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Introdução 

Ao observarmos o nosso entorno no mundo contemporâneo notamos grandes 

alterações ambientais, em grande parte em virtude da produção humana, implicando em um 

alto custo à grande parte dos seres vivos, o que nos faz lembrar o trabalho de Charles 

Darwin já que tem desencadeado constantemente adaptações ou a extinção. 

Muitas destas alterações foram e são induzidas pelo Homem com intensidade 

variável de acordo com os processos históricos em que está envolvido. No desenvolvimento 

destes processos históricos por sua vez, transparece uma evolução do grau de satisfação 

buscado em relação ao suprimento das necessidades humanas, que ocorreria a princípio 

em busca da sobrevivência da espécie, depois em busca de conforto e finalmente em busca 

da satisfação de outras necessidades criadas ou reproduzidas. 

Sobre este fato, Marx e Engels (1976) apud Dunford e Perrons (1983: p.53) 

apontaram três momentos da atividade social humana, na qual fica claro que na segunda 

fase, indicada pela reprodução do texto abaixo, depois de ter satisfeito suas necessidades 

básicas para a reprodução da própria vida e de posse de instrumentos e de uma 

organização social favorável, o ser humano iniciaria seu estágio de produção de novas 

necessidades. 

“The first historical act and the fundamental condition of all subsequent history is the 

production of the means of subsistence necessary to meet what Marx called natural human 

needs and to sustain and reproduce human life. The second point they make is that the 

satisfaction of this need and the act of satisfying it, which depend both on the physical 

organization of human beings and on the material conditions of production, lead in turn to the 

creation of new needs. In the third place, individuals who are daily reproducing their own life 

also begin to propagate the human race through the act of human sexual reproduction, and 

the resulting increase in the human population plays a major role in expanding human 

needs” 

                                                 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana no Departamento de 
Geografia/FFLCH/USP. e-mail: cadolive@uol.com.br 
Departamento de Geografia – FFLCH - USP 
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Uma discussão mais aprofundada sobre estas necessidades por sua vez, aponta a 

aceleração nas modificações do modo de vida humano, especialmente a partir da era 

industrial em que tal como um motor propulsor se ampliam as possibilidades de criação e de 

reprodução das próprias necessidades. 

Se desde o princípio da vida humana a evolução da criação e da reprodução das 

necessidades humanas tem ocorrido conforme o acesso aos recursos naturais, conforme 

diferenças culturais, técnicas e econômicas, no mundo contemporâneo é possível perceber 

que estas necessidades têm evoluído principalmente em função do acesso à informação e à 

comunicação, associado ao poder de consumo, levando a uma massificação da assimilação 

de novas necessidades. 

A rápida transformação verificada na evolução e expansão das redes de 

telecomunicações e informática, aumentando a velocidade das transações comerciais 

mundiais, estimulando novas formas de investimentos e de consumo que copiam os moldes 

impostos ideologicamente por países economicamente hegemônicos modifica 

contundentemente as necessidades humanas nos dias de hoje, de modo que, para a 

obtenção da satisfação tem sido comum a ultrapassagem de limites naturais, territoriais e 

éticos. 

Vários autores já mencionaram os limites naturais em que esbarra a produção de 

bens, inclusive Marx em O Capital (1968) observando que o avanço da agricultura capitalista 

como exemplo de transformação do processo de produção não “roubaria” somente o 

trabalhador, mas também o solo, retirando deste toda sua fertilidade. 

No mundo contemporâneo, entretanto, os limites naturais são constantemente 

enfrentados por novas técnicas, especialmente desenvolvidas para suprir especialmente as 

novas necessidades de produção. 

Quando falamos em água, elemento natural essencial em várias etapas da produção e 

reprodução do capital, não podemos deixar de mencionar a atuação das inovações 

tecnológicas nas intrincadas redes de irrigação e drenagem, retificação de rios e 

transposição de imensos volumes de água de um local para outro. Por outro lado, 

entorpecidos pelos resultados rápidos destas técnicas modernas ignoramos muitas vezes os 

limites de suporte à estas alterações dos territórios envolvidos. Deixamos de elaborar 

algumas questões fundamentais: Quais impactos são gerados ao modificarmos as 

dinâmicas hídricas e, portanto ambientais em questão? Quais impactos podem ocorrer ao 

mudarmos o curso dos rios, ao reduzirmos seus volumes, ao modificarmos os costumes e 

hábitos das sociedades que dependem destes recursos, ao modificarmos o hábitat de 

inúmeras outras espécies? Podemos assim obter inúmeras outras questões derivadas, 

como: Quantos pequenos córregos e riachos secam todos os anos em função da ingerência 
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humana associada à super-exploração? Quais são os números da biodiversidade perdida e 

o que isto implica em perda também de conhecimento científico e de novos avanços nas 

fronteiras médica e farmacológica para o ser humano? Qual é o papel da água na fixação 

das comunidades tradicionais em seus locais de origem? O redirecionamento dos fluxos 

hídricos em direção às concentrações urbanas tem suprido satisfatoriamente as demandas? 

Como os recursos hídricos têm sido tratados até os dias atuais? 

São inúmeras as questões que podem ser formuladas a partir dos impactos gerados 

pelas alterações ambientais impostas pelas produções humanas nos últimos tempos, mas 

ainda são poucas as respostas e as soluções encontradas para grande parte dos problemas 

envolvidos. 

Ao analisarmos a exploração dos recursos hídricos na América Latina não 

poderíamos deixar de refletir introdutoriamente estas questões já que a dependente 

produção econômica e social nestas áreas tem conformado um quadro paradoxal em que a 

riqueza natural em recursos hídricos de grande parte de seu território choca-se com sua 

pobreza econômica e com seus déficits em estruturação básica, especialmente quanto ao 

abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos. 

Este paradoxo se torna cada vez mais fortalecido à medida que à água passa a ser 

contabilizada como um bem valorizado passível de comercialização e, portanto, de lucro em 

virtude de sua crescente escassez qualitativa e também quantitativa. 

Sentimos necessidade, portanto, de aprofundarmos um pouco mais a construção da 

idéia de escassez e a implicação desta construção na exploração dos recursos hídricos dos 

países latino americanos, especialmente aqueles localizados na porção sul. 

O crescimento das demandas e a escassez 

Vários estudos2 apontam para um aumento crescente das demandas mundiais por 

água em suas diversas finalidades, sejam elas para fins industriais, agrícolas ou mesmo 

domésticas. 

Grande parte das concentrações urbanas acompanha espacialmente as grandes 

Bacias Hidrográficas e, por conseguinte, viabiliza o desenvolvimento econômico e social 

nestas áreas. Contudo, podemos dizer que também a própria produção desencadeada a 

partir deste desenvolvimento muitas vezes supera a potencialidade de atendimento das 

demandas por recursos hídricos, gerando conflitos em torno dos usos, gerando super-

exploração e exigindo cada vez mais soluções que envolvem alterações ambientais mais 

complexas. 

                                                 
2 Ver Earth Trends (2003), Aquastat 
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Em um cenário mundial podemos destacar que grande parte da produção de água se 

encontra concentrada na América do Sul (Brasil, Colômbia, Peru, Chile e Venezuela) assim 

como também na América do Norte (Canadá e EUA), em alguns países asiáticos (Indonésia, 

China e Índia) e na Rússia. 

A América do Sul contabiliza a maior produção de água do mundo, somando 

12.246km3 em volume produzido em território de seus países componentes, destacando-se 

o Brasil com uma produção anual de 5.418 km3. 

 Apesar de concentrar grandes volumes em produção de água os países latinos (sul 

americanos) somados têm um consumo médio per capta de aproximadamente 833m3 ao 

ano o que se traduz em aproximadamente 2.000 litros por dia por pessoa. A princípio, 

parece ser uma cota justa, mas inclui-se nesta contabilidade a água explorada para todo tipo 

de necessidades como a doméstica, a agrícola e a industrial. Neste sentido, este índice de 

consumo, abaixo de 2.000 litros por dia por pessoa é considerado típico de casos em que 

ocorre escassez hídrica. 

 Ao analisarmos os países localizados na maior área produtora de água do mundo 

(na América do Sul) notamos que com exceção da Colômbia estes países apresentam 

baixas porcentagens de exploração de seus recursos e grande aplicação voltada para o 

setor agrícola, como podemos notar na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Países latinos na América do Sul – Porcentagem de Exploração e Uso da água 

por setores da economia  

Países latinos 
Sul Americanos 

Exploração  Aplicação de água 
em agricultura  

Aplicação de água 
em uso doméstico  

Aplicação de água 
em uso industrial 

Argentina 4 75 16 9 

Bolívia 0 87 10 3 

Brasil 1 61 21 18 

Chile 3 84 5 11 

Colômbia 0 37 59 4 

Equador 4 82 12 6 

Paraguai 0 78 15 7 

Peru 1 86 7 7 

Uruguai - 91 6 3 

Venezuela 1 46 44 10 

Fonte: EarthTrends Data Tables: Water Resources 

 Algumas leituras são possíveis a partir da observação da tabela supracitada: 
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- A porcentagem de exploração dos recursos hídricos na maior parte dos países 

supracitados ainda é muito inferior à taxa máxima de exploração estimada pela FAO3, 

suscitando a hipótese de uma estabilidade econômica nivelada num baixo padrão de 

desenvolvimento. 

 - Haveria ainda uma grande dependência da exportação de produtos primários na maior 

parte destes países, já que aplicam mais do que 50% da água explorada em agricultura. 

- Podemos ressaltar também um incipiente desenvolvimento industrial, com as devidas 

ressalvas. Devemos notar que nos últimos anos em virtude do aumento das demandas por 

água tratada nas grandes concentrações urbanas e do encarecimento do tratamento e 

distribuição de água, técnicas de reaproveitamento de águas utilizadas vêm sendo cada vez 

mais empregadas no circuito de produção industrial. Este fato, por sua vez, pode interferir 

na interpretação da tabela acima, já que com uma mesma porcentagem de água aplicada 

poderia ser obtida uma produtividade maior. 

 Em relação ao uso de água no setor doméstico, podemos afirmar que as condições 

estruturais no que dizem respeito aos serviços de saneamento básico também tem 

concorrido para o entrave do desenvolvimento econômico e social nestes países. 

 A partir de dados produzidos pela ONU - Organização das Nações Unidas sobre o 

acesso aos serviços de abastecimento de água e à coleta de esgotos, podemos afirmar que 

entre as áreas maiores produtoras mundiais de água somente o Canadá e os EUA atendem 

100% das demandas de suas populações. A federação Russa também teria um índice 

satisfatório, atendendo 99% das demandas de abastecimento de água, apesar de não 

informar seus índices de cobertura de coleta de esgotos. No outro extremo estão alguns 

países Asiáticos, com grandes déficits em atendimento das demandas em saneamento 

básico. 

 Sobre os países latino americanos selecionados (aqueles com a maior produção 

hídrica), podemos inferir baseados na tabela 2 a seguir, que das porcentagens de água 

explorada aplicadas ao uso doméstico ainda restam grandes parcelas da população sem 

acesso à água tratada e à coleta de esgotos. 

 Com base nestas informações e na população absoluta de cada um destes países 

neste mesmo período, podemos afirmar que 37.287.970 habitantes não têm acesso à água 

tratada neste conjunto de países e 64.363.730 habitantes não têm acesso à coleta de 
                                                 
3 Segundo a FAO – Food and Agriculture Organizations of The United States, as pressões por 

exploração dos recursos hídricos são consideradas altas quando o valor de exploração supera índices 

de 25% da quantidade renovável naturalmente.  
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esgotos, o que significa um aumento da escassez qualitativa, por conta da contaminação 

dos cursos d’água envolvidos e no aumento dos custos de tratamento de água. 

 Devemos ainda notar, que informações sobre os volumes de esgotos tratados não 

são facilmente obtidos, ou por falta de sistematização dos dados para o conjunto dos países 

analisados ou porque tais informações coloquem em xeque ainda mais as condições reais 

dos recursos hídricos nestes países, o que do ponto de vista do mercado de ações em torno 

deste recurso, como veremos mais à frente não seria conveniente. Neste sentido, entre os 

países latinos sul americanos que apresentam tais informações, divulgadas pela 

FAO/Aquastat – pudemos concluir que o Brasil é o que possui os maiores índices de 

tratamento , chegando aos 35%, seguido do Chile com 20% o que indica a grande 

fragilidade do desenvolvimento nestes países em relação ao comprometimento de seus 

recursos hídricos. 

Tabela 2. Países grandes produtores de água na América Latina. Porcentagem da 

população com acesso ao abastecimento de água e à coleta de esgotos - 2000. 

Países 

 

Abastecimento de água  Coleta de esgotos  

Brasil 87 76 

Chile 93 96 

Colômbia 91 86 

Peru 80 71 

Venezuela 83 68 

Fonte: United Nations Statistics Division – Social Indicators. Disponível em 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/watsan.htm 

 Os grandes déficits apontados em abastecimento de água têm frequentemente 

implicado em pressões por busca deste recurso em outras fontes, como em reservas de 

água subterrânea, principalmente em áreas onde há concentração urbana sem que haja 

recursos superficiais acessíveis. Contudo, a falta de controle do número e da manutenção 

destes poços perfurados têm implicado em contaminação, em super-exploração e, 

conseqüentemente, na diminuição dos volumes passíveis de consumo, conforme relatam 

FOSTER, HIRATA e VENTURA (1987) e HIRATA (2002), entre outros. 

 Além da questão do uso inadequado gerando contaminação das fontes 

subterrâneas, notamos também que numa perspectiva escassez eminente ou mesmo 

pretensa, tem sido comum uma organização de parcelas da sociedade, especialmente 

àquelas pertencentes às camadas economicamente mais ricas, a se apropriarem dos 

recursos hídricos locais, principalmente de reservas subterrâneas mais profundas, muitas 
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vezes sem outorga dos órgãos competentes para tanto, como exposto por OLIVEIRA 

(2001:130) em relação ao que tem ocorrido em áreas de proteção aos mananciais da 

Região Metropolitana de São Paulo. 

 Por sua vez, a questão da coleta e tratamento de esgotos, apesar de não apresentar 

superficialmente uma característica de urgência, merece uma análise mais cuidadosa. 

 Esta percepção distorcida de urgência a nosso ver parte da satisfação das 

necessidades imediatas do ser humano, excluindo-se àquelas que seriam geradas a partir 

das primeiras. Em geral as mobilizações ocorrem em busca de soluções dos problemas 

mais evidenciados, em detrimento da resolução dos problemas mais complexos e não tão 

evidentes, como é o caso da coleta e do tratamento dos esgotos. 

 A princípio se uma residência ficar sem água haverá uma mobilização mais rápida 

dos envolvidos para o alcance de uma solução, já que a água é necessária para a 

manutenção e reprodução da vida. Mas, se uma residência não tiver ligação de esgotos, 

apesar dos problemas gerados a partir deste fato, como os relacionados às questões de 

higiene e sanitários, em geral a busca de soluções são morosas ou paliativas. Em geral o 

simples afastamento dos esgotos da residência por uma tubulação, dirigindo-se à “outro 

local” agrada aos moradores, que muitas vezes o faz por conta própria. 

 Apesar de aparentemente o déficit em abastecimento de água apresentar aspectos 

de mais urgência, os déficits em coleta e tratamento de água têm se mostrado mais graves, 

já que têm comprometido a qualidade das águas que vêm sendo consumidas. 

 A poluição dos mananciais pelo acúmulo dos déficits em coleta e tratamento dos 

esgotos tem concorrido para uma crescente escassez qualitativa. Este tipo de escassez, 

segundo alguns autores, entre eles TUNDISI (2003) e REBOUÇAS (1999) tem sido um fator 

de limitação ao uso dos recursos hídricos, principalmente nas grandes concentrações 

urbanas que em geral têm poucas alternativas de reservatórios viáveis para a exploração. 

 Neste sentido, todo o esgoto não coletado corretamente e não tratado pode acarretar 

a contaminação do solo, de recursos hídricos próximos e em última instância até mesmo 

dos lençóis de água subterrâneos. 

 Ainda, segundo VIVEIROS (2004: C1) a disposição dos esgotos sem tratamento 

adequado nos cursos d’água tem duplicado o custo do tratamento da água para fins de 

abastecimento no caso dos mananciais brasileiros da Região Metropolitana de São Paulo. 

 Parece haver assim, uma percepção dissociada entre os déficits em coleta e 

tratamento de esgotos e os déficits no abastecimento de água. Porém, apesar da 

possibilidade do problema ter evoluído por uma questão de percepção distorcida, 
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acreditamos que o aspecto econômico tenha influenciado mais fortemente na decisão de 

investir-se mais em abastecimento de água do que em coleta e tratamento de esgotos. 

Deste modo, concordamos com BRITO (2001) quando ao discutir o sistema financeiro de 

saneamento e o PLANASA - Plano Nacional de Saneamento Básico no Brasil observou a 

opção das empresas por uma busca de retorno financeiro rápido, através das tarifas obtidas 

pelo investimento em abastecimento de água, sobrepujando os interesses sanitários mais 

globais. 

 Tomando o caso mexicano como outro exemplo à estas considerações, podemos 

apontar NERY (1999) que critica a forma dissociada com que a questão de qualidade das 

águas vem sendo tratada em relação à gestão dos recursos hídricos e como o Estado tem 

tratado as questões de saneamento básico, através do relato do caso da região central do 

Estado de Vera Cruz no México. Segundo o autor se têm priorizado investimentos em 

tecnologias de aumento de vazões e abastecimento, que se dá invariavelmente através de 

grandes obras. Além da crítica ao grande peso que os gestores atualmente dão ao emprego 

das técnicas, voltadas especialmente para a resolução das demandas por abastecimento, 

ele chama a atenção para uma ausência de tentativas de acordos sociais por parte destes 

gestores. 

 Quanto a isto no caso brasileiro é possível afirmar que há uma abertura à estes 

acordos sociais, por meio das organizações coordenadas pelos comitês de Bacias 

Hidrográficas, apesar de em muitas localidades estes comitês ainda serem incipientes ou 

pouco representativos em relação aos interesses sociais. Estes problemas, como aponta 

NEDER (2000: 35), são derivações ainda da recente experiência democrática e da 

dificuldade em encontrar um ponto de equilíbrio entre uma atuação ora como “instância 

técnica coordenadora, ora como colegiado máximo”. Mas mesmo com tais características os 

Comitês de Bacias criam espaços possíveis à discussão e a negociação referentes às 

políticas dos recursos hídricos a serem desenvolvidas e aplicadas. 

 Notamos que experiências de gestão dos recursos hídricos que se configuram como 

construções a partir de negociação social, incluindo equitativamente políticas para o 

saneamento dos problemas relacionados à coleta e tratamento de esgotos, abastecimento 

de água, proteção às áreas de mananciais e também para o setor energético, têm sido raras 

ou inexistentes nos países latino-americanos. O que tem ocorrido é o desenvolvimento de 

políticas voltadas em geral ao atendimento de um setor em detrimento de outros, já 

salientado por MIYASHITA (1997).   

Escassez e Mercado 

 Dado ao quadro exposto, ao contrário do que poderíamos imaginar as nações latino-

americanas não têm lucrado com a valorização de seus recursos hídricos. O fato de serem 
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naturalmente grandes áreas produtoras de água doce no mundo não tem até o momento 

refletido em alterações significativas do ponto de vista da apropriação social das riquezas 

geradas pelos seus recursos. 

 Contudo, a constatação da concentração física destes recursos, especialmente a 

partir do início da década de 1990, tem suscitado especulações sobre as perspectivas de 

exploração, sobretudo em um contexto de acentuação da escassez mundial. 

 A partir deste período também é possível notar mudanças na estruturação dos 

capitais mundiais, com uma busca acelerada em direção aos investimentos de maior 

rentabilidade financeira, o que não significa necessariamente o desenvolvimento de setores 

produtivos. 

 Baseados na estrutura técnica-científica e na velocidade das informações as 

possibilidades de negócios e de lucros se amplia para uma escala mundial, conforme já 

explicitado por BECKER (2002: p. 47-48): 

  “A essência do novo regime é a internacionalização crescente da economia-mundo 

associada à nova forma de produção introduzida pela revolução tecnológica da 

microeletrônica e da comunicação, e baseada no conhecimento científico e da informação”. 

 Grandes corporações fundem-se eliminando concorrentes e investindo em áreas e 

setores diversificados. Desta forma, em busca de atrair novos investimentos rápidos e 

geração de lucro à curto prazo, grandes empresas do setor de saneamento básico iniciam 

um processo de expansão de suas atividades em novas localidades. Localidades estas, com 

potencialidade de exploração dos recursos e que, por estas qualidades, proporcionem por si 

só uma atração aos novos investimentos. 

 Investidores internacionais, portanto, procuram cada vez mais expandir seus 

mercados e necessitam para tanto estabelecer suas bases nestas novas localidades. 

Segundo dados do Banco Mundial entre 1987 e 2002 empresas transnacionais privadas 

mundiais ligadas ao ramo de saneamento básico investiram cerca de U$ 35 bilhões em 

projetos e em processos de concessão, sendo que a América Latina e o Caribe absorveram 

52% desta soma. 

 Por outro lado a fragilidade dos países que hospedam estes investimentos mostra-se 

claro através de seus índices econômicos que apontam que grande parte dos países 

integrantes da América Latina ainda continua fortemente endividada e dependente de 

instâncias financeiras mundiais tais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 

Mundial, o que tem levado estas nações à submissão das políticas impostas externamente 

sofrendo as conseqüências das mesmas. 
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Algumas destas imposições dizem respeito à abertura ampla e irrestrita de seus 

mercados consumidores derrubando medidas protecionistas aos produtores nacionais e, 

mais recentemente, à privatização de empresas estatais em várias áreas como em 

telecomunicações, energia e saneamento básico. 

A sutileza da sujeição às regras impostas supera a força, salvo exceções e paira hoje 

no plano do “mercado”. É o mercado acionário, os investidores em ações que apontam as 

direções das transações comerciais mundiais, gerando fluxos financeiros que marcam o 

desenvolvimento ou o abandono de determinado território. 

Quanto à característica destes investimentos podemos dizer que eles têm 

direcionamentos variáveis assim como sua intensidade e que possuem um caráter efêmero 

quanto a sua durabilidade. Isto carrega de insegurança as políticas que deles dependem e 

colocam em risco as bases do desenvolvimento dos setores que neles se apóiam 

amplamente. 

Em “A Mundialização do Capital” Chesnais (1996: p.16) já alertava para estas novas 

características do capital e para as implicações decorrentes das pressões que ele impõe 

cada vez mais à vida social. Os fluxos de investimentos se dirigiriam no sentido de onde há 

possibilidade de obter lucros mais rápidos e com o menor custo possível em detrimento das 

direções onde há necessidades emergenciais. Neste sentido, nas palavras do autor: 

“Dado o volume que o capital monetário representa, as suas prioridades (altas taxas 

de juros, ‘inflação zero’) e o seu horizonte temporal (de curto ou curtíssimo prazo) ditam o 

comportamento das empresas e dos centros de decisão capitalista, como um todo”. 

 Neste sentido, estabelecida a perspectiva de escassez mundial de água, o “valor” 

deste bem seria crescente. Por sua vez, o domínio ou o poder de gestão destes recursos 

seria bem visto pelo mercado acionário. 

 Torna-se necessário, dentro desta perspectiva, inserir a água neste mercado e, para 

tanto, deve-se em primeiro lugar obter o poder de gerenciá-la, para posteriormente 

transformá-la em um produto passível de comercialização. 

 Neste cenário, o discurso neoliberal de melhores performances administrativas, 

domínio de técnicas amparado por grandes estruturas financiadoras mundiais levou o 

fortalecimento de grandes instâncias privadas em vários setores, entre os quais o de 

saneamento básico. 

 O Estado mínimo neoliberal surge desse modo, apoiado neste discurso, pulverizando 

o poder decisório nas mãos da iniciativa privada, tal como já apontou BECKER (1995: p.50): 

 10675



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

“A ideologia liberal, com sua estratégia de modernização dos aparatos institucionais, 

que inclui como componentes centrais a desburocratização, a privatização e a 

descentralização, visa justamente liberar o Estado de seus constrangimentos em relação à 

nação para garantir a sua preservação e sua aliança com a empresa.” 

Viabiliza-se neste sentido, a atuação e fortalecimento de poucas, mas grandes 

corporações transnacionais de prestação de serviços em saneamento básico, as quais, 

segundo relatado pelo UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Developmen, 

figurariam entre as maiores as empresas Francesas Suez Environnement SA e a Veolia 

Environnement SA, além da alemã Thames/RWE. 

 Estas e outras grandes corporações têm investido pesadamente principalmente em 

países localizados na América do Sul, conforme supracitado. Porém estes investimentos 

devem-se principalmente aos processos de licitação, portanto, capitais envolvidos com a 

compra das concessões de exploração destes serviços. 

 Muitos dos países grandes produtores de água, na América do Sul, já tiveram a 

inserção destas corporações, tais como o Brasil, a Colômbia, a Bolívia, o Chile e também a 

Argentina. 

 Em alguns destes países estas concessões já são passíveis de serem analisadas, 

dado ao tempo de existência das mesmas e às informações já divulgadas como é o caso da 

Argentina e da Bolívia. 

No caso da cidade de Buenos Aires na Argentina, segundo fontes do International 

Consortium of Investigative Journalism (2003) a concessão dos serviços de saneamento 

básico à empresa SUEZ SA, através de sua subsidiária “Águas da Argentina” contribuiu 

para o aumento das tarifas em um curto período, não acompanhado, no entanto, da 

extensão das redes e sequer do cumprimento das metas das obras de renovação de 

estações de tratamento de água e esgotos. 

No caso de Cochabamba na Bolívia, outra grande corporação a “Bechtel and United 

Utilities” também teria aumentado suas tarifas em 150%, ameaçando de corte as pessoas 

que não pagassem. O controle da água subterrânea também teria sido concedido à 

empresa, e, portanto, ela poderia forçar o fechamento de poços privados em caso do não 

pagamento de taxas estipuladas. 

Todos estes fatos levaram o Estado boliviano a quebrar o contrato com a empresa 

supracitada, o que teria impulsionado a empresa a buscar ganhos de outra forma, 

processando o governo boliviano por perdas em torno de U$25 milhões. 

 10676 



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

 Nos dois casos ilustrados, fica claro que as maiores perdas foram das sociedades 

das nações que cederam ao discurso ou muitas vezes às pressões das instituições 

financeiras que apóiam tais corporações transnacionais. 

 O apoio se dá com base em negociações e decisões políticas e econômicas e, sendo 

assim, ao acenar a possibilidade de novos empréstimos destinados aos governos, 

principalmente no caso de países em dificuldades financeiras, as grandes instituições 

financeiras introduzem em troca a via da privatização, projetando as grandes corporações 

transnacionais no qual também investem às alturas no mercado da água. 

 Na lógica do Banco Mundial, estas grandes corporações são boas pagadoras e, 

portanto, merecem crédito. Do ponto de vista das empresas elas procuram obter lucros em 

pelo menos três anos, “com taxas de retorno esperadas em pelo menos 3% acima dos 

custos de capital” ICIJ (2003). 

 Para a população consumidora, o lucro da empresa tem significado aumento nas 

taxas, poucos investimentos em expansão nas redes e na grande maioria dos casos no 

acúmulo dos déficits em coleta e tratamento de esgotos, já que esta seria uma etapa que 

envolve investimentos pesados. 

Considerações Finais 

Foi possível resgatar um pouco como tem evoluído a produção e reprodução das 

necessidades humanas e como isto hoje reflete na própria produção da escassez do líquido 

mais precioso da Terra – a água. 

Esta escassez não só atinge diretamente aqueles que se localizam nas áreas 

naturalmente mais pobres neste recurso, mas, também atinge direta e indiretamente 

aquelas populações onde o recurso ainda é abundante. De forma crescente e acerada é 

possível notar a poluição dominando os recursos hídricos de áreas ricas em produção 

hídrica, gerando a escassez qualitativa que atinge diretamente as populações envolvidas. 

Também verificamos a ação direta da escassez quando constatamos deficiências dos 

serviços de saneamento básico deixando grandes parcelas da população, especialmente 

em áreas urbanas, sem acesso à água potável. 

Além disso, a escassez também atinge indiretamente as populações quando ela 

serve de meio para grandes corporações transnacionais obter o poder de gestão de grandes 

áreas produtoras de água. Poder este para alcançar altas taxas nos investimentos em ações 

destas empresas e não necessariamente para prestar bons serviços às populações das 

nações concedentes. 
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Através da idéia de escassez se obtém mais valia. Afinal quanto mais escasso, mais 

valorizado seria o produto e, em geral estas grandes corporações cobram mais pelo mesmo 

serviço prestado. Além disso, seguindo a lógica capitalista atual das grandes corporações 

mundiais também emprega cada vez menos funcionários nas suas instalações, apesar da 

necessidade de ampliação dos sistemas produtivos. 

 Verificamos, portanto, que o potencial de exploração dos recursos hídricos dos 

países latino sul - americanos, do ponto de vista de sua grande produção de água é alto, 

mas sua exploração atual e a aplicação nos setores produtivo e social ainda têm contribuído 

pouco para o desenvolvimento econômico e social da maior parte de sua população. 

 Isto se deve, a nosso ver, a uma continuidade das políticas embasadas no padrão 

exportador, voltadas repetidamente à exploração dos recursos naturais locais para o 

atendimento das necessidades externas, ditadas pelos países centrais. 

 Na afirmação de BECKER: “Negociação hoje é a chave para a soberania”, 

(informação verbal)4, afinal vivemos inseridos em um processo de mundialização da 

economia nos moldes impostos por um grupo de países hegemônicos. Se a afirmação de 

BECKER puder ser apreendida pelos gestores dos recursos hídricos dos países latinos sul-

americanos, podemos então vislumbrar uma perspectiva mais positiva. Devemos, neste 

sentido, refletir e buscar possibilidades de negociação que possam conciliar o 

aproveitamento dos recursos existentes de forma que isto resulte em uma apropriação mais 

igualitária. 

 Acreditamos que a possibilidade de superação do impasse existente em relação à 

quem deve explorar os recursos hídricos sul-americanos só pode ser obtido a partir da 

construção conjunta de uma política nacional e também internacional, no caso dos países 

que compartilham diretamente seus recursos hídricos, no sentido de buscar um melhor uso 

e gestão destes recursos. Afinal, como diz o velho ditado: “a união faz a força”. 
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