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Durante milênios, a água foi bem comum e direito fundamental a 
todos os seres vivos… até que o modelo consumista e predador da 

civilização contemporânea decidiu que apenas os que podem pagar 

têm acesso à água. De bem comum a água tornou-se commodity e 

instrumento de domínio: quem controla nascentes e mananciais 

controla a vida! 

A escalada da privatização das fontes de água em escala mundial é 
uma das questões mais cruciais a pesar sobre o destino da 

humanidade. Os colossais interesses privados – com apoio explícito 

ou velado dos governantes de plantão – já se apropriam “legalmente” 

dos estoques de água doce via projetos estratégicos cristalizados em 
barragens, transposições duvidosas, redirecionamentos de bacias 

hidrográficas, construção de hidrovias, privatização de mananciais… 

Não bastasse a cobiça do “mercado” a agudizar a exclusão social, as 

águas do planeta também são vítimas de degradação qualitativa via 

despejos de rejeitos não tratados que comprometem sua 

potabilidade. A insegurança hídrica é uma realidade: 1,2 bilhão de 
indivíduos não tem água de qualidade para beber e 2,5 bilhões são 

desprovidos de saneamento básico. 

No Brasil, 40 milhões de brasileiros que não têm acesso aos sistemas 

de abastecimentos público e 100 milhões de brasileiros não tem 

acesso ao sistema de esgotos. Não é estranho que isto aconteça em 

um país no qual á água sempre foi um instrumento de poder, 
controlado pelas oligarquias (políticas e econômicas) e pela sempre 

pujante indústria da seca. 

É esta visão econômica que orienta o conceito da não cobrança da 

captação da água bruta, que tanto favorece o agronegócio. A 

irrigação é responsável por quase 70% do consumo de água, com um 

desperdício médio de 50% da água captada. 

O problema é conhecido há décadas, mas, até agora, não há um 
único programa público de redução de perdas e de adoção de 



sistemas eficientes de irrigação. O perdulário pivô central ainda reina 

absoluto no país. 

Os sistemas de distribuição de água tratada, públicos e privados, em 

média, desperdiçam 40% da água distribuída por falhas operacionais 

(vazamentos, rompimentos de adutoras, etc). As distribuidoras não 
se preocupam porque não tem qualquer prejuízo, uma vez que as 

perdas estão consideradas nas tarifas. Ou seja, é o 

cidadão/consumidor é quem paga pela ineficiência. 

As campanhas que incentivam o cidadão/consumidor a reduzir o 

consumo pessoal e familiar são necessárias, mas não são justas. Não 

é o consumidor urbano o responsável pelo consumo maior da água 
bruta (é a agricultura irrigada), nem pelo maior desperdício de água 

tratada (é a operação ineficiente do sistema). 

É claro que, na qualidade de consumidores, precisamos mudar nossa 

atitude em relação à demanda de água. Precisamos, de fato, ser mais 

responsáveis pela água que consumimos. 

Neste século de hidronegócio e de água virtual, a seiva da vida 

também alimenta fortemente a indústria da corrupção. Como se não 
bastasse, já é consenso que grande parte dos conflitos políticos e 

sociais no presente e no futuro próximo deixará de ter como causa o 

petróleo e será provocado pelas disputas em torno da água doce, 

cujos estoques diminuem dramaticamente. 

É tempo de se dar um basta à exclusão hídrica. A água tem de voltar 

a ser de todos. 

 

Fonte: Plurale em site (www.plurale.com.br) 

 

 


