ATIVIDADE HUMANA À QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 Ao largo da escassez de recursos hídricos de ocorrência natural, a ação humana tem 

causado os maiores prejuízos ao meio ambiente em geral, contribuindo de forma decisiva para 

o agravamento do problema. Viegas (2005, p. 27) elenca a poluição ambiental como o principal 

fator da crise da água no mundo, especialmente no aumento de produção advindo da Revolução 

Industrial, o qual não desenvolveu-se acompanhado da devida atenção do uso racional dos 

recursos naturais. O autor conclui a afirmativa relatando que a grande maioria dos principais 

rios que banham cidades importantes é considerado como extremamente poluído, 

independentemente da região do planeta onde se localizam, e isso ocorre geralmente por conta 

do lançamento de resíduos industriais e despejo de esgotos urbanos diretamente nos cursos de 

água.  

 É a mesma constatação de Barlow/Clarke (2003, p. 35-37), que trazem vários exemplos 

de diferentes países, como o caso da China, onde 80% dos rios não possuem mais peixes, e 

onde o Rio Amarelo tem sua água tão poluída que não é admitido seu uso nem para a irrigação; 

na Índia, o rio Yamuna é considerado irreparavelmente atacado, e o Ganges, cujas águas 

possuiriam o poder de purificar as pessoas, assemelha-se a um esgoto a céu aberto; em Jakarta 

e Bangkok ocorrem surtos cíclicos e repetitivos de febre tifoide, cólera e outras doenças; em 

Moscou, 75% dos lagos e rios não podem ser acessados para consumo; e ainda os exemplos da 

Polônia, República Tcheca e Eslováquia, onde mais da metade da água disponível na natureza 

está tão contaminada por dejetos industriais e agrícolas que tornou-se imprópria até para 

utilização pelas indústrias. 

 

2.4.1 A INFLUÊNCIA DO AUMENTO POPULACIONAL E DA GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Outro fator importante é o aumento da população mundial, mas que, conforme Amorim 

(2015), não é a principal causa, com exceção da situação verificada em algumas regiões 

específicas. Segundo ele: 
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Os ambientalistas e cientistas de visão mais tradicional associam a crescente 

escassez hídrica e a dificuldade de seu acesso per capita apenas ao aumento 

populacional do planeta. É compreensível, uma vez que essa é a justificativa 

mais fácil e imediata que se pode dar para a questão, bem como aquela que 

levanta o menor número de controvérsias. O consumo de água doce cresceu 

600% entre 1900 e 1995, mais que o dobro da taxa de crescimento 

populacional para o mesmo período. Esse dado já demonstra que a taxa de 

crescimento populacional não acompanha o aumento do estresse hidrológico, 

nem está, necessariamente, direta e exclusivamente associada ao aumento do 

consumo (AMORIM, 2015, p. 87-88). 

 

 O mesmo autor traz ainda a analogia de que a fome no mundo também é atribuída ao 

crescimento populacional, no entanto a quantidade de alimentos produzida atualmente atenderia 

às necessidades de aproximadamente 12 bilhões de pessoas, o que é quase o dobro do número 

de pessoas que vivem hoje na Terra. 

 Porém, é inegável que o crescimento populacional interfere negativamente na 

exploração de recursos hídricos, visto a relação óbvia com o aumento do consumo de água, pois 

mais pessoas exigirão mais água, fator pelo qual estima-se que, nas próximas décadas, a água 

potável terá a mesma importância que teve o petróleo no Século XX. E isto inevitavelmente 

resultará em processos perigosos para a sobrevivência humana, pois a maior demanda 

provocará a elevação dos custos, prejudicando a obtenção pelas populações mais pobres. Assim, 

a água deve transformar-se em produto elitizado, acessível com abundância apenas à minoria 

com maiores recursos econômicos, sendo este grupo detentor de capital o mesmo que dá causa 

à escassez visto serem os proprietários das indústrias que poluem e usam água em excesso, ou 

grandes produtores do agronegócio, com seus amplos sistemas de irrigação retirando água de 

lagos e aquíferos para garantir a produtividade de suas extensas lavouras (VIEGAS, 2005).  

 O cotidiano, a vida diária de todas as pessoas no planeta também concorre como causa 

para a chamada crise hídrica, com o alto nível de desperdício originado principalmente na pouca 

consciência sobre o uso correto da água. Em pesquisa do Instituto Trata Brasil, o desperdício 

do dia a dia em tarefas simples como escovar os dentes, no banho demorado e na desatenção 

com pequenos vazamentos internos nas residências, em especial nos equipamentos de descargas 

com mau funcionamento, também é encontrado, e em escala bem maior, nos próprios sistemas 

de abastecimento de água, sejam públicos ou privados, compondo um nível médio de perda 

próximo a 40% tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, o que significa que 

de toda a água que é captada nas fontes, tratada e distribuída à população, quase metade é jogada 

fora. Estas perdas nos complexos de abastecimento e tratamento referem-se, via de regra, a 
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vazamentos nas redes de água e a vazamentos em ligações clandestinas, feitas sem o 

conhecimento e o material apropriado. 

 Surge então mais um problema ligado à atividade humana, que é a gestão ineficiente 

dos sistemas, a qual se repete na falta de ação governamental na aplicação das leis que protegem 

o meio ambiente em geral e os recursos hídricos, especificamente. Dessa forma, conclui 

Amorim (2015, p. 87) que o crescimento da população acaba tornando-se fator de pressão em 

relação às reservas de água somente por consequência da redução da disponibilidade hídrica 

que resulta principalmente da poluição e das alterações climáticas e ambientais decorrentes da 

própria estrutura social industrial, da privatização dos mananciais e da destinação prioritária à 

produção de grande escala. 

 

2.4.2 AQUECIMENTO GLOBAL 

 

 O efeito estufa, ou aquecimento global, também age negativamente para a manutenção 

dos recursos hídricos, sendo causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis em 

quantidades enormes e por longo período, associada à diminuição da cobertura vegetal da Terra, 

que provocam o aquecimento do planeta, e consequente recuo das geleiras em todo o mundo, 

assim como alterações nas estações do ano (VIEGAS, 2005). 

 Na lição do professor Fiorillo (2012, p. 355-357), trata-se do isolamento térmico do 

planeta decorrente da presença de determinados gases na atmosfera, provocando o aquecimento 

da temperatura da Terra, o que é agravado pela destruição da camada de ozônio, e permitindo 

uma maior incidência de raios ultravioleta. Segundo ele, “as principais causas da poluição 

atmosférica são decorrentes de processos de obtenção de energia, das atividades industriais, e 

dos transportes”. 

 O aquecimento global já é consenso entre cientistas de todo o mundo, sendo fenômeno 

originário de mudanças climáticas ocorridas, no mínimo, nos últimos cem anos. Estudo do 

Comitê Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas concluiu que as 

temperaturas médias globais tiveram elevação de cerca de 0,6ºC em comparação com a média 

da era pré-industrial, e estima-se que, até 2080, pode haver aumento de até 2,5ºC na temperatura 

média global, o que implica elevação de aproximadamente 4ºC sobre as massas de terra. Em 

que pese esses dados não aparentarem nenhum grande desastre, importante salientar que o 

volume de água dos oceanos aumentou em torno de 10 centímetros por conta do derretimento 

acelerado das calotas polares, e, principalmente, que há quatorze mil anos a Terra sofreu o 
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mesmo aumento de 4ºC em sua temperatura, e que isso causou o fim da Era do Gelo. À medida 

que a temperatura da Terra se eleva, a água do solo, que é fundamental para manter o ciclo de 

água doce, se evapora com mais rapidez, da mesma forma que as águas superficiais de rios e 

lagos, e os blocos de gelo, que têm enorme importância para o reabastecimento dos suprimentos 

de água doce, tornam-se cada vez menores, pois a neve derrete fora da estação, e a água que 

deveria ir para rios e lagos acaba evaporando. Quando há menos congelamento de água, seja 

nas calotas polares ou em lagos, mais água é perdida para a atmosfera e deixa de retornar para 

os cursos normais que são utilizados pelo homem. Há cientistas que afirmam ser o aquecimento 

global a única maior causa de escassez de água doce no mundo, e de acordo com o Centro de 

Hadley, uma instituição do Reino Unido, o efeito estufa fará com que parte significativa da 

bacia amazônica torne-se terra árida antes de 2050 (BARLOW/CLARKE, 2003). 

 

2.4.3 O USO INTENSIVO NA AGRICULTURA 

 

 Em todo o planeta a maior demanda de água é exigida para o setor agrícola, em 

percentual próximo a 70% do total consumido das reservas de água doce, seguida pela indústria, 

com 20%, e o abastecimento de populações com aproximados 10%. Além de todas as questões 

que envolvem a possibilidade de escassez e esgotamento dos recursos hídricos, o uso intensivo 

de água pela agricultura traz outro fator preocupante, que se constitui na incalculável quantidade 

de produtos e defensivos agrícolas que contaminarão solos e nascentes e reservas de água. No 

Brasil, o consumo de água pelo setor agrícola é estimado em 72% de toda a água que é retirada 

da natureza, utilizada em sua maior parte para a irrigação de grandes extensões de áreas 

plantadas (AMORIM, 2015). 

 Nos locais onde já não há água disponível para a agricultura, o foco voltou-se para a 

irrigação como a única solução, porém aparentemente sem nenhuma análise de longo prazo 

sobre os efeitos desta medida. Atualmente 40% da produção de alimentos no mundo é 

proveniente de terras irrigadas em grandes volumes, provocando esgotamento de aquíferos e 

interferindo negativamente no abastecimento de água de populações próximas. Outro ponto 

negativo da irrigação em grandes volumes consiste nos resíduos de sal que se estabelecem no 

solo, e acabam, com o passar do tempo, tornando a área inutilizável para o cultivo. Somada às 

secas cuja causa também tem origem na ação humana, a salinização do solo já provocou 

problemas severos na China, Índia, Paquistão, Ásia Central e Estados Unidos. A salinidade 
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afetou um quinto do solo agrícola do planeta, forçando o abandono, a cada ano, de cerca de um 

milhão de hectares de áreas cultivadas (BARLOW/CLARKE, 2003). 

 Ainda conforme Barlow/Clarke (2003), a FAO, Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, divulgou em 2001 um relatório no qual consta que um bilhão de 

pessoas mora em países áridos onde o solo foi tão agressivamente atingido pela superutilização 

agrícola que não tem mais condições de produzir alimento suficiente. Há casos, extremos, em 

que a superirrigação fez secarem sistemas de água inteiros, como é exemplo o rio Zaindeh, no 

norte do Irã, que secou completamente em 1999 pelo uso intensivo na irrigação. 

 Não se trata de crítica à agricultura por sua atividade, cuja importância e 

imprescindibilidade não se discute, mas sim críticas às políticas de governo que incentivam o 

plantio de culturas que não são apropriadas às regiões mais secas do planeta. Conforme 

Barlow/Clarke (2003): 

 

Quanto mais práticas prejudiciais eles usam, mais água desperdiçam e mais 

dinheiro obtém. Na Califórnia, os fazendeiros raramente pagam mais que 20% 

do custo real da água para irrigação. Assim, em vez de plantar colheitas que 

seriam mais apropriadas a uma região semi-árida, cultivam colheitas como o 

algodão. Também cultivam alfafa, que serve de alimento para o gado de corte. 

Isso requer, pelo menos, 15 mil toneladas de água para produzir uma tonelada 

de carne de boi, e quase esse montante para produzir uma tonelada de algodão. 

Produzir trigo ou feijão-soja, por exemplo, requer apenas 2% dessa quantidade 

de água. Mas o governo americano continua a subsidiar essas colheitas, 

pagando aos fazendeiros para desperdiçarem água e causarem a erosão do 

solo. A história é a mesma em quase todos os lugares do mundo (BARLOW 

e CLARKE, 2003, p.56). 

 

2.5 CRISE HÍDRICA E ESCASSEZ 

 

 A face mais negativa da crise hídrica que começa a se instalar é a perspectiva divulgada 

pela ONU, citando dados do Banco Mundial, de que até o ano de 2050 cerca de 1 bilhão de 

pessoas estarão vivendo em cidades nas quais a disponibilidade de água não será suficiente para 

todos. A ONU estima que esse cenário só poderá ser modificado em caso de, nos próximos 15 

anos, haver alterações significativas no uso e na consciência das pessoas e dos governos sobre 

a necessidade da mudança na forma de lidar com o recurso.  

 No entender de Viegas (2005, p. 34) as principais causas da crise da água gerada pelo 

homem concentram-se em três grandes grupos de fatores: poluição ambiental, crescimento 

populacional e desperdício de água, e destaca que ao deixar de gerenciar adequadamente os 
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recursos hídricos para a formação de uma política de águas solidária, o homem gera crise e 

segue prejudicando o meio ambiente. A dificuldade no acesso à água é geradora de conflitos 

pelo mundo, e configura a própria crise contemporânea da água, dentro da qual, não havendo o 

enfrentamento sério das questões que levam a essa situação, abrem-se espaços também para 

outros interesses que serão abordados a seguir. 

 

2.5.1 DOS CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA 

 

 Em princípio, não há nenhum lugar no planeta no qual se possa escapar da crise global 

da água, e os próprios governos, muitas vezes, terminam por estimular o surgimento de mais 

problemas. Como muitas reservas de água, ou a maioria delas, abrange vários territórios, 

comunidades ou até países ao mesmo tempo, como o já citado aquífero Guarani, os primeiros 

sinais de obstáculos à obtenção de recursos hídricos já provocarão tensões, pela dificuldade em 

se conseguir uma gestão compartilhada da água, apesar de necessária para todos os envolvidos. 

 No caso da Índia, país onde os centros urbanos crescem de forma extremamente rápida 

e desordenada, uma boa parte dos fazendeiros ganha mais dinheiro vendendo água para usuários 

urbanos e industriais do que produzindo alimentos, isso porque o custo da água para o setor 

agrícola é muito mais baixo do que para a indústria ou o consumo humano, propiciando a venda 

com lucro, pelo agricultor, a preços ainda bem inferiores. Tudo isso é feito sem observar o 

esgotamento das reservas, que já se avizinha naquele país, fato que já causa enorme tensão tanto 

frente aos agricultores que ainda produzem quanto à própria população que já sente os efeitos 

da extração indiscriminada.  

 O Nordeste brasileiro também apresenta seus maus exemplos. A discussão eterna 

relacionada às prolongadas secas na região provocou desvios do rio São Francisco para uso na 

irrigação de plantações, em um programa que transformou mais de 300 mil hectares de vale do 

rio que secou em áreas de cultivo de frutas tropicais como coco e goiaba, para exportação. O 

mesmo projeto governamental tem financiado a construção de estradas e até de um aeroporto, 

enquanto a seca provocada pelo desvio do rio ameaça aproximadamente 10 milhões de pessoas.  

 No estado norte-americano do Oregon, as cataratas de Klamath foram palco de muitos 

confrontos entre agricultores que reivindicavam água para irrigação, tribos nativas e pescadores 

comerciais que buscavam proteger o salmão, por conta das elevadas temperaturas registradas 

no início dos anos 2000 as quais provocaram grande diminuição do volume de águas. Com 

volume menor de água disponível, uma Agência Federal determinou o fechamento de alguns 
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grandes reservatórios para preservar algumas espécies nativas daquelas águas, além do 

consumo para as próprias comunidades locais. Os grandes agricultores, contudo, reabriam os 

reservatórios repetidamente para utilizar a água na irrigação, e causaram, com isso, a 

interrupção de fluxos de água que abasteciam mais de 1.400 pequenos produtores rurais, que 

perderam milhares de hectares de alfafa, sem contar os danos às tribos locais e aos pescadores 

que tiveram muitos problemas na captura do salmão. E para citar alguns conflitos entre países, 

a Malásia, que abastece metade da população de Cingapura, ameaçou cortar os suprimentos, 

caso políticos do último continuassem criticando políticas daquele primeiro país; Etiópia e 

Egito brigam pela água do rio Nilo; e, quando a Índia desviou o curso de rios pra a irrigação de 

plantações, deixou Bangladesh com sérios problemas no abastecimento de água 

(BARLOW/CLARKE, 2003). 

 Descortina-se para as próximas décadas o acirramento das tensões e o surgimento de 

maiores e mais frequentes conflitos pelo uso da água, pelas estimativas de aprofundamento da 

escassez e de utilização cada vez mais intensiva dos recursos hídricos pelos mais diferentes 

meios de produção, tudo isso agravado com a possibilidade de que mais e mais reservas 

importantes de água no mundo estejam sob o domínio de grandes corporações multinacionais, 

pois não há dúvidas de que a água será objeto de disputas crescentes. 

 

2.6 A ÁGUA NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 Na obra de Amorim (2015) encontra-se um panorama do tratamento dos recursos 

hídricos nos países que fazem fronteira com o Brasil, informações imprescindíveis para balizar 

o futuro das políticas nacionais sobre a água no sentido de proteger e assegurar o acesso às 

populações. O Uruguai, na década de 1990, iniciou um movimento de delegação dos sistemas 

de abastecimento de água a empresas privadas, e em 1993 o serviço de água e esgoto de Punta 

Del Este foi repassado ao consórcio Água de la Costa, o qual, três anos depois, teve 60% de 

suas ações adquiridas pela companhia Águas de Barcelona, uma subsidiária do grupo francês 

Suez. Após vários problemas com a ineficácia dos serviços prestados, foi promovida a 

reestatização dos sistemas privados existentes no país, a partir da alteração constitucional e da 

legislação infraconstitucional que redefiniu prioridades no setor, colocando o consumo humano 

como a prioridade na gestão das águas, assim como elevou o patamar de importância social dos 

recursos hídricos, em detrimento das questões econômicas, revogando automaticamente as 

concessões. 
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 O direito à água também está presente no direito argentino, norteando os 

posicionamentos de reconhecimento deste direito humano nas cortes do país. Até na suspensão 

do abastecimento de água em face da inadimplência do consumidor o direito à água é 

respeitado, impedindo a interrupção total dos serviços em caso de usuários residenciais, 

obrigando a prestadora a garantir um mínimo de abastecimento necessário à vida. Na Bolívia, 

a escassez de água atinge quase metade do território do país, devido a problemas de 

contaminação e do consumo intensivo pela indústria e agricultura, e também pelos problemas 

com sistemas privados, a partir dos quais ocorreram alterações na legislação e, hoje, a 

constituição boliviana de 2009 estabelece que toda pessoa tem o direito fundamental à água e à 

alimentação, e incluiu os serviços de saneamento no rol dos direitos fundamentais, no artigo 

20, impedindo, desta forma, a repetição da experiência vivida na “guerra pela água”, ocorrida 

na região de Cochabamba no início dos anos 2000 e que expulsou a companhia norte-americana 

Bechtel, que há poucos anos havia assumido os serviços no país. 

 

2.7 O INTERESSE DOS GRANDES GRUPOS PRIVADOS 

 

 De forma geral, as concessões dos serviços de água e esgoto a empresas privadas 

acabam entregando os serviços a, talvez, não mais de uma dezena de grandes grupos 

empresariais, os quais agem através de subsidiárias locais não raro associadas a empresas 

nacionais do país da concessão. Entre as grandes multinacionais da água, destacam-se os grupos 

franceses Suez e Veolia (que também já se chamou Vivendi), e as norte-americanas Thames 

Water, American Water, Bechtel e Dow Chemicals. Somente as duas companhias francesas 

atuam no mundo inteiro, dominando aproximadamente 50% do mercado mundial da água, 

segundo Amorim, índice diferente do trazido por Barlow/Clarke, que beira os 70%. Os autores 

concordam, no entanto, na forma de atuação destes conglomerados, que associam-se para 

atuação em algumas partes do mundo ou adquirem outras empresas menores para atuarem como 

subsidiárias, tendo como prioridade assumir mercados com vastas reservas de água e onde a 

organização social e a legislação protetiva sejam deficientes, o que facilita a implementação de 

seus sistemas para obtenção de maior lucro. 

Outra forma de expansão dos modelos privados de saneamento é através das Parcerias 

Público-Privadas (PPP), hoje em dia também usadas no Brasil em vários setores 

(BARLOW/CLARKE, 2003). As PPPs são um modelo de privatização no qual os ativos não 

são vendidos, ocorrendo a concessão dos serviços por um período pré-determinado, durante o 
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qual a margem de lucro da concessionária é garantida e definida em contrato (AUGUSTO, 

2012). 

 

2.8 O AVANÇO DOS SISTEMAS PRIVADOS 

 

 O início do denominado mercado transnacional da água se deu na década de 1980, com 

grupos de capital privado assumindo o controle tanto do mercado de água engarrafada quanto 

de alguns sistemas de abastecimento. Mas somente na década seguinte ocorreria a verdadeira 

expansão dos sistemas privados, com as gigantes aumentando sua participação no mercado 

mundial, e ainda com o aparecimento de empresas do ramo alimentício, como a Nestlé, Coca-

Cola, Pepsico e Danone, que passam a operar no mercado de água engarrafada. Com o ingresso 

destas últimas e outras multinacionais no ramo da água, foram verificadas situações como a de 

grandes rebocadores e embarcações puxando, pelos oceanos, enormes bolsas gigantes de água, 

transportando os recursos de um lugar do mundo a outro, assim como também acontece de 

países venderem água a outros e transportá-la até seu destino (AUGUSTO, 2012).  

 Nesse sentido, Amorim destaca alguns casos de comércio de água, como o da Turquia, 

que vende grande quantidade de água a Israel e tem buscado ampliar este comércio para outras 

regiões do Oriente Médio e do Golfo Pérsico, e o de uma empresa japonesa de navegação, que 

passou a transformar grandes embarcações em navios-tanque para o transporte de água, as quais 

já vem sendo utilizadas para levar água do norte da Espanha para Barcelona. O mercado de 

água, englobando os serviços de captação, tratamento, distribuição e envasamento, incluindo a 

venda de água in natura, é estimado atualmente em 400 bilhões de dólares por ano (AMORIM, 

2015). 

 Ainda de acordo com Augusto (2012), entre as primeiras experiências de privatização 

no setor estão as ocorridas na França, com as empresas Veolia e Suez assumindo importantes 

cidades, como a capital Paris. Outros locais da Europa também seguiram o modelo, como a 

Alemanha e a Inglaterra, e também algumas localidades dos Estados Unidos, o que fortaleceu 

financeiramente as gigantes, e abriu caminho para atuação destas em outros mercados mais 

lucrativos, em nações menos desenvolvidas, apoiadas em instituições como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Esta análise é corroborada por Viegas (2005): 

 

Destaque-se que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, ao 

fornecerem empréstimos aos países necessitados, condicionam a ajuda a uma 
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gama de condições, como é de conhecimento comum. A partir de determinado 

momento, uma das principais condições para a concessão de empréstimos, 

bem como para a renegociação de dívidas, é a privatização dos serviços de 

água (VIEGAS, 2005, p.62). 

 

 

 A afirmativa acima comprova-se no recente caso do socorro à Grécia, com enormes 

problemas financeiros e políticos, situação na qual a ajuda do FMI ao país foi condicionada à 

promoção de privatizações, ou no mínimo a abertura do capital, de várias empresas públicas, 

entre elas as companhias estatais de abastecimento de água. 

No Brasil a predominância ainda é de entes públicos executando a prestação dos 

serviços de abastecimento de água e saneamento, seja pelas tradicionais companhias estaduais 

ou por autarquias ou serviços autônomos dos municípios. Porém a presença das empresas 

privadas é crescente. O interesse das multinacionais é estratégico e bem definido, procurando 

instalar-se em locais onde há grandes reservas de recursos hídricos, como nas regiões dos 

aquíferos Guarani (Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e Alter do Chão (Norte), que são justamente 

os locais onde há maior incidência do setor privado atualmente. 

 O fato de a titularidade dos serviços de água e saneamento no Brasil estar a cargo dos 

municípios é identificado por Vargas (2005) como uma das principais dificuldades para a 

ampliação da atuação do setor privado. 

 

A participação privada na prestação de serviços de saneamento básico é ainda 

bastante restrita no Brasil, não obstante a atratividade do mercado brasileiro 

para a chamada indústria da água. O que explica a fraca participação de 

concessionárias privadas, sejam de capital nacional ou estrangeiro, nesse setor 

não é tanto a resistência política organizada das corporações envolvidas e seus 

aliados na sociedade civil, mas principalmente alguns obstáculos jurídico-

legais. A principal questão em jogo diz respeito à titularidade dos serviços 

cuja disciplina jurídica constitucional revela-se confusa, tendo impedido a 

privatização das companhias estaduais de saneamento. Embora a Constituição 

Federal de 1988 atribua aos municípios competência exclusiva sobre serviços 

de interesse local, a Carta Magna também reconhece ao Estado competências 

concorrentes nesta matéria. Esta ambiguidade tem dado margem a acirradas 

disputas judiciais em torno da titularidade dos serviços em processos de 

municipalização ou privatização do setor (VARGAS, 2005, p. 48). 

 

 A região Sul brasileira ainda é a mais resistente ao assédio das multinacionais 

interessadas no setor, contando com apenas quatro municípios atendidos por companhias 

privadas, sendo dois destes no Rio Grande do Sul: Uruguaiana e São Gabriel. Os prefeitos 

destes dois municípios rejeitaram a renovação de contrato com a concessionária estadual, a 



32 
 

 
 

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), ancorando suas decisões em alegações 

como a falta de investimentos em esgotamento sanitário. 

A empresa São Gabriel Saneamento assumiu os serviços na cidade em 2012. Trata-se 

de uma subsidiária do grupo Solví, que atua no estado gaúcho principalmente no recolhimento 

de resíduos sólidos, estando presente na coleta de lixo de boa parte dos municípios. O caso de 

Uruguaiana foi mais emblemático, especialmente pela atuação direta e manifestações públicas 

do então prefeito, Sanchotene Felice, em favor da empresa Foz do Brasil, subsidiária do grupo 

Odebrecht. Após confirmada a delegação dos serviços à iniciativa privada surgiram várias 

denúncias de irregularidades no processo de licitação e contratação, resultando em uma 

investigação da privatização por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de 

Vereadores do município, ainda em andamento, e envolvendo muita polêmica com grande parte 

da população local, que defendia a permanência da empresa estatal. 

 Na atuação das empresas privadas no setor identifica-se uma série de problemas 

recorrentes, como a elevação das tarifas acima das taxas de lucro previstas, precarização dos 

sistemas tornando-os mais vulneráveis, investimentos em ampliação do atendimento apenas em 

áreas que possam oferecer retorno econômico, em prejuízo de populações mais pobres, grandes 

perdas em vazamentos de redes e adutoras pela utilização de materiais de qualidade inferior nas 

instalações, e também o despejo clandestino de esgoto na natureza por não serem executados 

os investimentos pactuados em coleta e tratamento (AUGUSTO, 2012). 

 A questão do aumento das tarifas em índice superior ao proposto pelas empresas 

públicas pôde ser confirmada no caso do município de Uruguaiana, no qual a empresa que 

venceu a licitação cumpriu, de imediato, a determinação de redução de 14% nas tarifas em 

relação à prestadora estatal, porém já no primeiro reajuste iniciou a recuperação desta perda 

financeira, obtendo autorização da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) para reajustar suas tarifas pelo índice de 12,36% 

em 2012. O índice que a subsidiária do grupo Odebrecht havia solicitado à agência era de 

14,56%. Como forma de comparação, no mesmo ano a CORSAN, estatal que operava no 

município, solicitou à AGERGS e obteve um índice de 5,2%, enquanto o INPC, índice utilizado 

como um dos parâmetros nessas análises, ficou em 6,95%. 

 A recomposição de tarifas em índice mais elevado pela empresa privada em Uruguaiana 

teve continuidade nos anos seguintes, conforme o demonstrativo abaixo: 
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2.8.1 DOS RISCOS DA CONCESSÃO A ENTES PRIVADOS 

 

É necessário analisar, para além da questão unicamente econômica, possíveis riscos 

ambientais, sociais, e outros, advindos da gestão dos recursos hídricos por empresas privadas, 

e nessa linha Vargas cita que a regulação do saneamento deixaria de ser baseada na lógica  dos 

direitos sociais e ficaria subordinada à lógica econômica do mercado, prejudicando diretamente 

as populações mais pobres, que permaneceriam excluídas pelo grande volume de investimentos 

a serem aportados para garantir o acesso à água e saneamento em áreas de ocupação irregular 

nas periferias. Ele traz outra questão fundamental: com o avanço do setor privado haveria a 

fragmentação da oferta dos serviços, que hoje são integrados em sistemas bastante abrangentes 

e que asseguram a viabilidade econômica das localidades menores e não lucrativas, como 

municípios pequenos e periferias de cidades maiores, as quais em geral constituem prejuízos às 

empresas operadoras do sistema, e, caso essas localidades fossem obrigadas a manter sistema 

próprio e autônomo, certamente as tarifas praticadas seriam bem mais elevadas do que as atuais. 

Trata-se do subsídio cruzado, pelo qual os sistemas lucrativos subsidiam os deficitários, 

fazendo com que os lucros sejam utilizados para manter a eficiência do abastecimento dos 

sistemas menores, mantendo a cobrança do mesmo valor de tarifa em todos eles, e garantindo 

acesso a todas as populações, tal como ocorre nas companhias estaduais que operam no Brasil. 

Também importante a concessão dos chamados benefícios sociais, com a aplicação de tarifas 

com redução média de 50% para as pessoas de baixa renda, também adotados pelas empresas 

públicas e, frequentemente, reduzidos ou até revogados pelas privadas (VARGAS, 2005). 

 

2.8.2 O EXEMPLO DE SÃO PAULO 

 

 Na companhia estadual de São Paulo, a SABESP (Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo) ocorreu a abertura do capital da empresa ao mercado, ainda em 1994, 

sob o argumento da atração de investimentos para a universalização do abastecimento de água 

e da coleta e tratamento de esgotos. Dessa forma, grandes investidores nacionais e 
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internacionais adquiriram partes da empresa, restando somente 50,3% das ações em poder do 

governo, conforme dados de 2014. Informações levantadas por Amorim constatam que o 

estatuto social da companhia indica o limite de 25% do lucro líquido para distribuição aos 

acionistas, e o último valor de dividendos distribuídos demonstra que foram pago a estes mais 

de R$ 500 milhões. Sob outra ótica, a crise hídrica de São Paulo não é atual e vem sendo alertada 

desde o ano de 2003 pena ANA, mas por questões políticas e dificuldades de investimento, em 

face dos altos valores em dividendos distribuídos anualmente aos detentores de ações da 

SABESP, nada foi feito, e com a redução das chuvas devido às alterações climáticas na região, 

instalou-se a crise e necessidade de racionamento. 
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CAPÍTULO 3 – A ÁGUA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 Em que pese não haver um mandamento específico na legislação brasileira, tampouco 

na Constituição Federal, que determine a condição de acesso humano à água potável como 

direito fundamental, é preciso analisar o contexto em que se inserem os recursos hídricos no 

tocante ao direito, especialmente nos ramos do direito Constitucional e Ambiental, 

encontrando-se o entendimento da classificação prioritária do uso da água para o consumo 

humano trazido pela lei 9.433/97, consolidando seu caráter de bem ambiental indispensável 

para a vida humana. 

 

3.1 DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

 Nas mais variadas fases do desenvolvimento da civilização humana, a evolução 

científica, social, econômica e tecnológica apresentou-se de forma lenta e gradual, e da mesma 

forma evoluíram os direitos inerentes ao homem, transformando-se de acordo com as 

experiências da vida social. Nesse sentido, Bobbio defende os direitos do homem como direitos 

históricos, surgidos em determinadas circunstâncias, caracterizadas por “lutas em defesa de 

novas liberdades contra velhos poderes”, e acrescenta que são direitos nascidos gradualmente, 

e não todos de uma vez (BOBBIO, 2004). 

 A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 5º, elenca o maior de todos os direito 

fundamentais, sem o qual perdem o sentido todos os outros: o direito à vida. Alexandre de 

Moraes afirma o direito à vida como o mais fundamental de todos os direitos, constituindo-se 

em pré-requisito à existência de todos os demais direitos, e salienta a obrigação do Estado de 

assegurá-lo em sua dupla acepção: a primeira relacionada ao direito de continuar vivo, e a 

segunda direcionada a uma vida digna no que se refere à subsistência (MORAES, 2011). 

 Paralelamente, deve-se observar um dos principais fundamentos da República 

Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, também trazida pela Constituição, e 

definida da seguinte forma por Barroso (2010): 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 

civilizatórios que se pode considerar incorporado ao patrimônio da 
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humanidade, sem prejuízo da persistência de violações cotidianas ao seu 

conteúdo. Dele se extrai o sentido mais nuclear dos direitos fundamentais, 

para tutela da liberdade, da igualdade e para a promoção da justiça. No seu 

âmbito se inclui a proteção do mínimo existencial, locução que identifica o 

conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável 

ao desfrute dos direitos em geral. Aquém daquele patamar, ainda que haja 

sobrevivência, não há dignidade (BARROSO, 2010, p. 253). 

 

 Mesmo posicionamento é compartilhado por Sarlet (2015, p. 223) 

 

O que há de ser devidamente enfatizado é a circunstância de que direitos 

humanos e fundamentais, sejam eles civis e políticos, sejam eles sociais, 

econômicos e culturais (assim como ambientais, em certo sentido), são sempre 

direitos referidos, em primeira linha, à pessoa individualmente considerada, e 

é a pessoa o seu titular por excelência. Possivelmente o exemplo mais 

contundente desta titularidade individual dos direitos sociais esteja atualmente 

associado ao assim designado direito (e garantia) ao mínimo existencial, por 

sua vez, fundado essencialmente na conjugação entre o direito à vida e o 

princípio da dignidade da pessoa humana, e que, precisamente por esta 

fundamentação, não pode ter sua titularidade individual afastada. Por 

dissolvida numa dimensão coletiva (SARLET, 2015, p.223). 

 

 A dignidade da pessoa humana, na acepção de Alexandre de Moraes, configura-se em 

“valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida”, concluindo que ela traz consigo a pretensão do 

respeito perante os demais, assegurando um mínimo inviolável que as leis devem garantir 

(MORAES, 2011). 

 A gama dos direitos fundamentais na Constituição brasileira é bem mais ampla do que 

o direito à vida, estando previstos estes desde o artigo 5º até o 17º da Carta, porém é através do 

direito à vida e sua relação íntima com o princípio da dignidade da pessoa humana, junto ao 

estudo de um Direito Ambiental Constitucional, que se pretende caminhar até a concepção do 

direito fundamental de acesso à água. 

 

3.2 DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

 

 Tradicional no estudo do direito, importante trazer neste momento a análise da 

classificação dos direitos fundamentais em gerações de direitos, conformando-se os de primeira 

geração (ou dimensão) como os direitos de proteção contra o governante, ou por outra, a 

liberdade individual; na segunda dimensão, consolidada já no século XX, emergem os direitos 
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econômicos, sociais e culturais; e na terceira dimensão dos direitos fundamentais encontramos 

o direito a um meio ambiente equilibrado. Esta terceira geração de direitos tem como 

característica o fato de se desprenderem do homem considerado como indivíduo, direcionando 

a titularidade dos referidos direitos a grupos humanos, evidenciando seu aspecto de direitos de 

titularidade coletiva ou difusa (SARLET, 2015). 

 A proteção à qualidade do meio ambiente, abrangendo a preservação da natureza em 

todos os seus elementos essenciais à vida humana, e no sentido de proporcionar qualidade de 

vida às populações, é tratada por José Afonso da Silva como uma projeção do próprio direito 

fundamental à vida, exigindo, portanto, uma resposta do ordenamento jurídico ao que ele 

denomina nova necessidade social (SILVA, 2010).  

 Pela ótica constitucional, o meio ambiente é bem jurídico tutelado no artigo 225, ao 

enunciar que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Contudo, esta tutela aparentemente não 

recebe a mesma proteção dos direitos elencados no Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais), dependendo ainda, em cada caso concreto, da interpretação dos dispositivos e 

da doutrina para a resolução de eventuais conflitos jurídicos envolvendo bens ambientais. 

 Complementarmente, impossível discordar da natureza jurídica da água como bem 

ambiental, visto tratar-se de bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida de todos 

os seres assim como também é essencial à manutenção da biodiversidade, ou seja, do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Merecem, então, os recursos hídricos, para além dos 

regramentos infraconstitucionais existentes, a proteção exigida do poder público no artigo 225 

da Constituição de 1988. 

 

3.3 DO DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA 

 

 Com vistas ao futuro, o momento histórico atual exige dos homens o reconhecimento 

de suas limitações existenciais, admitindo o valor do meio ambiente para que a sua vida se 

desenvolva de forma digna e saudável. O conteúdo do princípio da dignidade humana, 

obrigatoriamente, une a vida humana ao meio ambiente, no instante em que para a existência 

de uma vida digna torna-se necessário um ambiente equilibrado. A vida e a saúde humanas só 

serão possíveis em um ambiente no qual haja qualidade no solo onde se plantam os alimentos, 

no ar que se respira, e na água que se bebe (FENSTERSEIFER, 2008). 
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 O direito fundamental de acesso à água em quantidade e qualidade suficientes para a 

garantia de um padrão digno de vida vem sendo incorporado aos poucos nos tratados e 

convenções em âmbito internacional, pois as garantias de acesso à água surgiam nesses 

documentos como garantia a determinados grupos de pessoas, a exemplo das convenções de 

Genebra sobre Tratamento de Prisioneiros de Guerra, as quais previam a distribuição de água 

para consumo e higiene pessoal dos presos, não sendo tratada a questão como garantia erga 

omnes. Em vários pactos internacionais percebe-se, de forma implícita, o direito à água, como 

no Protocolo sobre Água e Saúde, de 1999, ao estabelecer que os Estados-partes devem fornecer 

acesso equitativo à água às suas populações; a Resolução 54/175 da Assembleia Geral da ONU, 

de 15/02/2000, que reconheceu o direito ao desenvolvimento como direito humano, e determina 

que para a plena realização do direito ao desenvolvimento os direitos à comida e à água devem 

ser assegurados.  

 Somente em 2006 o Conselho de Direitos Humanos requereu ao Alto Comissariado das 

Nações Unidas que promovesse estudo sobre as principais obrigações relacionadas a direitos 

humanos, incluindo o acesso à água e ao saneamento. Três anos depois, a especialista indicada 

pelo Conselho de Direitos Humanos, Catarina de Albuquerque, define em seu relatório a relação 

intrínseca entre saneamento e direitos humanos fundamentais, destacando que a importância 

desse direito deva ser objeto de reconhecimento “explícito e autônomo”. Finalmente, em julho 

de 2010, a Assembleia Geral da ONU reconhece, através da Resolução 64/292, que “o direito 

à água potável e ao saneamento é um direito humano fundamental, essencial ao pleno gozo da 

vida e de todos os outros direitos humanos” (AMORIM, 2015, p. 116-120). 

 Em terras brasileiras, a Declaração Final da Conferência Rio+20, realizada em 2012, 

impõe o compromisso dos chefes de Estados signatários com a promoção e proteção do direito 

humano de acesso à água.  

 A irracionalidade na exploração de um patrimônio natural comum, como os recursos 

hídricos, abrindo espaço para sérios riscos relacionados ao acesso universal à água, é o desafio 

motor para a criação de uma “nova cultura da água”, propõe Ferreira, esclarecendo que esta 

nova cultura deve ter fundamento na implementação progressiva de pressupostos democráticos 

na gestão das águas, com a participação pública nos processos decisórios, principalmente no 

que se refere às prioridades de uso e consumo. Prossegue Ferreira (2010): 

 

A gestão eficaz dos recursos hídricos pressupõe o reconhecimento de que a 

água possui múltiplos valores, o que significa que o valor da água não tem 

qualquer relação de identidade com o preço da água. As opções deverão 

considerar a necessidade obrigatória de proteção, durante todas as fases dos 
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processos de decisão, de formas, de manifestações e de expressões culturais 

incidentes sobre a água, como condição prévia para a autorização de qualquer 

intervenção ou tomada de decisões que afetem as condições de uso dos 

recursos hídricos, definidos como bens comuns de interesse global. Por esse 

motivo, como reconheceu o Comitê das Nações Unidas sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, a água deve ser tratada como um bem social 

e cultural, e não como uma commodity econômica (FERREIRA, 2010, p. 

322). 

 

 Afastada a possibilidade da exclusão hídrica de qualquer ser humano em face das 

normas nacionais e internacionais apresentadas até aqui, traduzindo-se esta expressão como a 

negação do acesso à água, seja pelo esgotamento das reservas, pela poluição e degradação das 

fontes, ou ainda por imperativos econômicos, como a ausência de recursos para pagar pelo 

mínimo de água necessário à subsistência, Amorim (2015, p.125), coloca que alguns países nos 

quais o abastecimento de água havia sido privatizado estão promovendo a reestatização dos 

sistemas visando a proteção e garantia de acesso das pessoas, como nos casos da França e da 

Alemanha, e que em outros já ocorre a proteção legislativa específica dos recursos hídricos, 

consagrando expressamente o direito fundamental de acesso, como Uruguai, Bolívia e Equador. 

Traz ainda a informação de que a maioria dos países que faz fronteira com o Brasil também 

reconhece o direito fundamental à água, mesmo que em nível infraconstitucional, e o exemplo 

da Colômbia, país em que este direito é reconhecido através da jurisprudência da sua Suprema 

Corte. E complementa com a afirmação de que o Brasil não possui expressamente, em qualquer 

nível legislativo, o reconhecimento, afirmação ou garantia do direito fundamental de acesso à 

água. 

 

3.4 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS BRASILEIRAS 

 

Mesmo em face da constatação de que as leis brasileiras ainda não contemplam uma 

proteção específica e efetiva à água como um direito fundamental do ser humano, importante 

destacar as duas primeiras tentativas de dar início à elaboração de uma legislação que esteja de 

acordo com a Resolução 64/292 da ONU, mantendo a gestão dos recursos hídricos e o 

abastecimento de água à população do país sob a tutela do Poder Público, antes que a crise 

hídrica do estado de São Paulo se repita em outras unidades da Federação. 
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3.4.1 ÁGUA COMO DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL 

 

 Os graves fatos ocorridos na Bolívia e a mudança promovida pelo Uruguai em sua 

legislação, ambos motivados por problemas nas concessões dos serviços de abastecimento de 

água a empresas privadas, provocaram o debate também no Brasil. Assim, surge em 2007 a 

primeira proposta de proteção efetiva da água para consumo humano, do deputado cearense 

Raimundo Gomes de Matos (PSDB), autor da Proposta de Emenda Constitucional 39/07. De 

acordo com informações do site da Câmara dos Deputados, esta PEC coloca o direito de acesso 

à água entre os direitos sociais, dando nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal, que 

ficaria da seguinte forma: “Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, a água, o lazer, a segurança, a previdência, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição“. Para além da inclusão na Carta, a PEC 39/07 também propõe programas 

de gestão e preservação dos recursos hídricos, ações de conscientização e revitalização do meio 

ambiente e a garantia de investimentos na coleta e tratamento de resíduos sólidos, todas 

questões fundamentais para a proteção da água e do meio ambiente. 

 No ano de 2012 a deputada federal paulista Janete Rocha Pietá (PT) propôs a PEC 

213/12, cujo objeto é o mesmo, ou seja, que a água para consumo humano entre no rol dos 

direitos sociais do artigo 6º da Carta Magna, mas que também propõe várias outras medidas, 

entre elas o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, como forma de assegurar água 

potável à população frente aos riscos de escassez. 

 A PEC 213/12 foi apensada à PEC 39/07, e tramitam juntas em Regime Especial, tendo 

sido aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal. Atualmente 

aguardam a criação de uma Comissão Temporária pela Mesa da Casa a qual irá analisar as 

propostas, e caso haja aprovação por esta Comissão Especial, as PECs serão submetidas a dois 

turnos de votação no Plenário da Câmara, antes de seguirem para a análise do Senado Federal. 

 

3.4.2 DEPUTADOS GAÚCHOS INSISTEM NA ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL 

 

 Atualmente há uma grande mobilização de vários setores no Rio Grande do Sul para 

que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa gaúcha aprove e dê 

andamento à tramitação da PEC 230/13, proposta pelo deputado Daniel Bordignon (PT) em 
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conjunto com outros 30 parlamentares. A proposta acrescenta um artigo, o 247-A, à 

Constituição do Rio Grande do Sul, através do qual a água passa a ser reconhecida como um 

“serviço público essencial”. A seguir o teor da PEC estadual: 

 

Art. 1º - Fica acrescentado um novo artigo à Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul, a Seção II do Capítulo III, do Título VII, que será o artigo 247-

A, com a seguinte redação: 

“Art. 247-A – Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

são essenciais à vida, sendo o seu acesso um direito humano fundamental. 

§1º - Nas políticas estaduais de recursos hídricos e de saneamento serão 

observadas as seguintes diretrizes: 

I – no ordenamento do território e no uso dos recursos hídricos ter-se-á como 

principais fundamentos a conservação, a proteção e a preservação do meio 

ambiente; 

II – a gestão dos recursos hídricos deverá ser sustentável, descentralizada e 

participativa, preservando o ciclo hidrológico e assegurando de forma 

solidária a participação dos usuários e sociedade civil nos processos 

decisórios; 

III – o estabelecimento das agências de bacias hidrográficas como unidades 

básicas de gestão dos recursos hídricos; 

IV – o abastecimento de água potável à população constitui-se na principal 

prioridade, dentre aquelas a serem fixadas para o uso dos recursos hídricos por 

bacias ou sub-bacias; 

V – na prestação destes serviços, terão prevalência as razões de ordem social 

frente às de ordem econômica. 

§2º - As águas de domínio do Estado constituem um bem público essencial 

cujo uso é subordinado ao interesse da população. 

§3º - Os serviços públicos de que trata o caput deste artigo poderão ser 

organizados e prestados diretamente pelo município ou, quando delegados, 

preferencialmente por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de 

economia mista sob o controle acionário e administrativo do poder público 

estadual ou municipal. 

§4º - Concessão, ou qualquer outra forma de prestação privada destes serviços, 

deverá ser precedida de consulta popular sob a forma de plebiscito no âmbito 

do município.” (BRASIL, 2013). 

 

 Observa-se que a proposta é centrada em três linhas principais, sendo a primeira a 

preservação e sustentabilidade no uso da água, e a segunda a manutenção do abastecimento sob 

controle público, ambas concorrendo para garantir a terceira, que é a prioridade do 

abastecimento de água à população antes de qualquer outro uso possível dos recursos hídricos. 

Vale dizer que é a terceira vez que esta PEC é apresentada na Assembleia, tendo sido a primeira 

em 2008, pelo então deputado Ronaldo Zülke (PT), como PEC 127, quando foi arquivada ao 
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final da Sessão Legislativa. Reapresentada em 2010 pelo mesmo parlamentar, mais uma vez foi 

arquivada sem ir a plenário. Outro deputado estadual petista, Luís Fernando Schmidt, 

protocolou em 2011 a PEC 206, com a mesma ideia original, obtendo aprovação nas comissões 

de Constituição e Justiça e Saúde e Meio Ambiente, o que não aconteceu na Comissão de 

Serviços Públicos, quando a Mesa da Assembleia gaúcha promoveu novamente o arquivamento 

sem passar pela análise dos parlamentares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O abastecimento de água e o saneamento básico são serviços de importância vital para 

o ser humano, e ao longo do tempo o poder público assumiu esta tarefa de proteção da saúde e 

qualidade de vida da população. Em um lento desenvolvimento, a primeira prioridade consistiu 

na captação, tratamento e abastecimento de água, visando a universalização da distribuição, e 

somente em um período mais recente o saneamento básico passou a obter a relevância que 

merece. No caso do Brasil, especialmente com o advento da lei 11.445/07, a chamada Lei do 

Saneamento. Da mesma forma gradual avançou a legislação mundial em direção a uma maior 

proteção da água como forma de garantir o próprio direito fundamental constitucional à vida, 

até que se chegasse aos modelos atuais, sendo que a legislação brasileira ainda não define, 

expressamente, o direito à água como direito fundamental do ser humano, posicionamento já 

adotado em outros países a partir da Resolução 64/292 da ONU, de 2010. 

 No contexto mundial atual, a atividade cotidiana dos homens acaba por interferir nos 

processos naturais de renovação e manutenção da água de qualidade, vide a poluição, um dos 

grandes problemas do mundo moderno e que atinge diretamente a qualidade dos recursos 

hídricos disponíveis, da mesma forma que o aquecimento global e o próprio aumento 

populacional. Essa agressão às fontes de água já provoca escassez em diferentes regiões do 

planeta, tornando-se um desafio a ser enfrentado pelo maior interessado na manutenção sadia 

desses recursos: o próprio homem. Por outro lado, a partir de experiências iniciadas na Europa 

na década de 1980, grandes conglomerados de capital privado passaram a ter interesse na 

prestação desses serviços pela possibilidade de auferir grandes lucros e apoderar-se de um 

recurso em vias de escassez, o que, pela lógica de mercado, tende a aumentar ainda mais seu 

valor, elevando, por consequência, os lucros. Estas multinacionais que atuam no mercado da 

água voltam suas atenções, na atualidade, para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 

que tenham abundância de água, como o Brasil, e cuja legislação e estrutura administrativa 

permitam a exploração dos recursos hídricos com pouca ou nenhuma fiscalização de suas 

atividades, visando obter o controle das fontes de água. 

 Essa prática da busca do lucro é justamente o maior problema da concessão dos serviços 

a empresas privadas, pois ela excluirá, naturalmente, as pessoas mais pobres do acesso fácil à 

água, posto que o objetivo principal não será a função social de levar água à população, e sim 

o aumento dos lucros. Assim, busca-se com o presente trabalho apresentar as nuances que 

envolvem a discussão público/privado no que se refere ao abastecimento de água, 
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demonstrando através das experiências mundiais a necessidade de manter os recursos hídricos 

sob gestão pública como maneira de assegurar o acesso humano à água, inclusive para as futuras 

gerações. Portanto, e para evitar que o Brasil seja inserido em um contexto de guerra mundial 

pela água, já alardeada em algumas partes do mundo, defende-se a importância do surgimento 

de legislação específica, constitucional ou infraconstitucional, objetivando manter as águas 

brasileiras sob controle público e impedindo um avanço ainda maior das empresas privadas 

sobre este recurso natural imprescindível para a manutenção da vida humana. 
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