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Esta cartilha é uma produção do ILAESE (Instituto Latino Americano de
Estudos Sócio Econômicos) que tem por objetivo analisar a chamada “crise da
água” ou “crise hídrica” atualmente em curso no Brasil.
Não espere encontrar nesta cartilha a repetição do discurso que
diariamente lemos e escutamos na televisão, nos jornais e na internet. É muito
fácil e cômodo culpar todos os consumidores pela atual crise no abastecimento
hídrico, ou então, culpar a natureza. Distante desta explicação superficial,
procuramos indicar os verdadeiros culpados e vilões desta crise.
O conteúdo desta cartilha tem como público alvo aqueles que produzem
toda a riqueza da nação: os trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, são
convidados a pagar dia após dia pela crise que eles não criaram. Por este motivo,
esclarecer ao conjunto da população brasileira a natureza real desta crise, é uma
tarefa necessária e urgente.
Todas informações foram retiradas de relatórios oficiais devidamente
indicados.
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Introdução
O Brasil possui o maior volume de água
potável do mundo em comparação com os
demais países. Isto ocorre, em primeiro lugar,
graças a suas extensas e volumosas bacias
hidrográficas, como a Bacia Amazônica - a maior
do mundo - a Bacia do São Francisco e a Bacia do
Paraná. Isto não é casual, em praticamente todo
território brasileiro a média histórica de chuvas é
superior aos 1000 mm anuais. Para se ter uma
ideia, este índice é mais que o dobro daquele
verificado em praticamente todos os países da
Europa. Isto faz do Brasil uma potência hídrica
que detêm 12% da água potável disponível em
todo o mundo, ao mesmo tempo que possui
apenas 2,8% da população mundial.
Isto significa, que o Brasil além de possuir a
maior reserva hídrica do mundo, possui uma das
melhores relações entre água disponível por
habitante. Podemos visualizar esta relação
comparando a quantidade de água disponível por
habitante no Brasil com os demais continentes no
gráfico abaixo. Como podemos perceber, esta
média é superior a todos os grandes continentes
do mundo.
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A título de comparação, vale mencionar que países como Arábia
Saudita, Dinamarca e Malta utilizam exclusivamente água subterrânea para o
consumo humano, enquanto outros países como Alemanha, Bélgica, França,
Itália, Rússia e Suíça utilizam mais de 70% de sua demanda hídrica com o
m a n a n c i a l
subterrâneo. O Brasil
compõe um seleto
grupo de países do
m u n d o c o m
capacidade de suprir a
quase totalidade de
sua demanda hídrica
com água superficial,
oriunda de lagos, rios
e mananciais. É
verdade que a maior
parte da água potável
superficial brasileira
está concentrada na
região norte, a menos
povoada do Brasil.
Mesmo assim, com
exceção do sertão
nordestino, todas
demais regiões do Brasil são formandas por bacias hidrográficas volumosas e
perenes. Por este motivo: como explicar escassez e racionamento de água
em meio a tanta abundância?
Esta é a pergunta que procuraremos responder nas páginas que se
seguem.

Água não é
mercadoria
A água é, indiscutivelmente,
um recurso e um bem fundamental
para a sobrevivência humana. Não
sem razão, a constituição das
sociedades mais antigas às grandes
cidades de planejamento recente,
sempre se deram em consideração
com os recursos hídricos disponíveis.
Não apenas por se tratar de um
elemento natural imprescindível a
vida, mas também de um recurso
multifuncional que serve ao
abastecimento humano, à
agropecuária, à geração de energia,
ao transporte, à recreação e assim
por diante.
Isto significa que colocar a
água como mercadoria, como um
produto destinado à compra e venda
no mercado, é colocar a venda a

própria possibilidade de
sobrevivência das pessoas. É
transformar o direito à vida em uma
mera possibilidade submetida as idas
e vindas do mercado e do lucro.
Apesar disto, este tem sido o caminho
trilhado pelo Brasil e outros diversos
países do mundo. A sede pelo lucro de
uma meia dúzia de empresários tem
pesado mais que as necessidades
mais elementares para a
sobrevivência humana. E acredite,
este cenário está diretamente
relacionado a atual crise da água no
Brasil, como veremos mais a frente.
Por ora, procuramos
responder a seguinte pergunta: como
a água está sendo privatizada e,
deste modo, transformada em
mercadoria?

Teve inicio no começo de 1990

1 - Privatização dos serviços a t r a v é s d o B a n c o M u n d i a l ,
de abastecimento hídrico organização financeira internacional

que procura controlar as ações dos
países de economia mais frágil em
troca de empréstimos. Este fomentou a privatização dos serviços de distribuição
da água com a desculpa de que seria uma forma dos países menos desenvolvidos
arrecadarem fundos. Isto se deu através das parcerias público-privadas, ou seja, o
Estado é o “proprietário” da água e as empresas privadas cuidam de sua captação
e distribuição e, sobretudo, da cobrança das taxas por estes serviços.
Colocando o abastecimento hídrico a serviço do lucro, ocorreu um aumento
generalizado nas taxas e os investimentos ficaram muito abaixo do necessário.
Não sem razão, várias cidades mundo afora compraram de volta o direito de
distribuição e controle da água. Para citar um exemplo, apenas na França, isto
aconteceu com mais de 40 municípios, incluindo Paris.

2 - Crescimento do mercado
de água mineral:
O serviço de distribuição de água não
pode ser medido apenas pela
quantidade de água destinada ao
consumo doméstico, mas sobretudo,
sua qualidade. A péssima qualidade, no
geral, da água que chega as nossas
torneiras, fez disparar o volume de
vendas das indústrias de água mineral.
Segundo a Associação Internacional de
Águas Engarrafadas (IBWA) o Brasil é o
quarto maior produtor de água engarrafada do mundo. A tal ponto que suas vendas
superam o setor de refrigerantes. Segundo dados da BMC(Beverage Marketing
Corporation), o Brasil é o 5o maior mercado consumidor de água engarrafada do
mundo, tendo consumido 18,2 bilhões de litros em 2013, um crescimento de 4,1%
em relação a 2012. Como podemos perceber, a distribuição de água de má
qualidade é muito lucrativa.

3 - Outorgas
A privatização da água também é realizado através de licenças ou outorgas
para o acesso da água por empresas privadas como mineradoras, indústrias,
agronegócio e assim por diante. Tais licenças garantem o uso de uma quantidade
predeterminada de água de mananciais, rios e do subsolo à preços muito baixos.
Em alguns países, como Austrália, Chile e alguns estados dos Estados Unidos,
esta licença se converteu em direito de propriedade.

A água está acabando?
Crise de Abastecimento
versus Crise Hídrica
A primeira vista parece estranho o discurso de que a água está acabando.
Afinal, vivemos no planeta em que a água recobre 71% de sua superfície, em
oceanos cuja profundidade média se aproxima dos 4000 mil metros. Mas não
apenas isto. Estes mesmos oceanos são os grandes reguladores do ciclo das
chuvas nos continentes, dando origem as nascentes, rios, lagos, em suma, aos
mananciais superficiais ou subterrâneosque comumente servem ao consumo
humano.
De fato, a água não está acabando nem irá acabar nos próximos milhões de
anos. O que ameaça o ser humano não é a escassez de água, mas o modo
irracional como a usamos e as prioridades estabelecidas. É muito fácil colocar a
culpa na natureza e nas secas, isentando, assim, todos aqueles que são
responsáveis pela sua captação e distribuição. Tanto é assim, que os dados que
possuímos sobre os índices pluviométricos históricos e a vazão dos principais rios
que constituem as
principais bacias
hidrográficas
brasileiras indicam
que a seca atual
não é grande
novidade, levando
e m c o n t a a
variação natural do
clima nos últimos
cem anos.

Um exemplo interessante, neste sentido, é a vazão do rio Paraná em
Corrientes na Argentina que indicamos no gráfico abaixo. Este dado é
muito relevante, dado que mede a vazão do referido rio logo após deixar o
Vazão do Rio Paraná em Corrientes – Argentina (1901-2006)

território brasileiro, expressando, deste modo, a variação histórica do
ciclo das chuvas em uma das principais bacias do país, a bacia do Paraná,
que abrange a quase totalidade dos estados de São Paulo, Paraná e parte
expressiva do estado de Minas Gerais. Justamente o território mais
povoado do Brasil e que demanda maior volume de água para consumo
urbano.

Em resumo: o clima varia por causas naturais e eventos extremos
sempre ocorreram. A questão não é culpar a Natureza, mas nos
adaptarmos as variações climáticas com a tecnologia e a
capacidade de prognósticos que possuímos hoje.

A responsabilidade de
Alckmin
Um dos casos mais exemplares dos descaminhos nos serviços de
abastecimento hídrico em função de sua privatização é o da
SABESP(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Caso
este cujo papel do PSDB e do governador Geraldo Alckmin foi fundamental.
Deste os finais de 2014, convenientemente após o resultado das eleições
estaduais, a mídia vem bombardeando reportagens sobre a crise de
abastecimento de água na maior cidade do Brasil. Segundo estas reportagens,
existem dois vilões principais: a natureza, devido à seca, e os consumidores.
Entretanto, o cenário é outro quando levamos em consideração os resultados
produzidos pela privatização de grande parte da Sabesp.
Responsável por abastecer cerca de 28 milhões de pessoas, o que inclui a
zona metropolitana de São Paulo, a SABESP tem 47,7% de suas ações
controladas pelo capital privado,
sendo25,5% investidores
brasileiros e 24,2% investidores
estrangeiros. As ações da
SABESP foram negociadas a
partir de 2002 com a desculpa
de sempre: ampliar os
investimentos e melhorar os
serviços de saneamento e
abastecimento. Como veremos,
o caminho seguido foi bem
diferente do prometido.

Neste sentido, o gráfico abaixo mostra como evoluiu as receitas da
SABESP através da cobrança de tarifas e ampliação do número de clientes

comparados com os investimentos realizados.
Como podemos perceber, o crescimento das receitas foi muito superior ao
investimento realizado em saneamento. Entre 2008 e 2013 a receita cresceu 75%
enquanto o crescimento nos investimentos não chegou à 39%. Isto é assim
porque a SABESP tem priorizado a ampliação do número de clientes com a
finalidade de ampliar a receita e os lucros. A empresa quer investir onde obtêm
retorno financeiro rápido, aumentando, assim, o dividendo dos acionistas.
O resultado destas prioridades não surpreende a ninguém. A SABESP
mantém tubulações antigas, por vezes datadas de mais de 30 anos, levando a um
desperdício de mais de 25% da água que produz. Ao mesmo tempo, não reduziu a
dependência do Sistema da Cantareira, o reservatório mais importante do
sistema que abastece a região metropolitana de São Paulo.

As tubulações antigas da SABESP levam a um
desperdício de mais de 25% da água. E o governo ainda
quer culpar o consumidor pela falta d´água.

Desde que foi privatizada, no curso do governo de Geraldo Alckmin, a
SABESP mostrou ser uma empresa indiscutivelmente rentável para seus
proprietários. Suas ações valorizaram mais de 500% desde 2002. Apesar disto, a
atual crise mostra quem foram os beneficiados por esta valorização.
Por paradoxal que pareça, simultaneamente ao racionamento e o baixo nível
dos reservatórios, a SABESP continue obtendo níveis de lucratividade cada vez
mais altos. Só em 2012 e 2013 o seu lucro líquido chegou a quase dois bilhões de

reais e deve superar este número em 2014, baseado nos dados disponíveis dos 3
primeiros trimestres do ano.
Como indica o gráfico acima, entre 2008 e 2013 o lucro líquido da SABESP
cresceu 223% e os dividendos (parte do lucro da empresa destinado aos
acionistas) cresceram 80%. Mesmo no ano de 2011, quando o lucro líquido caiu
25%, os dividendos subiram 27%. Isto significa que a única crise que o estado de
São Paulo não admite, nos serviços de distribuição de água, é a fatia do lucro
reservada aos seus acionistas. Para se ter uma ideia, em 2003, primeiro ano do
governo de Geraldo Alckmin em São Paulo, mais de 60% dos lucros, ou seja, 500
milhões de reais, foram parar na conta bancária dos acionistas. Como se vê, o
objetivo do governo do Estado é colocar a crise no bolso e na torneira dos
trabalhadores paulistanos.

O período que analisamos os números da SABESP não são aleatórios.
2008 foi o ano em que os níveis dos reservatórios do Sistema Cantareira
começaram a decair de maneira mais drástica. Como vimos, ao mesmo tempo
que os lucros crescem de maneira continuada e o capital privado se apropria de
uma parcela cada vez maior das receitas produzidas pelos milhões de
trabalhadores que pagam mensalmente a tarifa; os níveis dos reservatórios já
sinalizavam com muitos anos de antecedência a possibilidade de crise no
abastecimento. O quadro é alarmante. Sob comando dos tucanos, nos últimos 10
anos, a Sabesp não realizou nenhuma das obras listadas na outorga de
concessão do Cantareira. Neste mesmo período, a SABESP contabilizou lucros
na ordem de R$ 13 bilhões. Qual a medida tomada pelo governo de Alckmin
frente a esta situação? Aumento da tarifa e racionamento. Existe alguma dúvida
de que lado se encontra o governo do estado de São Paulo?

Entre 2003 e 2013, R$ 4,3 bilhões foram repassados
aos acionistas. Este valor é quase o dobro do que a
empresa investe anualmente em saneamento básico.

A responsabilidade
do governo do PT
Diferentemente do que
muitos pensam, o governo do
PT tem responsabilidade
direta na crise da água. É
evidente que os governos
estaduais, principalmente da
região sudeste em que a crise
se verifica com maior
intensidade, são os principais
culpados. Afinal, os estados e
os municípios são os
responsáveis diretos pelo
processo de captação e
distribuição da água, assim
como, pela privatização
recente deste bem público.
Isto isenta o PT e o governo
federal? Absolutamente não.
Em primeiro lugar, o
governo nacional controla a
Agência Nacional das Águas (ANA), responsável por coordenar a política
nacional das águas.O governo federal, apesar de ciente da crise que estava por
vir, pouco fez a respeito. Mesmo durante o processo eleitoral poucas ou nenhuma

denúncia foi realizada pelo governo petista a
respeito da crise iminente. Exceto por alertas
puramente formais, nenhuma medida
concreta foi tomada pela ANA que monitora e
recebe periodicamente os dados relativos aos
reservatórios e consumo de água dos
respectivos municípios.
Além disto, a ANA é responsável pela
emissão de outorgas que garante o acesso
aos recursos hídricos nos principais rios do
país, aqueles que passam em mais de um
estado da federação, conforme estabelecido
no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433,
de 08 de janeiro de 1997. Esse instrumento
tem como objetivo assegurar o controle
quantitativo e qualitativo do uso da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso aos
recursos disponíveis. Isto significa que os
caminhos e descaminhos do uso da água no
Brasil, seja qual for a finalidade, passa
necessariamente pelo controle e aprovação
do governo federal.
Não é menos importante a postura do
governo federal de total condescendência
com a exploração desenfreada e sem critério
da mineração e do agronegócio. Os
minerodutos, a irrigação ligada ao
agronegócio, o uso industrial da água passa
pela aprovação do governo federal através da
ANA. Em um tópico posterior, veremos como os critérios e as prioridades do
governo federal em favor do poder econômico, cumpriu um papel crucial no
desenvolvimento da crise que ora vivemos.

A política nacional de águas é coordenada pelo
governo federal através da ANA (Agência Nacional
das Águas).

Crise da Água em
Minas Gerais
O Estado de Minas Gerais é
exemplar para avaliarmos o avanço do
capital privado, através de sociedades de
economia mista, sobre os serviços de
distribuição e captação da água.Em Minas
Gerais este serviço é hegemonizado pela
COPASA e sua subsidiária, a COPANOR,
criada para atender as demandas
específicas da região Norte e Nordeste do
Estado.Como indica o gráfico abaixo, a COPASA e sua auxiliar estão presentes
em 680 dos 853 municípios do Estado, o que representa 80% dos municípios
mineiros.
Figura : Fonte: COPASAA COPASA tem concessão para os serviços de
abastecimento hídrico em 80% dos municípios de minas gerais.
Em um cenário completamente dominado pelo capital privado, Minas
Gerais não ficou imune à crise de abastecimento. Pelo contrário, sua situação é
uma das mais graves do país. No início de 2015, 85 dos municípios atendidos pela
COPASA se encontravam em grave crise no sistema de abastecimento, 3 deles
em situação de colapso e 59 em situação de alerta, isto é, risco de colapso em um
prazo inferior há 30 dias.
O risco de colapso no sistema de abastecimento se faz presente na zona
metropolitana de Belo Horizonte. A queda vertiginosa de seus reservatórios em
apenas três anos indica a vulnerabilidade da capital do Estado e a insuficiência
dos investimentos e dos serviços oferecidos pela COPASA.

20% e o lucro líquido esteve sempre na casa de meio bilhão de reais. Ao mesmo
tempo que os reservatórios responsáveis pelo abastecimento de cerca de 5
milhões de pessoas baixavam dia após dia, as ações e as receitas da empresa
não deixaram de crescer. Em resumo, a crise mineira é análoga a de São Paulo:

baixos investimentos e altos lucros a serviço do capital privado.

A COPASA tem concessão para os serviços de
abastecimento hídrico em 80% dos municípios de
minas gerais.

Reservatório do sistema Rio Manso
Reservatório do sistema Vargem de Flores
Reservatório do sistema Serra Azul

2011
99%
78%
75%

2012
95%
70%
53%

2013
45%
28%
5,7%

Qual as medidas tomadas pela COPASA nesta situação de colapso
iminente?
As medidas propostas pela empresa foram:
1.
Redução do consumo de água
2.
Implantação de rodízio, sobretaxa e racionamento
3.
Implantação de um programa de redução de perdas.
4.
Ampliação do programa de perfuração e reativação de poços
Como podemos perceber, as duas principais medidas propostas pela
COPASA consistem basicamente em descarregar sobre o consumidor o ônus da
crise. Vale destacar que a queda no consumo é compensada pela COPASA com
a ampliação das taxas. Isto significa que além de não ter realizado os
investimentos necessários no período precedente, a empresa fica isenta de
impactos na receita devido ao racionamento e a redução no consumo. As únicas
medidas “estruturais” propostas são de caráter paliativo e curto prazo.
O que explicaria esta situação? Seria a situação financeira da COPASA
cujas receitas não permitiriam a realização investimentos maiores?
Absolutamente não. Entre 2011 e 2013 as receitas da COPASA cresceram

Mineração e
Agricultura
Se é verdade que não existem evidência dos cataclismos globais
provocadas pela ação humana, por outro lado, isto não significa que a intervenção
do homem na natureza não produza danos locais bastante consideráveis, por
vezes, com impacto direto nas nascentes, na vazão dos rios e, sobretudo, na
qualidade da água disponível. Tais danos decorrem, em grande parte, das
atividades agrícolas e minerárias.
Primeiramente, vale mencionar que a agricultura é a grande consumidora de
água no país. Para se ter uma ideia, somente a água destinada à irrigação
equivale a 72% do consumo total deste recurso. Além disto, segundo os dados
divulgados
pela ANA, a
tendência
q u e
s e
verifica é de
q u e
a
agricultura
ocupe uma
fatia cada
vez maior no
consumo de
água no país,
c o m o
demonstra o
gráfico .

É verdade que estes
dados refletem um contexto
nacional que não se aplica
em igual proporção em cada
Estado e Município. O
consumo urbano
normalmente ocupa a maior
parcela nas bacias que
abastecem as grandes
metrópoles brasileiras, como
é o caso de São Paulo e
Belo Horizonte.
Apesar disto,
estesdados refletem o novo
papel desempenhado pelo
Brasil no interior da divisão
internacional de trabalho. Isto
é, produção prioritária de
commodities, voltadas para
exportação, sobretudo, para
atender a indústria chinesa.
Todos este volume hídrico
destinado à irrigação não está
voltado para a produção de
alimentos e o atendimento
das necessidades de cada
b r a s i l e i r o , m a s ,
fundamentalmente, para
exportação de produtos como
a soja e o enriquecimento de
uma pequena parcela de
acionistas do agronegócio.
E s t e c e n á r i o
desembocou no novo Código Florestal que favoreceu o crescimento desenfreado
e irracional da agricultura e pecuária, sem compromisso de recomposição das
matas, em particular, nos desmatamentos ilegais realizados antes de 2008. O
agronegócio, além de demandar muita água para irrigação, ao retirar extensas
áreas de vegetação nativa, reduz a infiltração da água das chuvas no solo levando
ao assoreamento dos rios e esgotamento das nascentes.
O impacto ambiental produzido pela mineração não é menos danoso. No
último período, para se blindar frente ao monopólio da malha ferroviária pela Vale
S.A., diversas mineradoras, sobretudo em Minas Gerais, vem recorrendo ao uso
dos minerodutos, isto é, tubulações que levam o minério de ferro em estado

arenoso misturado com água para os portos. Para se ter uma ideia, os quatro
projetos de mineradoras de Minas que possuem dutos para transporte do
minério de ferro – Samarco, Ferrous, Anglo American e Manabi - contam com
uma outorga de captação de água capaz de abastecer uma cidade de 1,6
milhões de habitantes. Comumente esta água não é reaproveitada, sendo
descartada para o mar.
E a proliferação de minerodutos parece não parar. Já foi licenciado o
projeto Vale do Rio Pardo, da Sul Americana de Metais (SAM), a outorga para
captar até 6.200 m³ de água por hora na barragem de Irapé, construída no rio
Jequitinhonha para Ilhéus na Bahia. Este novo mineroduto será o campeão em
uso de água no Brasil.

Extensão (KM)

Utilização de Água (m³/hora)

525

2500

Mineroduto Samarco

398

4399

Mineroduto Ferrous

400

1400

Mineroduto Manabi

511

2950

Mineroduto Anglo

American

As outorgas para captação de água direcionada aos
minerodutos em Minas Gerais dariam para
abastecer uma cidade de 1,6 milhões de habitantes.

Medidas para Evitar a Crise
de Abastecimento de Água
Como podemos constatar a partir do conteúdo desenvolvido na presente
cartilha, os verdadeiros culpados pela crise da água não são os consumidores,
tampouco a natureza. O centro do problema está em submeter um dos recursos
mais essenciais para a sobrevivência humana aos interesses econômicos de um
reduzido grupo de empresários. O Estado - seja na esfera municipal, estadual ou
federal – vem atuando como fiel servidor do interesse privado através das
privatizações, das outorgas e da flexibilização da legislação que trata das
reparações e conflitos ambientais. Por este motivo, propomos as seguintes
medidas para evitar a crise de abastecimento de água:
Serviços de distribuição da água 100% público e sob o controle dos
trabalhadoresPlano de expansão do sistema de captação e
armazenamento hídrico cuja capacidade leve em conta as oscilações
históricas
Formação de um comitê com movimentos sociais, sindicatos e
comunidades atingidas pela falta de água.
Ampliação dos investimentos em saneamento básico o que inclui
manutenção preventiva da rede de abastecimento para evitar perdas e
tratamento dos esgotos.
Plano de abastecimento hídrico que priorize o consumo doméstico em
regiões que existam conflito pelo uso da água disponível.
Proibição de mineriodutos seguida da estatização e expansão das
ferrovias da Vale S.A. de modo a permitir o escoamento do minério.
Revogação do novo Código Florestal
Revisão das outorgas para uso da água de modo a privilegiar o consumo
humano frente a mineração e o agronegócio.
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