
A privatização da água na cidade de Manaus 

e os impactos sobre as mulheres



Realização
Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global 

Fotografi as de capa
Foto superior: Juan Carlos Muñoz / Grupo Keystone
Foto inferior: André Papi / Letra e Imagem

Edição / Revisão: 
Affonso Thomaz
Lucia Santalices

Projeto gráfi co e diagramação 

Ietra e 
imagem

letraeimagem@letraeimagem.com.br

Patrocínio

Para maiores informações, consulte:

Instituto EQÜIT – Gênero, Economia e Cidadania Global
Rua da Lapa 180 – 908/909 
Rio de Janeiro, Brasil 
www.equit.org.br



Sumário

Acesso à água como direito humano fundamental, 7
Graciela S. Rodriguez

Privatização da água no Brasil: cenários e significados, 15
Luis Fernando Novoa Garzon

Grupo Suez em Manaus, privatização dos 

serviços de água e impactos sobre as mulheres, 23
Edna Castro

Um estudo de campo na periferia de Manaus: 

A privatização dos serviços e o impacto sobre as mulheres, 77
Maria Eugenia Bertarelli

Manaus investiga o destino dos recursos públicos 

utilizados na privatização do sistema de abastecimento de água, 83
Juliana Mitoso Bellota





ACESSO À ÁGUA COMO DIREITO 

HUMANO FUNDAMENTAL

GRACIELA S. RODRIGUEZ

“El collage de la depredación humana....... algún acuerdo en tu alma tendrás”

Música de Luis Alberto Spinetta



Bens naturais e comércio

Um dos elementos estratégicos centrais da atual divisão internacional do trabalho no mundo globalizado 
é, sem dúvida, o aproveitamento em larga escala dos bens ou recursos naturais com fi ns lucrativos. O mode-
lo exportador de bens provenientes da agricultura e da natureza (produtos fl orestais, pesca, minerais, etc.), 
apoiado na exploração “fl exibilizada” da mão-de-obra barata, são os dois pés fundamentais de sustentação dos 
investimentos estrangeiros na América Latina e em vastas regiões do mundo. A dinâmica de mercantilização 
de todos os bens naturais e da própria vida está alcançando níveis até agora impensáveis e muitas vezes dra-
máticos. A facilidade de acesso ou disponibilidade, e a freqüentemente escassa regulamentação nacional nos 
países menos desenvolvidos, para o aproveitamento destas “vantagens comparativas” (tanto recursos naturais, 
quanto força de trabalho barata) permitem que as mesmas se tornem fortes atrativos para os investidores, em 
particular para as poderosas empresas transnacionais.

Ao mesmo tempo, os acordos comerciais em negociação na OMC (Organização Mundial do Comércio) 
e as orientações macroeconômicas emanadas do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial 
continuam impulsionando aos países endividados para o aprofundamento das políticas de privatização e de 
facilitação do fl uxo de investimentos sobre esses bens naturais. Desta forma, as pressões exercidas pelos países 
poderosos através destes organismos internacionais, que expressam na realidade as visões e interesses de suas 
próprias corporações, vêm impactando e reduzindo o espaço de autonomia e soberania dos países periféricos 
para a defi nição de políticas públicas de desenvolvimento.

Entre os recursos naturais potencialmente lucrativos, a água se converte cada dia mais em objeto de 
interesse estratégico das corporações transnacionais, pois se expecula que sua mercantilização será um dos 
negócios mais vantajosos dos próximos anos.

Negociações comerciais de Serviços no âmbito internacional

Desde o ponto de vista dos mercados em expansão, o interesse mundial despertado recentemente pela 
água está relacionado a pressões para ampliar o lugar deste recurso no universo de mercadorías. Justamente 
por ser um bem extremamente necessário e escasso, a distribuição de água vem chamando a atenção e a co-
biça das grandes empresas multinacionais do setor.

Atualmente, a ONU calcula que existam quase 3 bilhões de pessoas sem acesso à água limpa e aos servi-
ços sanitários, o que provoca diariamente a morte de milhares de pessoas por doenças infecciosas ou relacio-
nadas com a falta de água potável.
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Na década de 90 as agências internacionais começaram a difundir idéias e conceitos relativos à “crise 
mundial da água” e a fi xar metas de garantia de “água para todos” até 2020. Para o alcance deste objetivo, di-
zia-se que era imprescindível promover o investimento privado no setor, para garantir a efi ciência na gestão da 
água que o Estado era incapaz de manter, e sua mercantilização, para impedir o gasto excesivo. Assim, a água 
foi se convertendo num tema central das negociações dentro das Nações Unidas e para as agências multilate-
rais. Ao mesmo tempo, o GATS (Acordo Geral do Comércio de Serviços) incorporado às negociações comer-
ciais desde a criação da OMC (Organizaçao Mundial do Comércio), continuou aumentando sua importância, 
incluindo os serviços ambientais e entre eles os serviços de distribuição de água e saneamento.

“Apesar de desde o início da OMC o GATS ter sido considerado, especialmente pelos negociadores dos 
paí ses desenvolvidos, como um acordo de ‘baixo para cima’, na medida em que os países não seriam obrigados 
a se comprometer com um determinado tipo de abertura no setor de serviços, na práctica, a situação é mais 
complexa e bastante menos fl exível do que aparenta.”1 De fato, o GATS permite à OMC questionar os países 
que mantenham regulamentações, nos diversos níveis de governo, distorsivas ao comércio e prejudiciais à 
iniciativa privada.

Já no capítulo 1 do GATS se declara que “somente se encontram excluídos de sua cobertura aqueles 
setores cujos serviços não são ofrecidos a partir de uma base comercial ou que não encontrem competição de 
outros prestadores”. Evidentemente esta cláusula acaba incluindo praticamente todos os serviços, posto que 
na maioria dos países, inclusive para os serviços públicos essenciais (como saúde, educação, água, energia, etc.) 
encontramos a coexistência de entidades públicas e privadas na prestação desses serviços. Esta situação então 
caracteriza a possibilidade de ampla inclusão de diversos serviços nas defi nições do GATS, que de fato só ex-
clui atividades tais como segurança pública, exército e administração da justiça, ou seja, atividades exercidas, 
até agora, de forma monopólica pelos Estados sem competidores no mercado.

Como desdobramento da intensifi cação desses interesses de mercado e do avanço das negociações comer-
ciais, os países têm sido pressionados para elaborar novos marcos regulatórios que facilitem a liberalização de 
serviços, entre eles, de distribuição de água.

1 Barbosa, Alexandre e Jakobsen, Kjeld. “OMC, Negociações de Serviços e os Riscos de Aprofundamento da Abertura para o Brasil”. 

Observatório Social. São Paulo. Brasil. 2006 (mimeo).
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Impactos de gênero

Sabemos que a liberalização dos serviços, em particular dos serviços públicos, acarretou um forte 
impacto sobre a vida das mulheres. Não só porque as mulheres são a maioria da força de trabalho empre-
gada no setor de prestação de serviços, mas também porque essa privatização dos serviços, em especial dos 
públicos, vem afetando a vida cotidiana sobre cuja gestão as mulheres ainda mantêm um papel principal. 
Diversos estudos acadêmicos enfatizam os efeitos específi cos das políticas econômicas nas mulheres em vir-
tude dos papéis que as sociedades lhes destinam. Tais investigações têm mostrado que são as características 
do trabalho não pago exercido maiormente pela mulher na esfera do cuidado, no âmbito doméstico, que 
delimitam sua inserção nas atividades de mercado. As relações de gênero incluem relações de poder e de 
subordinação entre homens e mulheres, que se expressam nos diferentes peso e importância deteminados 
às esferas pública e privada da vida.2

Em um recente estudo realizado no Brasil, no qual o trabalho doméstico feminino foi calculado a partir 
de investigações sobre o tempo gasto nas tarefas domésticas, concluiu-se que elas signifi cam 12,76% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do país, ou seja, um valor próximo ao produzido pela Agricultura, e que obviamente 
não está incluído na remuneração das mulheres.3 Neste sentido, o trabalho doméstico feminino invisível isto 
é, que não é registrado nem contabilizado nas contas nacionais, tem uma importância econômica até agora 
não explicitada.

Por este motivo, dizemos que as privatizações afetaram particularmente às mulheres, dado seu duplo 
papel, tanto nos âmbitos produtivo quanto reprodutivo da vida. Assim, as políticas de ajuste estrutural e 
a liberalização comercial promotoras das diversas formas que assume o Estado “mínimo” com o avanço da 
entrega da prestação dos serviços públicos à iniciativa privada, não só penalizou especialmente às mulheres 
como também aprofundou as desigualdades de gênero. 

O caso da privatização dos serviços de distribuição de água potável pode ser emblemático neste sentido. Nas 
diversas situações onde analisamos essa privatização, justifi cada sempre pela melhoria do serviço, encontramos 
que para a maioria das mulheres o resultado continua sendo o trabalho de carregar a água para dentro de casa, e 
a gestão cotidiana da escassez, em penosas condições que aumentam fi nalmente a carga de trabalho doméstico. 

Desde esta perspectiva, podemos assegurar que a liberalização comercial não tem sido neutra em termos 
de eqüidade de gênero.

2 Ventura, Vivianne. Os Impactos dos Acordos de Comércio na Eqüidade de Gênero: O Estado do Debate na América Latina. LATN. 

Brasil. 2005.
3 Pereira de Melo, Hildete et all. “Os afazeres domésticos contam” UFF – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro. Brasil. 2005.
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A água na região amazônica brasileira

O Brasil contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta, situação que o coloca numa posição enor-
memente vantajosa com relação a outras regiões do mundo, pois concentra também o maior manancial desse 
recurso na América do Sul, sendo que deste total, aproximadamente 70% encontram-se na Amazônia.

Também na Amazônia se concentra 63,6% do potencial hidroeléctrico brasileiro. Muitos dos seus rios 
apresentam alto potencial para gerar energia, destacando-se os rios Xingú, Tocantins, Araguaia, Trombetas e 
Tapajós, que atravessam vários Estados.

As conseqüências da construção de grandes represas na Amazônia têm sido amplamente analisadas, en-
fatizando-se os impactos sobre o deslocamento da população, e especifi camente dos trabalhadores, e sobre 
as mudanças nas condições de vida das familias camponesas, além do surgimiento de confl itos, violência e 
pobreza no entorno dessas construções. Em contrapartida, os grupos locais, muitos deles de cultura milenar, 
presentes nas áreas urbanas e rurais e nas etnias indígenas, vêm resistindo aos interesses de mercado em repre-
sar os rios para fi ns de geração de energia e criticando a matriz energética que se pretende impôr.

Na maior parte das comunidades rurais e também nas áreas urbanas da Amazônia, a propriedade e a gestão 
coletiva dos recursos de água têm sido a chave do uso desse recurso sem grandes confl itos, questão que não deve 
ser atribuída somente a sua abundância. A Amazônia foi ocupada através dos rios e “igarapés”. Os rios foram 
os canais mais importantes de entrada e ocupação territorial pelos diferentes grupos de habitantes ao longo da 
historia amazônica. “Os ‘igarapés’, pequenos rios que capilarizam a distribuição geográfi ca da água, marcam a 
toponimia regional, defi nem os modelos de ocupação de terra, de uso dos seus recursos, de formulação de uma 
economia agro-extrativa. A cultura regional está impregnada dessa relação com a água. Ela está interiorizada 
como elemento de identidade com o território, com as dimensões da vida e de sua reprodução, e afi rmada atra-
vés da política em quanto capacidade de articular valores e estratégias, e a condição de sujeitos de direitos.”4

Privatização da água na cidade de Manaus

Dentro deste contexto regional é que se implementa o processo de privatização da empresa distribuidora da 
água e de saneamento na cidade de Manaus, capital de um Estado localizado no coração da Amazônia brasileira.

4 Castro, Edna. “As mulheres de Altamira na defesa da água como direito humano fundamental. Rio Xingu”. Amazônia – Brasil. Inst. 

EQÜIT. Rio de Janeiro. 2005.
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Desde o início chama a atenção o interesse em privatizar e controlar a distribuição da água numa região 
com uma das mais importantes bacias hidrográfi cas de água potável do mundo. Por este motivo, entre outros, 
defi nimos a realização de um estudo de caso que nos permitisse compreender os impactos desse processo pri-
vatizador na região, e sua relação com as estratégias da corporação transnacional de origem francesa, a Suez, 
uma das maiores empresas do setor de água do mundo.

O processo começa em 1999 com o desmembramento da Empresa Estadual COSAMA (Compania de 
Saneamento do Estado do Amazônas) em duas partes, surgindo em seu lugar uma empresa municipal para 
atender à capital do Estado, assumindo a parte mais importante do consumo e que será motivo da privatização, 
enquanto o Estado mantém a empresa que atenderá à parte menos lucrativa do interior, com menor população 
e, por tanto, menor número de consumidores. Em seguida seria criada uma Lei Municipal (Lei 513/1999) para 
consolidar a concessão privada. A reestruturação buscava fazer os serviços de distribuição e saneamento atrati-
vos para a iniciativa privada. Desta maneira, a MANAUS SANEAMENTO surgiu sem dívidas e centrada na ci-
dade mais lucrativa do Estado, pois com a maior capacidade de consumo e pagamento. Rapidamente, em julho 
de 2000, é realizada a venda ao grupo Suez, e a empresa assumirá o nome fantasia de “Águas do Amazonas”. 

O estudo de caso que realizamos buscou também compreender os impactos de gênero do processo de pri-
vatização nesta cidade, e em particular de que forma as estratégias da empresa Suez para expandir sua actuação 
na cidade estão afetando às mulheres, responsáveis pela gestão cotidiana da água. 

Verifi camos, através desta investigação, que o processo de privatização trouxe uma série de impactos 
negativos para a população da periferia da cidade.

As mulheres, responsáveis pelas tarefas domésticas, e conseqüentemente pela gestão da água disponível 
nos domicílios, se viram particularmente envolvidas nesta problemática. De fato, são elas que ocupam grande 
parte de seus cotidianos para conseguir a água que será utilizada para dar banho aos fi lhos, fazer a comida, 
prover a higiene pessoal da familia, lavar a roupa e a casa, etc. A privatização alcançou cotidianamente e de 
forma direta a estas mulheres que, além do mais, como mostra este estudo, fi zeram parte de fato da estratégia 
da Suez, que acabou responsabilizando à própria população pelo investimento de capital que ela não realizou, 
o que foi possível por todo este trabalho invisível e não remunerado das mulheres dos bairros da periferia. 

A água como direito à vida, à eqüidade e ao desenvolvimento

Finalmente, como resultado de diversos estudos que realizamos para visibilizar os impactos da privati-
zação da água sobre a vida e o cotidiano das mulheres vivendo na pobreza, chegamos à mesma constatação. 
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“Tanto em regiões com escassez de água, quanto na abundância da mesma, para as mulheres e para as meninas, 
a falta de acesso ao serviço é a mesma, e é a mesma “lata d’água” equilibrando-se sobre suas cabeças, muitas 
vezes em longas distâncias”5, sacrifi cando, desta forma, seu tempo de trabalho remunerado, seu estudo ou 
simplesmente seu tempo de descanso. 

A crescente liberalização e as privatizações dos serviços de distribuição da água agravaram as situações de 
pobreza, não só na Amazônia como em outras regiões da América Latina. E justamente um dos motivos é este 
aumento do trabalho doméstico, aumentando ainda mais as responsabilidades das mulheres.

Por tudo isso dizemos: a água é um direito humano e não uma mercadoria, e seu acesso deve ser garan-
tido a todos os seres humanos como parte de seu direito à vida. Ao mesmo tempo, o direito à água facilita o 
trabalho cotidiano das mulheres, permitindo assim avanços nos processos tendentes à eqüidade de gênero 
na sociedade. 

Por outro lado, o acesso à agua faz parte do direito indissociável ao desenvolvimento e à soberania alimen-
tar para todos os povos e habitantes do planeta. 

Reafi rmamos ainda que a água deve fi car fora dos acordos de comércio e da OMC e, por isso, continua-
mos denunciando as estratégias de mercantilização, liberalização e privatização da água e da própria vida.

5 “As mulheres em defesa da água como direito humano fundamental”. Cartilha publicada pelo Comitê de Mulheres da ASC (Aliança 

Social Continental). 2004. Ed. Graciela Rodriguez. Inst. EQÜIT. Rio de Janeiro. Brasil.





PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA NO BRASIL: 

CENÁRIOS E SIGNIFICADOS

LUIS FERNANDO NOVOA GARZON



Introdução

Em um contexto de interconexão dos mercados e de harmonização de processos políticos decisórios em 
escala global, os “bens naturais” do continente passam a ser vistos como estoques, mercados de commodities 
ou de futuros, a serem regulados diretamente pelos conglomerados transnacionais. A “governança global” 
seria, neste sentido, o que proporciona capacidade de expansão das fronteiras dos negócios oligopolizados. 
Essa é a razão para o ataque das transnacionais, com o suporte das Instituições Financeiras Internacionais, dos 
Governos da OCDE (Organazição para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e de alguns países 
intermediários, à propriedade e gestão pública da água. 

Os que defendem a mercantilização da água querem abolir povos, nações e suas respectivas vocações em 
função de previsíveis faixas de consumo a comprar modos de vida correspondentes. Querem esboroar os vín-
culos entre pessoas, e entre elas e seu espaço, em função de vínculos individuais e monetários com empresas 
concessionárias. Combatem o usufruto coletivo da água e as manifestações simbólicas que advêm desse com-
partilhamento como “fator de desperdício”. Colonizam a vida cotidiana impondo o que consideram padrões 
“adequados” de clientelização e de “consumo racional”. 

O “mercado da água” é cobiçado não apenas pelas suas possibilidades extrativas, mas pela inserção privi-
legiada que confere aos que estiverem nele posicionados, nos setores de infra-estrutura (energético, imobiliá-
rio, de transportes), de produção de matérias-primas (agropecuária e aqüicultura de camarões e peixes), de 
bens de consumo fi nal (águas minerais, bebidas de uso “recreativo” e alimentos industrializados) e de turismo 
e lazer (hotéis, resorts, balneários e clubes). A disponibilidade de informação relevante sobre bacias hidrográ-
fi cas e províncias hidrogeológicas e a criação de marcos efetivos para a gestão integrada das águas são variáveis 
determinantes na defi nição do perfi l produtivo e tecnológico dos nossos países, e, portanto, do modelo de 
desenvolvimento que neles vigora ou pode vigorar.

As iniciativas de privatização dos setores de água e saneamento na América Latina pretendiam, não 
apenas agregar uma nova área de rentabilidade, mas capturar formas possíveis de socialização e domesticar 
espaços de reconhecimento coletivo. As elites latino-americanas, ao permitirem, acobertarem ou estimularem 
essas iniciativas, revelaram o tamanho do menosprezo que sentem pelo destino dos nossos povos. Essa é a 
razão elementar para a inviabilização das coalizões políticas nucleadas nos partidos organicamente vinculados 
aos capitais do México até o Uruguai. A partir de 1999, em um contexto de maior oscilação dos fl uxos de ca-
pital, de variação descendente dos níveis de crescimento e ascendente dos níveis de concentração de riqueza, 
novos arranjos políticos surgem na tentativa de reciclar o combalido regime de dominação em vigor. 

O fracasso das privatizações da água é a evidência mais clara do fracasso das políticas neoliberais na 
América Latina. Vivemos no setor da água uma típica situação de terra arrasada: desorganização regulatória, 
desmonte dos aparatos públicos, escandalosos processos de indenização movidos pelas transnacionais. 
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Como pulsará o Brasil?

Água não é um simples “recurso”, mas esteio de uma coletividade e de seus recursos. Espelho d’água 
que dá testemunho de como vivemos e de como podemos viver. A liberalização e a privatização da água, 
do saneamento e dos serviços ambientais signifi cariam uma violação do nosso direito à autodeterminação, 
direito de decidir que país e que mundo queremos. O destino das águas do Brasil infl uenciará fortemente 
o destino das águas do mundo. Fomos presenteados com a mais extensa faixa de terras contínuas em clima 
quente e úmido e, ao mesmo tempo, com um relevo suavizado por lenta e contínua erosão. Nesta enormi-
dade recôndita, acumulou-se parte signifi cativa da água doce do planeta. Como pulsará e drenará o coração 
da América do Sul? 

No Brasil, durante a década de 1990, os setores econômicos internos benefi ciados pelas políticas neoli-
berais, as transnacionais e seus porta-vozes no Ministério da Fazenda, desencadearam uma ofensiva articulada 
para aprofundar a liberalização e a privatização do setor, com a determinação de regras que atraíam e resguar-
davam os investimentos. Água para o moinho dos que se enriqueceram com a ruína do país, para o fatiamento 
da nação em plantations e plataformas de montagem de baixo valor agregado ou água para fazer confl uir bio-
mas, pessoas, economias solidárias e sustentáveis, em profusão? Água para multiplicar privilégios e carências, 
motivo de segregação adicional na nossa sociedade apartada, ou água como fator de socialização e identifi ca-
ção, condição da cidadania e convite ao seu exercício pleno? Água como cenário para paraísos artifi ciais da 
indústria do lazer e do turismo, concebidos para atender a padrões de consumo ostentatórios, ou água como 
depositária de nossa memória coletiva, cúmplice de nosso reaprendizado como novos sujeitos históricos?

A sede deles e a nossa

Privatizar ou desregulamentar a água signifi ca amortecer as nervuras sociais de uma coletividade, signifi ca 
minar a capacidade de planejar as políticas públicas com foco na universalidade dos direitos e no controle 
social. A privatização da água, para as Instituições fi nanceiras e grandes investidores, é um efeito-demostração 
da maleabilidade institucional do país. Portas escancaradas para o ingresso de investimentos privados, com 
suas dinâmicas verticais e incondicionais. 

Defendemos o controle soberano dos complexos hídricos pelos povos e países vizinhos, ou seja, que 
conformam sua identidade em uma dada territorialidade, que por sua vez é defi nida pela forma de captação, 
distribuição e usos da água. Planejamentos territoriais voltados para a otimização de fl uxos de capital devem 
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ser impedidos ou restringidos por efeito de legislação nacional, cláusulas contratuais, regimes de fi nanciamen-
to e acordos de integração. Em se tratando de recursos naturais contínuos e trans-fronteiriços, cabe acelerar 
a construção de uma institucionalidade que confi rme, na escala regional, os princípios da universalidade, da 
equidade, do controle público e da participação, que forem defi nidos na escala nacional.

Inconcebível que prerrogativas e aspirações de uma coletividade sejam transferidas a grupos econômi-
cos particulares, em geral ramifi cações de corporações transnacionais. A água, e todos os serviços e setores 
essenciais que a utilizam (saneamento ambiental, irrigação, sistemas hidroelétricos e hidroviários) não devem 
ser incluídos em acordos comerciais, acordos de proteção de investidores, acordos de conversão de dívida e 
condicionalidades de fi nanciamento. 

Saneamento para a cidadania, não para o retorno financeiro

Os investidores privados consideram prioritária a conclusão de um marco regulatório “consistente” para 
água e saneamento, bem como a sua inclusão em listas de ofertas nas negociações comerciais. Não se trata de 
mais um pleito de abertura setorial, mas de uma exigência de comprovação dos compromissos do Governo 
Brasileiro com a liberalização e privatização. A fl exibilização de serviços considerados essenciais é considerada 
pelos mercados como um sinal de boas vindas para investimentos de toda ordem. O temor dos setores priva-
tistas é que o marco regulatório do saneamento ambiental (água, esgoto, drenagem e lixo) difi culte concessões 
e parcerias privadas. O projeto que cria a Lei Nacional de Saneamento Ambiental (LNSA) preconiza a uni-
versalização dos serviços e a sua gestão participativa. Exatamente por isso, o lobby privatista tem procurado 
desfi gurar o projeto no decorrer de sua tramitação. São mutilações e lacunas concebidas com a intenção de 
fragilizar o setor público.

A suplementação de recursos através de PPPs (Parcerias Público-Privadas) agravaria ainda mais esse 
cenário, pois o Estado teria que proporcionar lastro público aos empreendimentos privados e ainda fornecer 
garantias de retorno fi nanceiro em serviços cruciais para o desenvolvimento e para a ampliação da cidadania. 

O desafi o inadiável é revitalizar fi nanceira, técnica e administrativamente, os sistemas públicos de água e 
saneamento, através de políticas tecnológicas ativas, políticas preferenciais de crédito, da centralização de fun-
dos públicos, de instrumentos de transparência e espaços de controle social coerentes com o que se propõem 
a ser. Os Conselhos Municipais e os comitês de bacia precisam ser multiplicados e qualifi cados no decorrer de 
um contínuo processo de mobilização e formação cidadã.
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Especifi camente reivindicamos: a) a atribuição de poder deliberativo aos conselhos populares instituídos 
pela LNSA, b) a adoção de vinculações orçamentárias e tributárias que garantam recursos públicos para a 
execução plena das metas de universalização e qualifi cação, c) a implementação de programas de revitaliza-
ção das companhias estaduais e operadores municipais e de respaldo fi nanceiro aos consórcios públicos, d) a 
Proibição de PPPs em serviços essenciais como o saneamento ambiental, e) e a inadmissibilidade de inclusão 
da água e saneamento em acordos comerciais. 

Água para que te quero: os modelos por trás dos usos

Os serviços de água não podem ser considerados como mera infra-estrutura, da mesma forma que a infra-
estrutura não pode ser considerada mero suporte de corredores de exportação. Nossas águas estão alavancan-
do um modelo econômico injusto e predatório. A pecuária, a soja, a cana, o algodão, a laranja e o eucalipto 
não cessam de ocupar novas áreas de mananciais e respectivos domínios vegetais, de substituir culturas de 
alimentos e de precarizar mão-de-obra. Desequilibram o ciclo hidrológico ao sangrar rios, lagos e aqüíferos, 
de acordo com as possibilidades de absorção de sua produção pelo mercado externo. A demanda mundial 
por commodities primárias está determinando a feição do nosso território e o uso, nem um pouco múltiplo, da 
água. Grandes obras hidráulicas estão sendo fi nanciadas e construídas para otimizar a concentração fundiária 
e o modelo primário-exportador. 

Excedentes de energia hidroelétrica não podem ser gerados em detrimento de bacias hidrográfi cas, bio-
mas, comunidades tradicionais e núcleos populacionais, apenas para viabilizar negócios de alto custo ambien-
tal e social, como o setor de eletro-intensivos. As barragens e represas restringem o acesso e o uso da água, 
constituindo um fator amplifi cador de apropriação privada e de concentração de poder, com profundo im-
pacto remodelador na economia local-regional. Os projetos de transposição, represamento e adequação viária 
dos rios expressam iniciativas de grupos econômicos e políticos incapazes de conceber as bacias como um 
todo, de compreender seus limites, comprometimentos e potencialidades, de zelar pelo destino do conjunto 
das populações que se servem delas. 

Depredação ambiental, exclusão social e desmantelamento do Estado são as “vantagens comparativas” 
que tornam competitivo o agronegócio brasileiro. Temos que inverter esse processo de fragmentação, exer-
cendo o controle social dos projetos de infra-estrutura, tais como os elencados pela IIRSA (Iniciativa para a 
Integração da Infra-Estrutura Regional Sul-Americana) ou pelo PPA (Plano Plurianual), impondo-lhes parâ-
metros de integração sócio-ambiental e de conglomeração econômica regional e nacional.
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Águas subterrâneas na região

As águas subterrâneas constituem a face oculta e primordial do ciclo hidrológico. Infi ltradas e armaze-
nadas no subsolo, propiciam a estabilidade necessária aos fl uxos hídricos superfi ciais, além de oferecerem 
fontes adicionais de abastecimento. O conhecimento preciso das intercomunicações das águas subterrâneas 
e a prescrição de práticas compatíveis com sua circularidade são vitais para que haja gestão sistêmica e inte-
grada das águas como um todo. Mesmo assim, as águas subterrâneas continuam sem a devida classifi cação no 
bojo da legislação nacional de recursos hídricos. Esta indefi nição, jurídica e jurisdicional, concorre para seu 
uso inadequado e irresponsável, acarretando bombeamentos excessivos, rebaixamentos dos lençóis freáticos e 
contaminação por detritos industriais e agrícolas. Vazio institucional este, muito convidativo à intromissão de 
instituições fi nanceiras internacionais, governos de países centrais e de transnacionais, no processo de pesquisa 
e de regulamentação das nossas reservas hídricas subterrâneas.

É o caso de um dos maiores aqüíferos do mundo situado entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai: 
o Aqüífero Guarani. Em 1999 iniciaram-se os planos para sua “proteção” por meio de “cooperação interna-
cional”. Surgia o “Projeto de Proteção Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero 
Guarani” (PSAG), viabilizado com recursos do Fundo Ambiental Global (GEF), implementado pelo Banco 
Mundial e pela OEA, com contrapartidas dos quatro países. O PSAG, com execução prevista entre 2003 e 
2007, pretende proporcionar o mapeamento, classifi cação e zoneamento do Aqüífero e, ao mesmo tempo, 
fornecer um marco institucional para sua exploração. Em síntese: consolidar conhecimento técnico e desen-
volver uma base de gestão do Aqüífero Guarani.

Entretanto, o Brasil e seus vizinhos do Mercosul é que deveriam se incumbir soberanamente dessas tare-
fas. Não podemos sujeitar nossas potencialidades de desenvolvimento e de integração a organismos multila-
terais e a suas humilhantes condicionalidades. Devemos nos contrapor à gerência do Projeto, monitorando-o, 
devassando seus critérios e procedimentos, socializando seus resultados provisórios, cotejando as expectativas 
dos executores e patrocinadores com as expectativas dos setores sociais organizados, das universidades, da 
comunidade científi ca e da opinião pública em geral. A gestão do Aqüífero Guarani será paradigmática para 
a gestão de águas subterrâneas no mundo inteiro. Temos que estar sufi cientemente instrumentados e articula-
dos para, até 2007, recusar o marco de gestão encomendado pelas transnacionais ao Banco Mundial e oferecer 
um marco público e democrático, concebido pelos governos do Mercosul, a partir de espaços de diálogo com 
os movimentos sociais e demais atores da sociedade civil.
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A especialidade das águas minerais 

Não são apenas volumosas nossas reservas hídricas subterrâneas. Cada bolsão líquido tem propriedades 
físico-químicas sui generis. A interposição de águas e jazidas minerais no subsolo cria uma gama variada de 
águas minerais com características únicas e de grande poder terapêutico. O efeito medicamentoso das águas 
minerais é incontestável: a absorção de seus substratos pelo organismo humano é mais efi ciente que pela via 
sintética. Esta hidroterapia tradicional já teve status científi co no Brasil, conformando uma especialidade mé-
dica chamada crenologia.

A concentração mais notável das águas minerais no Brasil se dá no Circuito das Águas, região fronteiriça 
entre Minas e São Paulo. Em paralelo aos centros de tratamento, surgiram ali espaços de turismo e de lazer, 
que constituem, até hoje, a principal fonte de renda das cidades da região. Indiferentes a isso, transnacionais 
como a Nestlé e a Coca-Cola, encaram as águas minerais como matéria-prima a ser extraída e padronizada. 
Nossas personalíssimas águas minerais estão sendo desmineralizadas, em escala industrial, e transformadas em 
produtos fi nais de transnacionais, com autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. Temos 
que impedir o saque e a desnaturação de nossos bens. Deter esta sabotagem ao meio ambiente, às nossas cul-
turas e mercados locais. As águas minerais são águas subterrâneas especiais e devem ser reguladas nos marcos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos, de forma que sua outorga e concessão estejam condicionadas à 
manutenção de seu papel ambiental, sócio-econômico, cultural e histórico.

Conclusão

Se a água é condição e possibilidade de qualquer atividade humana, privatizá-la, ou seja, enquadrar seus 
usos possíveis a partir de seu valor econômico, signifi caria restringir todo agir humano ao cálculo e à instru-
mentalidade. Frente ao assalto às fontes de reconhecimento e confl uência dos povos, sublevações em legítima 
defesa alastram-se a partir das províncias equatorianas, peruanas, argentinas e de toda Bolívia. A memória das 
milenares civilizações agrícolas indígenas vem tornando inefetivos os acordos vende-pátria.

As transnacionais, na tentativa de retirar a água do controle informal das comunidades remanescentes, 
ultrapassaram os limites da opressão colonial e neocolonial. Não lhes interessa mais tributos ou servidão, mas 
o hemisfério inteiro funcionalizado. Declaram guerra aos poderes sociais e comunitários, criminalizados no 
mesmo momento que irrompem. “Estrangeiros” todos os que insistam em sua natividade. Focos de “terrorismo 
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ou de narcoterrorismo” a serem reprimidos preventivamente. A localização das bases norte-americanas e das 
zonas militarizadas à força de convênios bilaterais demonstra que o cerco fi nanceiro-econômico desdobra-se 
em cerco militar. A segurança que os investimentos estrangeiros pleiteiam é mais que jurídica. Nestes termos, 
não há o que negociar. Ou continuamos permitindo ilimitada anexação ou passamos a defender nosso vir a ser, 
como povos-nações em construção.

Nacionalizar os bens naturais e depois geri-los em processos alternativos de integração são pré-condições 
para novos protagonismos históricos no continente. Nacionalização que signifi que o engendramento de meca-
nismos de gestão integrada, de requisitos e atribuições públicas e de espaços de cidadania deliberativa. 
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