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O volume total de água existente na Terra, da ordem de 1.386 milhões de km³, assim 

como sua distribuição espacial, mantêm-se estáveis há 20 milhões de anos. Entretanto, o 

seu consumo global passou de 1.060 km3/ano, em 1940, para cerca de 5.530 km3/ano no 

fim do século XX, um aumento anual média de 4% a 8%. Assim, entre 1970 e 1995, a 

quantidade de água disponível para cada habitante do mundo cai 37% em todo mundo. 

Atualmente, cerca de 1,4 bilhão de pessoas não têm acesso a água limpa (CORSON, 1996). 

A responsabilidade por esse problema global é lançada aos ombros dos países 

pobres, que, por não terem completado sua transição demográfica, pressionam no sentido 

da elevação do volume da água disponível para a dessedentação humana e dos rebanhos e 

para a produção de alimentos. 

Este artigo, inicialmente, discorre sobre a questão da água no planeta. A seguir, 

aponta a importância hidrogeopolítica da América Latina, suas potencialidades e limites, a 

ALCA.

1. “Planeta Água”? 

Quase dois terços da superfície terrestre estão recobertos por água. Contudo, 97,5% 

dela encontram-se nos mares e oceanos, sendo inadequada para o consumo humano e 

para a produção de alimentos. Dos 2,5% de água doce restantes (cerca de 35,2 milhões de 

km3 ), 68,9% estão retirados nas calotas polares e nas geleiras, 29,9% no subsolo e 0,9% 

constituem as águas salobras dos pântanos ou estão retidas em solos permafrost. Assim, a 

água em aqüíferos superficiais – rios e lagos – perfaz 0,0002% do volume total de água no 

mundo, aproximadamente, 200.000 km³ (IRC, 1997). 

A renovabilidade da água doce é garantida por um volume anual de chuvas de 110 

mil km3. A maior parte dessa água volta à atmosfera pela evaporação ou é absorvida pelas 

plantas. Cerca de 43 mil km3 anuais de águas pluviais constituem a vazão de todos os rios 

do globo, ao passo que o consumo total é estimado em 6.000 km3 por ano. Como se infere, 

a água existente superaria a demanda de consumo se fosse distribuída de uma forma 

                                                 
1 Prof. Ms. - AGB Uberaba 
E-mail: sandrarbraga@terra.com.br 

 2255



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

homogênea no planeta. 

Todavia, como o regime de chuvas varia muito entre as diferentes áreas do planeta, 

e de um mesmo continente, e a população não está distribuída de forma homogênea, a 

disponibilidade de água doce per capita é bastante desigual, indo desde níveis 

extremamente baixos, de 300 m3/ano per capita, na Jordânia, até níveis muito elevados, de 

até 120.000 m3/ano, no Canadá (ENGELMAN; LEROY, 1993). 

Cavalad Garcia (1998, p. 95) afirma: 

Segundo padrões internacionais que adotam o postulado de 

Falkenmark, os cenários de escassez de água ocorrem quando a 

disponibilidade hídrica total se situa entre 1.000 e 2.000 m3/ (2,74 e 

5,48m3/dia/hab.), sendo o sinal de alerta indicado para níveis em 

torno de 1.700 m3. Abaixo desse limite, o estresse hídrico é 

periódico. Se o limite for ainda inferior, em torno de 1.000m3 /ano/ 

hab., por exemplo, considera-se como regime de escassez crônica 

de água. 

Haroldo Lemos (2003, p. 2) informa-nos que “atualmente, 28 países, com uma 

população total de 338 milhões de pessoas, enfrentam stress hídrico” e que “por volta de 

2025, entre 46 e 52 países, com população total em torno de 3 bilhões de pessoas, poderão 

sofrer de stress hídrico e cerca de 23 estarão enfrentando escassez absoluta de água”. 

Um terço da população mundial vive em áreas que sofrem uma escassez hídrica 

entre moderada e severa. O acesso à água reflete a desigualdade entre as nações. Assim, 

nos Estados Unidos, toda a população tem água tratada, enquanto no Haiti, só 46% da 

população a tem. Nos países industrializados, a média de uso por pessoa por dia é de 3.500 

litros de água, número que, nos países pobres, é de 2 a 5 litros (ibid.). 

Ademais, o incremento da demanda superou, em mais que o dobro, a taxa de 

crescimento populacional. Deveras, a crise da água decorre, não apenas de fatores 

demográficos - as Nações Unidas (ONU) estimam que a estabilização da população mundial 

ocorrerá, em 2100, com 10 a 11 bilhões de habitantes -, mas, igualmente, do desperdício, 

da poluição e dos desmatamentos. A irrigação, de que dependem 36% dos atuais sistemas 

de cultivo, é o uso que apresenta o maior desperdício, pois cerca de metade da água 

utilizada não atinge as plantações, perdida pela infiltração no solo e pela evaporação. “Para 

se produzir uma tonelada de grãos são necessárias mil toneladas de água, e para uma 

tonelada de arroz, duas mil toneladas de água” (LEMOS, 2003, p. 1-2). 

Shiklomanov (1990 apud LEMOS, 2003) afirma que as perdas irreparáveis de água, 

em km3, projetadas para o ano 2000, seriam de 2.500 para a agricultura, 117 para 
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indústrias, 64,5 para os usos domésticos, e 220 para reservatórios, num total de 2.900 km3. 

Para produzir um quilo de algodão são consumidos 10.000 litros de água, para cada um 

quilo de carne bovina, são gastos 100.000 litros de água. 

Ao lado do desperdício, a escassez. Aproximadamente duas em cada 10 pessoas no 

mundo subdesenvolvido não tiveram acesso à água potável em 2000. Nessas regiões, a 

qualidade da água acha-se comprometida pela presença de fezes humanas e animais, por 

pesticidas, fertilizantes e resíduos industriais. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas não têm água 

de qualidade para beber e 2,4 bilhões não têm serviços sanitários adequados. A cada ano 

morrem dois milhões de crianças devido a doenças causadas por água contaminada. Nos 

países mais pobres, uma em cada cinco crianças morre antes dos cinco anos de idade por 

doenças relacionadas à água (WORLD BANK, 2004). 

2. América do Sul: potência das águas? 

A América do Sul tem a sua disposição um grande trunfo, “no caso de serem 

adotadas medidas concretas e coerentes que evidenciem não só a soberania sobre os 

recursos hídricos como [...] o estabelecimento de políticas que beneficiem o conjunto da 

população”(WALDMAN, 2002, p. 4). Um fato: só o Brasil “detém 12% de toda água doce 

superficial do planeta, perfazendo cerca de 5,4 trilhões de m32. 

2.1 As potencialidades sul-americanas: o caso brasileiro 

A existência dos climas equatorial, tropical e subtropical úmido define que mais de 

90% do território brasileiro receba chuvas abundantes, entre 1.000 e 3.000 mm anuais. 

Cadavid Garcia (1998, p. 95) afirma que, em termos agregados, “tem-se, no Brasil, uma 

disponibilidade média de 18,5 m3/dia/hab. 

A abundante disponibilidade concentra-se em torno de 71,1% na Amazônia” (Tabela 

1). Na Região Norte, a disponibilidade média estimada corresponde a aproximadamente 

76,9 vezes o consumo médio de 241 l/dia/hab. dos Estados Unidos da América (ibid., p. 95). 

Tabela 1 – Disponibilidade x consumo de água no Brasil por regiões- 1995 

REGIÃO VAZÃO TOTAL (KM3/ANO) CONSUMO (KM3/ANO) 

Norte  3.845,5 0,92 

Nordeste 186,2 6,52 

Sudeste 334,2 15,02 

Sul 365,4 10,44 

Centro-Oeste 878,7 1,18 
                                                 
2 Rebouças (1999). 
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BRASIL 5.610 33,68 
Fonte: Cadavid Garcia (1998, p. 94) 

Org.: S. R. Braga (2004) 

A manutenção de tal padrão pluvial encontra-se na dependência da preservação da 

cobertura florestal, havendo uma estreita relação entre as chuvas abundantes e a vegetação 

natural, entre as emissões biogênicas da floresta e o clima sobre ela. Quanto menor a 

floresta, menor a quantidade de vapor d'água e de isoprenos liberados pelas plantas, com 

conseqüente redução dos núcleos de condensação de nuvens e das chuvas. É o que 

comprovam os resultados do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da 

Amazônia (LBA)3, que, em 2004, consegue apreender, totalmente, o ciclo hidrológico da 

floresta. 

Esse vigoroso ciclo instiga os cientistas pela elevada quantidade de nuvens 

existente, para a qual seria preciso um grande número de partículas de aerossol (núcleo de 

condensação de nuvens). Pela primeira vez, constata-se que o composto 2-methylthreitol 

(C5H7O4), produto de oxidação fotoquímica do isopreno4, funciona como o aerossol na 

condensação de nuvens. De fato, entre 40% e 60% das nuvens de chuva são formadas a 

partir do 2-methylthreitol, e apenas 20% têm base no terpeno, consoante Fioravanti (2004). 

A especificidade desse sistema hidrológico permite a existência de um rio com uma 

vazão de 209.000 m3/s, enquanto o Rio Congo, o segundo em caudal, apresenta uma vazão 

de 46.200 m3/s (Figura 1). 

                                                 
3 O LBA é o maior projeto de cooperação científica supranacional em andamento, na área ambiental, 
na atualidade. Ele objetiva estudar as interações entre a floresta Amazônica e as condições 
atmosféricas e climáticas em escala regional e mundial. O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do 
Brasil é o responsável pelo gerenciamento do projeto, enquanto o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA), responde pela coordenação científica do trabalho de 288 instituições parceiras da 
América Latina, Europa e Estados Unidos, dentre as quais se inclui a americana National Aeronautics 
and Space Administration - NASA. 
4 Hidrocarboneto obtido da destilação da borracha natural. 
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Figura 1 - Os maiores rios do mundo em 
descarga (1.000 m3/s)

 

Fonte: Cadavid Garcia (1998, p. 96). 

Org.: S. R. BRAGA, 2004. 

Ao longo de todo o curso, o Rio Amazonas recebe cerca de 7.000 afluentes, 

formando 23.000 km de vias navegáveis (PANDOLFO, 1979). Fatores de ordem geológica e 

topográfica determinaram o surgimento da “maior bacia sedimentar do mundo, entre o 

Oceano Atlântico, a leste, até os Andes, a oeste, delimitada pelos Planaltos das Guianas, ao 

norte, e o Brasileiro, ao sul”5. 

No balanço, precipita-se em toda a Bacia Amazônica em torno de 

11,44 x 1012 m3/ano de água que geram uma descarga média de 

longo período de 182.170 m3/s ou 5,75 x 1.012 m3. Com esses 

valores de referência, estima-se uma “perda” de água que retorna, 

via floresta, à atmosfera, de 5,69 x 1012 m3/ano, em torno de 49,7% 

do ingresso total de água. Essa aparente “perda” e as especiais 

características climáticas e da floresta determinam importantes 

fatores de regulação e controle ambiental: um clima sempre úmido, 

um balanço de energia, uma distribuição pluvial continental etc. 

(CADAVID GARCIA, 1998, p. 99). 

Segundo Schubart (1993), a floresta amazônica regula o ciclo hidrológico local e 
                                                 
5 Cadavid Garcia (1998, p. 97). 
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regionalmente, sendo o garante de uma melhor distribuição de chuvas e maior estabilidade 

no regime dos rios brasileiros. Este autor afirma que 50% das chuvas que caem nos 

Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais são produzidas nessa área. 

Além dessas imensas reservas de água superficial, no Brasil, situam-se importantes 

aqüíferos subterrâneos, encontrando-se esse Estado, mesmo, em uma situação privilegiada 

quanto ao tempo de “recarga”. O Aqüífero Guarani (Figura 2), o mais importante deles, 

estendendo-se por 1.194.000 km2 , dos quais 839.000 correspondem ao Brasil, 226.000 à 

Argentina, 71.700 ao Paraguai e 59.000 ao Uruguai (SEPRIN, 2004). 

O Guarani está situado entre os paralelos 16º e 32º de latitude sul e os meridianos 

47º e 56º de longitude oeste, rebatendo-se sobre ele os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, os 

três principais tributários da bacia hidrográfica do Rio da Prata, a segunda maior do planeta. 

Trata-se do terceiro aqüífero do mundo, superado apenas pelo Aqüífero da Núbia e o do 

Norte do Saara. Seu volume, estimado em 50.000 km3, é suficiente para abastecer, durante 

200 anos, a população mundial. 

La recarga se estima entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año. 

Utilizándose 40 kilómetros cúbicos por año podría abastecer 

diariamente a 360.000.000 de personas con una dotación de 300 

litros por habitante. En vastas regiones presenta surgencia natural. 

La profundidad más común del Acuífero es de 200 m pero puede 

llegar los 1.000 mts. La región comprendida por el Acuífero posee 

unos 15.000.000 de habitantes (SEPRIN, 2004, p. 1). 
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 Figura 2: Mapa esquemático do Sistema Aqüífero Guarani (SAG) 

 Fonte: ANA (2003 apud SEPRIN, 2004, p. 1). 
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O aqüífero Guarani tem uma exploração incipiente nos quatro países. No Brasil, 

porém, o aqüífero já abastece de água potável aproximadamente 500 cidades paulistas, 

com populações entre 3.000 e 500.000 habitantes. Na Argentina, existem cinco perfurações 

termais no setor oriental da Província de Entre Ríos. No Paraguai, há 200 poços para 

consumo humano na região oriental do país e, no Uruguai, 135, em sua maioria, em centros 

termais (ibid.). 

Os estudos sobre os aqüíferos estão muito adiantados, informa Rebouças (1999). 

Desde 1997, a pesquisa sobre o Sistema Aqüífero Guarani (SAG), a cargo das universidade 

argentinas de Santa Fé e Buenos Aires, da Universidade do Uruguai e de várias 

universidades públicas brasileiras, é financiada pelo Banco Mundial. 

2.2 As impotências sul-americanas: o descaso brasileiro 

Ao lado da abundância, a escassez. 

Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), 

20% da população brasileira (isto é, cerca de 34 milhões de pessoas) 

não tem acesso à água potável, 40% da água das torneiras não tem 

confiabilidade, 50% das casas não têm coleta de esgotos e 80% do 

esgoto coletado é lançado diretamente nos rios, sem qualquer tipo de 

tratamento (CNBB, 2004, p. 17). 

Aqui, como na maioria das regiões pobres, o problema não é a falta de água potável, 

porém a má gestão dos recursos hídricos. Mesmo o Nordeste, que possui apenas 3% das 

reservas de água do país, segundo os padrões da ONU, teria água suficiente, se ela fosse, 

rigorosamente, gerenciada. Isso não ocorre; há vinte anos, o estado de Pernambuco 

enfrenta o racionamento de água. 

No meio urbano, a principal fonte de desperdício está nos sistemas de distribuição. A 

Companhia Paulista de Saneamento (Sabesp) perde 30% de toda a água tratada que 

distribui e, apesar disso, é a melhor da América Latina. Em média, são desperdiçados, no 

Brasil, 46% de toda a água tratada (DEL PRETTE, 2000). 

Em função da dualidade abundância de água – possibilidade de acesso a ela, foi 

criado o Índice de Pobreza de Água (WPI). O WPI mede cinco aspectos da relação água e 

sociedade: a disponibilidade de água, as possibilidades de acesso à mesma, a capacidade 

para manejar aspectos sociais, uso da recurso e impacto ambiental presente no país. Sob 

esses aspectos, as 10 nações mais “ricas em água” são: Finlândia, Canadá, Islândia, 

Noruega, Guiana, Suriname, Áustria, Irlanda, Suécia e Suíça (CRUZ, 2004). 

Este autor informa-nos, igualmente, que o Chile, ocupa a 11ª colocação mundial; a 
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Argentina, a 44a; o México, a 64a; o Brasil, a 69a e os Estados Unidos, a 71a posição. A 

Tabela 2 apresenta os valores de WPI para a América Latina, dando ênfase à situação 

brasileira de desigual acesso à água. 

Tabela 2 - Valores do índice WPI e de seus subíndices para a América Latina- 2003* 

PAÍS RECURSO 
AGUA 

ACCESO 
AL AGUA 

CAPACIDAD 
DE MANEJO

USO DEL 
AGUA 

INDICADORES 
AMBIENTALES 

ÍNDICE 
WPI 

Argentina 12.4 9.7 15.3 12.8 12.6 62.8 

Belice 14.9 9.5 15.9 8.3 10.4 59.0 

Bolivia 13.6 8.3 11.6 15.4 10.5 59.4 

Brasil 13.5 10.1 12.5 11.6 11.1 58.8 

Chile 13.1 16.2 13.8 14.9 12.5 70.5 

Colombia 12.6 12.9 12.9 15.8 11.0 65.3 

Costa Rica 12.5 13.7 15.2 14.2 10.2 65.7 

República 
Dominicana 

7.3 10.7 15.4 18.0 11.3 62.7 

Ecuador 12.6 10.1 15.4 20.0 11.9 70.0 

El Salvador 7.6 11.4 12.6 12.9 8.7 53.3 

Guatemala 10.9 11.1 13.8 7.1 10.4 53.3 

Guyana 18.1 13.7 14.0 16.7 10.4 72.8 

Haití 6.1 4.8 10.5 4.3 7.0 32.7 

Honduras 11.4 10.3 14.2 11.4 8.6 55.9 

México 8.1 12.1 14.1 15.5 9.5 59.2 

Nicaragua 13.4 6.7 11.6 17.7 10.5 59.8 

Panamá 14.3 12.1 13.6 14.4 10.8 65.2 

Paraguay 13.5 6.9 13.2 13.6 9.1 56.3 

Perú 15.0 12.1 13.9 16.1 9.5 66.5 

Surinam 19.4 17.9 16.2 14.8 10.4 78.6 

Uruguay 12.8 13.4 15.6 13.7 9.9 65.5 

Venezuela 14.0 9.5 14.9 13.2 10.9 62.5 

* Nota: el puntaje de cada subíndice alcanza un máximo de 20. 

Fonte: Cruz (2004, p. 1). 

É imponderável desvincular a dicotomia abundância de água – possibilidade de 

acesso ao caótico processo de urbanização/metropolização, vivido pela América Latina, nas 

últimas três décadas. Ela apresenta uma das maiores taxas de urbanização do mundo: 76% 

em 1995, devendo chegar a 85% em 2025. Cerca de 25% dessa população habita as 

metrópoles. 

Estima-se que, na América Latina e no Caribe, 76 milhões de habitantes, de um total 
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de 510 milhões, não têm acesso a uma fonte de água potável (WORLD BANK, 2004). “Los 

barrios pobres informales en América Latina se están multiplicando más rápido de lo que las 

empresas municipales pueden abastecer” (SOLO, 2003, p. 16). 

A urbanização acirra, enormemente, as pressões sobre o meio ambiente. Dados da 

organização ambientalista Word Watch Institute (s.d. apud WALDMAN, 2002, p. 7) 

assinalam que “as cidades ocupam somente 2% da superfície terrestre, mas contribuem 

para o consumo de 60% da água doce”. 

A degradação ambiental tem sido um dos motivos do problema da 

escassez qualitativa de água para consumo urbano em muitas 

grandes cidades brasileiras, devendo ainda ser ressaltado o impacto 

negativo para a saúde pública, a economia e ao ambiente em geral 

(REBOUÇAS,1999, p. 25). 

No Brasil, em uma década, multiplica-se por cinco, chegando a 20 mil, o número de 

locais com águas contaminadas pelo despejo de resíduos industriais, esgotos urbanos sem 

tratamento, lixo e chorume que escorre dos lixões. O caso emblemático é o do Aterro 

Mantovani, no qual mais de 50 indústrias multinacionais despejam mais de 500 mil 

toneladas de material tóxico e contaminantes (DEFENSORIA DA ÁGUA, 2004). 

Entretanto, nossa “crise da água” está longe de ser uma mera fração de nossa “crise 

urbana”. A produção de dejetos aquáticos, aumentada em 20 vezes ao longo do século XX, 

assim como a poluição difusa, relacionada à agricultura, ameaçam, continuamente, nossas 

reservas de água. Milhares de ribeirinhos perdem sua fonte de alimentação com a 

destruição de inúmeros ecossistemas aquáticos, enquanto cresce o número dos afetados 

por doenças relacionadas à água. 

Apesar de constituir o maior sistema de água doce do mundo, de possuir uma baixa 

densidade populacional, já é possível observar, mesmo na Amazônia, danos, decorrentes 

do desflorestamento, da erosão do solo e da degradação/contaminação de corpos de água, 

e impactos negativos sobre habitats aquáticos, a biodiversidade e o próprio ciclo hidrológico 

(GUIMARÃES; CUDO; CALLEDE, 1997). 

Leite (2004) vai além e prevê um cataclismo global se mantidos os atuais padrões de 

desflorestamento. O autor admoesta: a continuar “o desmatamento da Amazônia no ritmo 

atual e, simultaneamente, persistir a humanidade no consumo desenfreado de combustíveis 

fósseis [...] ocorrerá em algumas décadas a ‘savanização’ de cerca de 60% da mata 

amazônica”, uma perda de 300 bilhões de toneladas de fitomassa, o que equivale a um 

acréscimo de gases de efeito estufa na atmosfera igual ao dobro daquele resultante das 

queimas de petróleo e gás natural até o presente. 
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Anualmente, são derrubados 25 mil km2 da floresta amazônica, o que ameaça 

reduzir bastante o seu regime de chuvas, trazendo-lhe períodos de seca. “Sem as árvores 

para realizar a evapotranspiração, o ciclo hidrológico fica reduzido, comprometendo o 

regime de chuvas” (MAGOSSI; BONACELLA, 1990, p. 13). 

Cadavid Garcia (1998, p. 87) afirma que essa situação deve-se, em grande medida, 

aos “resultados negativos da diversidade de intervenções descoordenadas” e defende que 

“estratégias, acordadas e compartilhadas pelos parceiros (países panamazônicos), são 

básicas para a proteção das riquezas naturais amazônicas, particularmente a biológica 

terrestre, a genética e a ictiofaunística”, afastando o fantasma da internacionalização. 

Não é outra a idéia mater do acordo, firmado em 1978, por Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, que resulta na criação da Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em 1995. Neste contexto, em recente encontro 

em Manaus (set. 2004), o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez 

Frias, afirma que a América do Sul “está se convertendo em um novo fator da geopolítica 

mundial” e que é necessária “uma aliança militar para garantir nossa soberania, nossa 

segurança e defesa segundo nossos próprios critérios e conceitos de soberania”. 

Se o regime de chuvas, básico à manutenção dos mananciais superficiais, sofre 

severas advertências de restrição quali-quantitativa, os aqüíferos subterrâneos são 

ameaçados pela poluição6. De acordo com Almeida (2003), o Serra Geral, aqüífero que se 

estende por toda a região Sul e atinge o oeste paulista, e o Guarani começam a apresentar 

elevados teores de fosfatos e nitratos, relacionados à suinocultura e ao uso de adubos nas 

lavouras. 

A zona do aqüífero Guarani no Estado de São Paulo é de maior extração e 

contaminação na totalidade do SAG. As áreas de recarga e descarga, nas quais existe uma 

alta concentração de usos e usuários são consideradas áreas críticas no contexto do 

“Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 

Guarani”. São elas: Concórdia (Argentina), Salto e Rivera (Uruguai), Santana do Livramento 

e Ribeirão Preto (Brasil). 

Para Seprin (2004, p. 1), este Projeto, firmado em 22 de maio de 2003, sob os 

auspicios do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, do Banco Mundial, objetiva impulsar 

“una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de ‘selectos actores’ y, una 

vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales de los acreedores en 

el centro de la gestión y usufructo del agua”. Sua premissa inicial seria “en el Mercosur el 

crecimiento industrial y de la población puede poner en riesgo [...] el agua” (ibid., p. 1). 
                                                 
6 “De acordo com um conceito mais moderno e abrangente, poluição é tudo que ocorre com um meio 
e que altera suas características originais” (MAGOSSI; BONACELLA, 1990, p. 23). 
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3. A água: uma questão para a geopolítica 

As disputas pela água são milenares. Como afirma Chaupadre (2001, p. 572), a água 

“é um fator geopolítico cuja importância relativa está ligada à relação entre a quantidade de 

recurso e a demografia”. Havendo escassez e sendo crescentes as necessidades, a água 

se torna “uma disputa potencialmente conflituosa”. 

Nos países do Oriente Médio, marcados pela carência hídrica, não há como negar a 

existência de uma hidrogeopolítica. Lacoste (1993, s. p.) informa: 

A água tornou-se uma das disputas mais importantes no Oriente 

Médio, a tal ponto que se pode falar em hidropolítica (ou 

hidrogeopolítica). Os problemas geopolíticos e geostratégicos ligados 

ao traçado dos cursos de água e às obras hidráulicas crescem tanto 

mais porque, nas regiões áridas, os Estados conhecem rápidos 

crescimentos demográficos, as fronteiras são em sua maioria 

contestadas (para certas delas, trata-se de verdadeiras frentes), e 

enfim os rios mais importantes atravessam várias fronteiras e eles 

têm suas fontes em países vizinhos não árabes. 

Mais de 200 bacias hidrológicas se localizam em áreas de fronteiras de vários países 

(IRC, 1997). Os cursos de água internacionais, superficiais ou subterrâneos, exigem, de 

acordo com a legislação vigente, uma gestão compartilhada, que representa uma das 

poucas possibilidades futuras de desenvolvimento, à medida em que a água for se tornando 

mais escassa. 

Entrementes, Lacoste (1993) aponta a instabilidade política que essa situação 

insinua, em um momento em que alguns países da África do Norte e do Oriente Médio estão 

explorando reservas de água subterrânea fóssil, cujo nível de reposição é praticamente 

desprezível. 

Se a geopolítica busca entender as rivalidades territoriais entre diferentes tipos de 

poderes, há que se voltar à análise da desigualdade do consumo de água potável que se 

vincula à opressão das minorias étnicas internas e à repressão contra povos inimigos. 

As desigualdades sociais, políticas e econômicas também 

contribuem decisivamente para explicar os diferentes perfis de 

consumo e de utilização dos recursos hídricos que encontramos no 

interior de uma mesma cidade, região, país ou continente. Questões 

políticas, às quais se vinculam as diretrizes administrativas, tem sido 

largamente associadas com a má utilização e depredação dos 

recursos hídricos (WALDMAN, 2002, p. 4). 
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A hidrogeopolítica explica porque Israel detém um consumo per capita cinco vezes 

superior aos seus vizinhos e afiança que “nenhuma paz pode se fazer [entre judeus e 

palestinos e judeus e árabes] sem uma regulação da questão da água” (CHAUPADRE, 

2001, p. 616). 

A Figura 3 ilustra a disponibilidade de água no mundo, segundo o recém- 

consolidado mapeamento do The Worldwide Hydrogeological Mapping and Assessment 

Programme (WHYMAP), programa internacional de pesquisa, capitaneado pela United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sobre o qual rebate-se 

a discussão deste tópico. 

 

Figura 3 – A disponibilidade de água no mundo 

Fonte: The Worldwide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme (WHYMAP), 

2003 

3.1 A hidrogeopolítica global 

Desde a última década do século XX, pressagia-se uma escassez global de água, 

desencadeando, igualmente, uma hidrogeopolítica global. Progressivamente, acresce a 

relevância da água nos conflitos geopolíticos, como substância estratégica, determinante na 

estabilidade social interna de cada país e no espaço que esse ocupa na arena internacional. 

Na Ásia, 53,24% da água consumida destina-se à irrigação; enquanto, na América 

do Norte e na Europa, cerca de 25% do consumo total de água tem esse destino (Tabela 3). 

Esse indicador mostra que ainda que a água possua múltiplos usos, grande parte dos 

países pobres ainda a utilizam, majoritariamente, para a dessedentação humana e de 
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animais e para a produção de alimentos. 

Tabela 3 – Disponibilidade e consumo de água em alguns continentes - 1995 

ELEMENTO EUROPA ÁSIA ÁFRICA AMÉRICA 
DO NORTE

Escoamento total nos rios (km3/ano) 2.321 10.485 3.808 6.945 

Descarga subterrânea (km3/ano) 845 2.879 1.464 2.222 

Escoamento superficial (km3/ano) 1.476 7.606 2.720 4.723 

Consumo total (km3/ ano) 404 2.160 289 946 

Consumo total (km3/ ano) na irrigação 105 1.150 110 260 

Fonte: adaptado de Cadavid Garcia (1998, p. 93) 

Org.: S. R. BRAGA, 2004. 

Mesmo os usos primordiais da água, muitas vezes, acham-se ameaçados, quer pela 

escassez, quer pela má gestão da água disponível, quer pela degradação ambiental e a 

poluição hídrica, que afetam, “direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, com efeitos econômicos, sociais e ecológicos graves” (CADAVID GARCIA, 

1998, p. 89). 

Em muitos países da Ásia e da América do Norte, nos quais a água subterrânea 

representa um montante significativo dos estoques de água disponíveis (cf. Tabela 3) essa 

vem sendo extraída numa velocidade superior à da recarga dos aqüíferos. Na Cidade do 

México, uma das maiores metrópoles do mundo, à guisa de exemplo, 80% do consumo vêm 

dos aqüíferos, cuja extração supera a recarga em mais de 50%. 

Desperdício e escassez transformam a água em um trunfo e em uma arma de 

guerra. “A água tornou-se inequivocamente, um recurso sobre o qual incidem com força 

cada vez maior as atenções do poder, e a disputa por ela, fonte de toda sorte de conflitos 

em curso ou potenciais”, afirma Raffestin (1993, p. 231). 

A água é mais uma arma usada pelos Estados, que “travam entre si uma luta 

acirrada pelo exercício do poder no mundo” (VLACH, 2003, p. 67). Os poucos países, em 

que a água potável é abundante, dividem-se em dois grandes grupos: países tropicais do 

Hemisfério Sul, como o Brasil, Papua-Nova Guiné, Venezuela, Colômbia e Zaire, e países 

de clima frio, do Hemisfério Norte (Groelândia, Islândia, Rússia, Canadá e Estados Unidos). 

No entanto, a exploração destas reservas de geleiras pode prejudicar ainda mais as 

dinâmicas climáticas da Terra, inviabilizando, na prática, sua exploração (RIBEIRO, 2001). 

Ainda que os Estados Unidos detenham significativas reservas de água nas geleiras 

do Alasca, 95% de seu abastecimento hídrico advêm de aqüíferos subterrâneos. O maior 
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deles, o Ogallala, vem se rebaixando, ano a ano, a ponto de se perder a terça parte das 

terras de irrigação do noroeste do Texas. Marrero (2004) informa-nos que os aqüíferos da 

Califórnia estão secando. No Novo México, no noroeste de Kansas, no Texas, todas as 

fontes de água podem-se esgotar nas próximas quatro ou cinco décadas. A exploração, 

muito acima da capacidade de recarga dos aqüíferos, marca o sudeste da Flórida. 

O mesmo esgotamento se dá nas águas superficiais, podendo exemplificá-lo o fato 

de o rio Colorado desaparecer antes de alcançar o mar. A gravidade da questão levou os 

Estados Unidos a criar uma Comissão Internacional de Limites e Águas para regulamentar o 

uso dos recursos hídricos do Rio Grande, entre o país e o México. 

Ecojoven (2004, p. 1) afirma que, para atender à sua demanda interna de consumo 

de água, os Estados Unidos têm duas possibilidades: “Esto podría realizarse mediante la 

compra de tierras con recursos naturales (agua, biodiversidad), tampoco se descarta un 

conflicto militar”. Nessa última perspectiva, considera que, com a guerra ao Iraque, além do 

petróleo, os Estados Unidos pretendem “controlar los recursos hídricos de los ríos Eufrates y 

Tigris... ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta”. 

O termo água refere-se ao elemento natural, desligado de qualquer utilização, ao 

passo que recurso hídrico designa a água como um bem econômico (REBOUÇAS, 1999). 

Esta é a primeira pugna da hidrogeopolítica: ou a água é um commodity (como a soja e o 

café) ou um componente inalienável do direito à vida. 

3.2 A melhor água que o dinheiro pode comprar 

No último quartel do século XX, o acesso à água deixa de ser considerado direito 

humano, para ser qualificado como necessidade humana. Ao contrário do direito, a 

necessidade pode – e passa a ser - mercadejada. “Los gobiernos de todo el mundo -incluido 

de países desarrollados- están abdicando de su responsabilidad de tutela de los recursos 

naturales a favor de las empresas, para mejorar la provisión del servicio” (WATCHTOWER, 

2004, p. 1). 

O usufruto privado da água consolida-se mediante concessões parciais ou totais. 

Delgado Ramos (s.d. apud SEPRIN, 2004) referencia três formas de privatização da água 

em nível mundial. Na primeira, há uma venda total dos sistemas de distribuição, tratamento 

e/ou armazenamento, por parte do Estado-nação, a favor das multinacionais. A segunda 

forma é aquela em que se faz uma concessão estatal para que as multinacionais tomem a 

seu cargo o serviço e a cobrança pela operação e manutenção do sistema em uso. Nesse 

caso, a cobrança pelo serviço e os lucros gerados são gestados, em sua totalidade, pela 

multinacional. A terceira modalidade de privatização remete-se a um modelo “restrito”, no 

qual o Estado nacional contrata a uma multinacional para que administre o serviço de água 
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em troca de custas administrativas. 

A multinacional pode ou não cobrar o serviço, porém, em todos os casos, o Estado-

nação não tem acesso aos lucros gerados. Ainda que as três formas sejam aplicadas em 

diversas partes do mundo, a mais popular tem sido a segunda. 

Os argumentos em prol da privatização repousam sobre “la urgente necesidad de 

mejorar el mal servicio que prestan las empresas estatales” e “la ausencia de presupuesto 

público” (SEPRIN, 2004, p. 1). “Esta nueva ola de proveedores privados de gran tamaño, 

frecuentemente internacionales, opera bajo detalladas regulaciones gubernamentales, con 

licencia para suministrar servicios exclusivamente en sus áreas de concesión” (SOLO, 2003, 

p. 8). 

A resultante desta construção ideológica é que, na América latina, o acesso à água 

passa pelo crivo do capital, concentrando-se “en manos de multinacionales como Monsanto 

Wells y Bechtel Co., las francesas Suez/división ONDEO (antes Lyonnaise des Eaux) y 

Vivendi, las españolas Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX, o la inglesa Thames 

Water, entre otras” (SEPRIN, 2004, p. 1). 

Considerando que “o modelo clientelista, geralmente, descreve as políticas urbanas 

e rurais em água e eletricidade”7, o Banco Mundial defende o distanciamento entre o político 

e o provedor de serviços. Assim, o Banco Mundial fomenta as privatizações, emprestando 

dinheiro para as reformas nos sistemas de tratamento e distribuição da água, convertendo-

se, mesmo, em árbitro de eventuais conflitos entre as corporações e os Estados. 

Na defesa do modelo privatizante, o Banco Mundial utiliza, mesmo, a defesa dos 

pequenos provedores independentes de água, que “atienden a aproximadamente 25% de la 

población urbana en América Latina”. Este trabalho questiona “una creciente resistencia por 

parte del público, lo que llevó a una especial muestra de tensión en el diálogo político. en 

América Latina”, já que “la participación del sector privado en el abastecimiento de agua, 

que incluye a muchos pequeños y medianos proveedores, permite brindar servicios a más 

de 60 millones de personas en toda la región” (SOLO, 2003, p. 4). 

Nos anos 1990, a participação privada nos serviços de abastecimento de água 

cresce à medida que “los gobiernos, frustrados con el mal servicio y el deficiente 

rendimiento financiero de sus empresas públicas, optaron por recurrir a operadores 

privados, generalmente en base a concesiones a largo plazo” (ibid., p. 16). 

A defesa dos pequenos provedores faz-se à revelia de sua incapacidade de “cumplir 

[...] las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) al 

                                                 
7 World Bank (2004, p. 173). 
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agua potable en algunas ciudades de América Latina” e de sua prática “de sobornar a 

funcionarios para renovar contratos y licencias de operación”, o que “perjudica el 

rendimiento del proveedor” (ibid., p. 19). 

A conclusão do estudo, empreendido pelo Banco Mundial, é: 

[...] las virtudes de un mercado competitivo puedan mejorar los 

servicios de abastecimiento de agua; - cómo abrir posibilidades para 

la existencia de múltiples proveedores y cómo garantizar que los 

servidores eficaces y eficientes no sean puestos en riesgo por 

sistemas de regulación (ibid., p. 30). 

Neste cenário, em novembro de 2001, a água passa a ser objeto de negociações na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), adotando-se, por meta derradeira, a total 

liberação dos serviços públicos até 2005. Por intermédio das políticas de ajuste estrutural, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, em 2000, levaram 12 países a 

privatizar a água e a energia elétrica: Angola, Benin, Guiné-Bissau, Honduras, Nicarágua, 

Nigéria, Panamá, Ruanda, São Tomás e Príncipe, Senegal, Tanzânia e Yêmen 

(ECOJOVEN, 2004). 

A partir desses subsídios, entre 1970 e 2000, a venda de água cresceu mais de 80 

vezes, superando os lucros da indústria farmacêutica. A exportação mundial de água 

engarrafada movimenta cerca de US$ 30 bilhões (ibid.). 

Mientras poblaciones no tienen acceso a la salubridad, grandes 

corporaciones venden agua pura embotellada para subsanar el mal. 

En 1970, se vendieron en el mundo mil millones de litros. En 2000, 

84 mil millones. Las ganancias fueron de 2.2 mil millones de dólares 

(ibid., p. 1). 

A água doce, de fato, converte-se em um recurso estratégico para empresas 

transnacionais. As grandes corporações, como as francesas Vivendi e Suez, a 

estadunidense Bechtel e a alemã RWE, passam a controlar a água em grande parte do 

planeta. Na Província argentina de Tucumán, a elevação abusiva do preço da água faz a 

Vivendi enfrentar a fúria popular. A empresa espanhola Técnicas Valencianas del Agua 

(Tecvasa), criada para concorrer às privatizações da água na América Latina em 1999, três 

anos depois, já se faz presente na Colômbia, na República Dominicana, no Equador e na 

Venezuela, controlando uma zona com nove milhões de habitantes e movimentando um 

volume total de US$180 milhões (ECOJOVEN, 2004). 

3.3 ALCA: potência hídrica 
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A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) foi proposta pelos Estados Unidos 

na primeira “Cúpula das Américas” em 1994. A partir de 1998, as negociações centram-se 

na estruturação e organização da pauta de conteúdos, fase que se encerra no término de 

2004, após a qual os parlamentos nacionais devem aprovar ou rechaçar o acordo para que 

passe a vigorar em 31 de dezembro de 2005. 

Apesar de sua aparente atualidade, o projeto da Panamérica, que a ALCA consolida, 

remonta-se, minimamente, ao pós-guerra. Ela surge na obra do geopolítico americano 

Nicholas Spykman (1893-1943). 

 

 Figura 5 -O mundo de Spykman (1944). 

 Fonte: Mello (1999, p. 121). 

As teses de Spykman sobre o cerco do novo continente pelo velho (com suas 

projeções no Atlântico, Pacífico e Ártico) são vitais para compreender a política externa 

americana no pós-guerra. É necessário impedir que “a Europa e a Ásia fossem dominadas 

por um único poder [...] que poderia cercar o hemisfério ocidental” (MELLO, 1999, p. 103). 

A defesa de uma Panamérica, presente na obra desse geopolítico, faz-se pela 

“implacável destruição das economias regionais agora existentes”, única condição que 

“poderia realizar a integração necessária” (SPYKMAN, 1944, p. 436). Esse projeto, inviável 

no mundo bipolar, diante do medo da expansão do comunismo, materializa-se na ALCA. 

Ao contrário dos salvadores do “mundo livre”, Spykman (1944) afiança que os 

esforços - no sentido da conquista e preservação do poder - não visam à realização de 

valores morais; mas são os valores morais que devem servir à conquista e preservação do 

poder. 

É assim que, em nome do cumprimento dos humanitários Objetivos do Milênio, as 

corporações americanas ganham mercado na América Latina. Em Cochabamba, a terceira 
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cidade boliviana, a transnacional norte-americana Bechtel adquire a distribuição, tratamento 

e comercialização da água, aumentando o preço da água em 300%, ao passo que a 

população local é proibida de usar a água dos poços, construídos em seus terrenos, o que 

leva a grandes mobilizações que revertem o processo de privatização. A transnacional, 

entretanto, exige do governo de Bolívia, o país mais pobre da América do Sul, uma 

indenização de US$25 milhões (ECOJOVEN, 2004). 

Em 2001, a Bechtel firma um acordo de privatização, para controlar, por 30 anos, as 

reservas de água de Guayaquil, no Equador, contanto com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial, que lhe concedem um 

seguro de US$18 milhões. De acordo com Ecojoven (2004, p. 1), “las grandes 

transnacionales no asumen los riesgos ni los costos del mercado libre que pregonan. 

Rechazan la protección que el estado otorga a algunos sectores productivos pobres, y 

exigen que no se les retire la protección a ellas mismas”. 

A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) deve ampliar, ainda mais, esse 

mercado ao grande capital, por meio do mecanismo denominado Fast Track. A ALCA 

pretende envolver 34 países, estendendo-se do Alasca à Patagônia, com exceção de Cuba. 

Consolidada, ela terá uma posição privilegiada no que se refere à disponibilidade de água, 

podendo beneficiar-se do avanço desse mercado global, atendendo a uma crescente 

demanda de água potável, considerada a mais promissora commodity do século XXI 

(RIBEIRO, 2001). 

Com 3.856 milhões de hectares e 830,7 milhões de habitantes, a América concentra 

a maior quantidade de água disponível do mundo, 200.000 km3, dos quais 42.780 km3 

anuais são renováveis. A ALCA possuirá cerca de 31,3% da superfície terrestre, 13,7% da 

população global, e quase 47% de toda a água renovável disponível no mundo 

(ECOJOVEN, 2004). 

Para Marrero (2004), com a mundialização do capital, prevê-se um incremento 

massivo de atividades que requerem grandes quantidades de água fresca: a manufatura, a 

agroindústria monocultora e a expansão urbana. Por isso, os Estados Unidos e as 

transnacionais “quieren mediante la integración neoliberal del hemisferio no solamente 

forzar la privatización de los recursos de agua sino también alterar su flujo con 

megaproyectos” (MARRERO, 2004, p. 1). 

Tais megaprojetos dividem-se em três planos de infra-estrutura: a North American 

Water and Power Alliance (NAWAPA), o Plano Puebla Panamá (PPP) e a Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA). O NAWAPA pretende 

desviar os recursos hídricos do Alasca e do oeste do Canadá aos Estados Unidos. O PPP, 

por sua parte, tem projetadas variadas obras de infra-estrutura ao largo do istmo 
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mesoamericano, incluindo a exploração das abundantes provisões de água fresca da 

Guatemala e do sul do México. Já a IIRSA propõe corredores industriais e enormes projetos 

hidrelétricos e de hidrovias por todo o continente sul-americano (MARRERO, 2004).

Com o NAWAPA, planeja-se desviar água fresca do oeste montanhoso do Canadá e 

do Alaska, mediante aquedutos e túneis, e estações de bombeamento até o oeste de 

Estados Unidos. Esta água seria armazenada, nas Montanhas Rochosas, em represa de 

308 km de largura e capacidade de armazenagem de 3.500 km .3

O PPP objetiva viabilizar o movimento de mercadorias entre o Pacífico e o Atlântico, 

o desenvolvimento da agroindústria de exportação, das maquiladoras e de projetos 

turísticos, o que requer grandes represamentos de água, a ser bombeada ao norte do 

México, onde cai pouca chuva, e projetos hidroelétricos, especialmente na Guatemala e na 

província mexicana de Chiapas. 

Com a IIRSA, planeja-se conectar a bacia amazônica a megaportos, a serem 

construídos na costa do Pacífico. Outro projetos da IIRSA é a construção de um grande 

canal conector dos rios Prata, Amazonas e Orinoco. Vale lembrar que o Rio da Prata, cuja 

bacia tem 3,1 milhões de km , é eixo nodal da zona produtiva do Mercosul, uma iniciativa de 

união aduaneira, que a priori se contrapõe ao projeto da Panamérica. 

2

Ramos (s.d. apud MARRERO, 2004, p. 1) comenta: “esta hidrovía debe visualizarse 

como una salida directa al Caribe y hacia EUA mediante el Mississippi” e continua: “aquí es 

dónde podría tomar forma un escenario de 'arrastre' de bolsas súper gigantes con agua 

sudamericana hacia la potencia norteña (Florida). 

Tais considerações remetem-se à assertiva de Del Prette (2000, p. 47): 

Planejar um dado território significa apreender uma certa ordem, 

ainda que provisória e precária, da distribuição espacial da 

organização social e dos recursos necessários a sua reprodução 

para, a partir daí, definir linhas de ação relativas a planos e metas 

estratégicos. A aproximação dessa perspectiva com as relações de 

poder é evidente e diz respeito às necessidades de se planejar ações 

estratégicas de intervenção. 

Além de vender água das Américas para regiões em que essa vale mais que o 

petróleo, a exemplo do Japão e do Oriente Médio, as corporações americanas pretendem 

incorporar um mercado interno, crescente na América do Sul em função da ausência de 

monitoramento da qualidade da água de torneira. 

Para tornar efetiva essa potência, há que se zelar pela água. É neste sentido, que, 
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ao longo da última década, países, como o México e o Brasil, começam a atentar para a 

gestão da água, sob a lógica de um bem econômico e finito. Assim, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) propõe-se a estabelecer bases de operacionalização do 

planejamento e da gestão da água, a partir de uma racionalidade econômico-ecológica. Os 

limites dessa política são ratificados por Del Prette (2000, p. 137): “a passagem de uma 

gestão corporativa e setorial para uma gestão eminentemente política, socializada e global” 

tal é o desafio lançado ao planejamento dos recursos hídricos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quien controla el agua, controla la vida. Quien controla la 

vida, tiene el poder. 

Leonardo Boff (2004, p. 2) 

Nessa epígrafe, o teólogo Leonardo Boff faz uma paródia de uma frase que data 100 

anos. Halford Mackinder, o primeiro geógrafo- geopolítico da História, em célebre 

conferência, proferida em 25 de janeiro de 1904, na Real Sociedade Geográfica de Londres, 

afirma: “Quem domina a Europa oriental domina o Heartland; quem domina o Heartland 

controla o mundo”. 

Para esse geógrafo britânico, o amplo núcleo do continente asiático, correspondente 

ao território da Rússia czarista, de imensos recursos, permitiria, ao Estado que o 

controlasse, o desenvolvimento de um grande poder terrestre, imbatível em uma guerra. 

Nunca um século assistiu a tamanhas e tão rápidas mudanças, em função do avanço 

das técnicas, e, assim, o Heartland mudou de lado8 e de estado físico: liquefez-se. A água, 

mais que os minérios, atrai as ganâncias dos poderosos. Nada mais lógico que a paródia de 

Boff. A água é o motor de uma geopolítica peculiar, de uma hidrogeopolítica. 

Ao mesmo tempo, nunca a interdependência, na gestão dos recursos, se tornou um 

fator de tão perigosa instabilidade e, apesar disso, tão necessária em virtude dos altos 

custos envolvidos para o aproveitamento de novas fontes de água. 

Para vencer o desafio de garantir a disponibilidade de água para as atividades 

humanas no futuro, é necessário enfrentar os custos crescentes do aproveitamento de 

novas fontes de água. Ao mesmo tempo, há que se reduzir os desperdícios, principalmente 

na irrigação e no abastecimento doméstico e implantar sistemas de gestão integrada dos 

recursos hídricos, no nível de bacias hidrográficas, em que se incluam o controle da 
                                                 
8 Vale lembrar que as profundas mudanças de conjuntura mundial, após duas grandes guerras e o 
estabelecimento da ordem bipolar, não passam desapercebidas por Mackinder, que,em 1943, redefine 
o Heartland, que assume uma dimensão espacial muito menor que a da Área Pivô, passando de 23 
milhões de km2 a 13 milhões de km2. 
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poluição das águas e o reflorestamento das nascentes e das matas ciliares. 

A América Latina deve enfrentar, igualmente, o desafio de preservar a Amazônia. 

Para tanto, urge descobrir, com a ajuda dos moradores da região, mecanismos de 

valorização econômica dos recursos naturais que garantam à floresta competir com a 

exploração predatória da madeira, da pecuária e da soja, haja vista que cerca de 20% da 

soja nacional e 11% do rebanho bovino do país vêm dessa região. 

Nesta perspectiva, vários autores vêm propondo a alteração da densidade 

econômica da Amazônia, por intermédio do manejo florestal e da implementação de 

sistemas agroflorestais, enriquecendo a floresta com espécies rentáveis, como materiais de 

lei e substratos para as indústrias de fármacos e cosméticos. 

O estudo de caso, realizado por Rodrigues (2004), no Acre, é precursor da idéia de 

que o ecossistema natural na Amazônia possui mais vantagem competitiva que sua 

conversão em qualquer tipo de sistema domesticado. Essa é a única maneira de se garantir 

que a floresta não será devastada, a ponto de provocar alterações significativas no sistema 

hidrológico glocal, que ampliem, ainda mais, a carência de água no planeta. 

Mais que uma racionalidade ecológico-econômica, todavia, é mister que se assegure 

ser a água um patrimônio de todos seres vivos deste planeta, um bem universal e não 

mercantilizável, para além de toda a rapina e escassez. Tal dever ético não se adstringe à 

esfera das relações individuais, mas remonta-se ao domínio das políticas públicas, porque 

os efeitos do agir coletivo, de fato, incidem sobre toda a humanidade. 
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