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Água em Foco:  

Uma discussão necessária 

 Jairo Marchesan1 

A questão da água e da consciência ambiental, embora esteja em evidência na 

atualidade, não se efetiva de fato, posto que a aceleração da produção e do consumo gera 

crescente pressão sobre os bens naturais. Nas palavras de Carlos W. P. Gonçalves, “nunca se 

falou tanto em meio ambiente e/ou das questões ambientais como nos últimos anos. Porém, 

nunca se destruiu tanto como nos últimos trinta anos” (2004). Em sua argumentação, o 

geógrafo reconhece que o debate ambiental vem ganhando significativos espaços de discussão 

na sociedade nos últimos anos, mas percebe e denuncia a contradição manifestada pela 

crescente degradação ambiental. Tal processo é consequência, principalmente, do modo de 

produção capitalista, que se caracteriza pelas relações desiguais de poder político e 

econômico entre as classes sociais. Além disso, a lógica capitalista fundamenta-se nos 

preceitos da produtividade a qualquer custo, da acumulação desigual, da maximização do 

lucro e da competitividade entre os sujeitos. Essa lógica mercantil é que determina o que, 

como, onde e para quem algo deve ser produzido, distribuído e consumido. E é por essa força 

inexorável da “mão invisível” que a sociedade humana é guiada à custa de crescentes e 

contínuas investidas de exploração dos bens naturais. 

Este texto pretende discutir como se estabeleceram e se estabelecem as relações da 

sociedade humana com a água. A discussão envolvendo a quantidade e qualidade de água no 

planeta é considerada atualmente, por muitos setores da sociedade, como uma das questões 

fundamentais para a continuidade da vida e das diferentes atividades humanas, seja na 

perspectiva de viabilizar a sobrevivência, seja para a continuidade das atividades econômicas. 

Assim, a realidade ambiental é percebida não apenas no que tange à escassez e poluição das 

águas superficiais, mas também quanto à degradação humana e ambiental, pois interfere na 
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qualidade de vida das pessoas. Para Souza (2000), a degradação ambiental pode ser entendida 

como 

[...] o solapamento da qualidade de vida de uma coletividade na esteira dos impactos 

negativos exercidos sobre o ambiente – que tanto pode ser o “ambiente natural” ou 

[os] recursos naturais quanto o ambiente construído, com seu patrimônio histórico-

arquitetônico, seu valor simbólico-afetivo, etc. – por fenômenos ligados à dinâmica 

e à lógica do modelo civilizatório e do modo de produção capitalista (p. 113). 

Ainda, para Souza (2000), “é necessário expandir a própria compreensão do que sejam 

os problemas ambientais” (p.116), já que eles ultrapassam o “meio ambiente físico-natural” e 

alcançam aquele socialmente construído. Portanto, “os problemas ambientais são todos 

aqueles que afetam negativamente a qualidade de vida dos indivíduos no contexto de sua 

interação com o espaço, seja o espaço natural (estrato natural originário, fatores 

geoecológicos), seja, diretamente, o espaço social” (p. 117). 

Leonel (1998) propõe compreender a degradação ambiental como um processo social 

em que as relações dos homens com a natureza são indissociáveis das relações que os homens 

mantêm entre si e que, na atualidade, essa degradação “refere-se antes de tudo a um processo 

social, que apenas pode ser compreendido como tal, como uma questão sócio-ambiental” (p. 

XXVIII). Para o autor, a compreensão e a explicação dos problemas ambientais no campo de 

conhecimento das ciências sociais se efetuam estabelecendo um diálogo epistemológico 

intercambiante com a própria dinâmica de compreensão do objeto, com os fatos que a 

instruem, somadas ao aporte explicativo de outras especialidades (p. XXVI). 

Milton Santos, por sua vez, considera que os problemas ambientais precisam ser 

discutidos e interpretados à luz do modo de produção capitalista: 

O homem se torna fator geológico, geomorfológico, climático e a grande mudança 

vem do fato de que os cataclismos naturais são um incidente, um momento, 

enquanto hoje a ação antrópica tem efeitos continuados, e cumulativos, graças ao 

modelo de vida adotado pela humanidade. Daí vêm os graves problemas de 

relacionamento entre a atual civilização material e a Natureza. Assim, o problema do 

espaço humano ganha, nos dias de hoje, uma dimensão que ele não havia obtido 

jamais antes. Em todos os tempos, a problemática da base territorial da vida humana 

sempre preocupou a sociedade. Mas nesta fase atual da história tais preocupações 

redobraram, porque os problemas também se acumularam (1992, p. 97). 

Além de compreender os problemas ambientais, é interessante perceber os fatores que 

os sustentam. Entendê-los como resultado de um processo construído pelo modo de produção 

capitalista, cujos bônus da produção são apropriados de forma individualizada e os ônus e/ou 
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os problemas ambientais e as responsabilidades pelos mesmos são socializados, ou, então, 

geralmente atribuídos somente à grande maioria da sociedade humana em geral. 

O ciclo da natureza e o tempo da sociedade 

Na contemporaneidade, as intervenções humanas têm contribuído significativamente 

nas transformações do lugar e da paisagem. Isso nos permite afirmar que, geralmente, as “leis 

naturais” tendem a ser fortemente submetidas às “leis sociais” e, principalmente, econômicas, 

isto é, o processo social, político e econômico da humanidade altera o ciclo da natureza. 

Em outras palavras, torna-se importante considerar que o espaço físico-natural 

constituiu-se durante um longo tempo geológico e a sociedade humana, como uma das 

espécies de seres vivos, também faz parte desta história, deste espaço e tempo da natureza. 

Nesta perspectiva de análise, destacam-se as relações entre a sociedade humana e a água. A 

água tem um ciclo geológico e biogeoquímico e sua disponibilidade na natureza é finita. No 

entanto, na atualidade, principalmente, parte da sociedade, em suas relações de sobrevivência 

e de produção, exerce contínua e crescente pressão sobre as águas. Neste sentido, a sociedade 

quer que a água esteja disponível num curto espaço de tempo ou ciclo histórico, o que nem 

sempre é possível.  

A questão é o ritmo dessas mudanças. O ponto mais preocupante é que a atividade 

antrópica, ou seja, do ser humano como agente transformador do Planeta, seja um 

catalisador de processos geológicos, induzindo, provocando e aumentando, num 

curto prazo, efeitos que a Natureza normalmente levaria séculos, milênios ou 

milhões de anos para fazer..., ou desfazer. Mas isto não é problema para a mãe-

natureza, pois ela já sobreviveu a inúmeras crises sem a presença do ser humano, 

pois a vida é extremamente oportunista e rapidamente repovoa nichos vagos 

enquanto os ciclos dinâmicos e tendências seculares continuam em seu ritmo 

inexorável (Fairchild, 2003, p. 516). 

Essa discussão reforça a ideia de que a natureza e a sociedade humana relacionam-se 

em escalas diferentes, ou seja: na contemporaneidade, as intervenções impostas pela 

sociedade sobre a natureza têm sido intensas e profundas. Neste sentido, é oportuno apontar 

que as relações estabelecidas pela sociedade humana em seu tempo histórico, na realização de 

suas atividades cotidianas, interferem no ciclo hidrológico da natureza.  

Fairchild (2003), ainda, convida a pensar sobre a lógica da acumulação e do lucro e 

provoca: “Talvez a questão principal seja: e a espécie humana? Ela é capaz de sobreviver a si 

mesma?” Então: quem sobreviverá ou como será o resultado dessas relações? Qual delas é a 

mais frágil? A natureza ou a sociedade humana? Ao que parece, não é a existência da Terra 
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que está ameaçada pelas degradações ambientais produzidas pelas sociedades modernas, mas 

sim a sobrevivência da própria humanidade. 

A história da Terra e, também, da humanidade mostra que sempre ocorreram 

fenômenos ou desastres naturais, entre eles, secas, inundações, terremotos... Paralelamente a 

isso, a história registra fenômenos ou desastres causados pela ação e/ou intervenção humana 

na natureza, como, por exemplo, o desvio e a poluição de rios, desflorestamentos, queimadas, 

perdas de solos, entre outros, além da exploração dos homens entre si, gerando conflitos, 

fome, miséria, enfim, uma pluralidade de mazelas sociais. No entanto, tais fenômenos naturais 

ou humanos não se comparam proporcionalmente aos atuais problemas ambientais que se 

observa ou são prenunciados, como, por exemplo, a destruição da camada de ozônio, o 

aquecimento global, chuva ácida e, principalmente, o esgotamento de alguns bens naturais, 

entre eles, a falta de água potável para o consumo humano e dessedentação animal. 

O importante, também, é reconhecer que o espaço é físico-natural (relevo, hidrografia, 

vegetação, fauna, microorganismos...) e histórico-cultural, pois sofre influências e alterações 

pela simples presença humana. Futuyma (1992) pondera que o ser humano, como parte da 

natureza, por muito tempo acompanhou os ciclos de todos os seres vivos numa relação 

interdependente e dialética. Porém, hoje o ser humano se coloca à parte da natureza. Por isso, 

as “leis naturais” são pouco consideradas, predominando as “leis sociais e/ou econômicas”. 

“O respeito tradicional às condições naturais (solo, água, insolação, etc.) cede lugar, em 

proporções diversas, segundo os produtos e as regiões, a um novo calendário agrícola 

baseado na ciência, na técnica e no conhecimento [tecnicista]” (Santos, 1999, p. 243). 

Altvater (2003) assim analisa a substituição dos ciclos e regimes naturais de tempo e 

espaço pelos industriais e suas relações: 

The substitution of natural cycles and time-space regimes by industrial cycles and 

time-space regimes in agriculture has a detrimental impact on the environment, the 

natural as well as the built one and on the social system. This is a key factor for the 

aggravation of the ecological crisis of capitalism and for the counter-movements 

against it (p. 9). 

As relações entre o tempo e/ou o ciclo geológico da Natureza e o tempo histórico da 

sociedade humana necessitam ser constantemente avaliadas e analisadas, bem como as 

relações entre a sociedade e a natureza. Nesta perspectiva, cabe a reflexão sobre as 

possibilidades de continuidade de tais relações ou não, que podem ser traduzidas à luz dos 

conceitos de sustentabilidade e/ou insustentabilidade ambiental. Em meio à complexidade e às 
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divergências sobre este conceito, Belato (1996) pondera que “o conceito de sustentabilidade 

não é unívoco, mas sim polissêmico e polimorfo”. 

Neste sentido, assim expressa o relatório da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD):  

 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito de “necessidades”, 

sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber 

máxima prioridade; a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 

organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 

presentes e futuras (1988, p. 46). 

Os conceitos de necessidades e limitações são parâmetros importantes a serem 

observados na perspectiva da sustentabilidade físico-natural e social. Neste sentido, a 

sociedade humana é convidada a pensar e distinguir as reais necessidades para sobreviver, 

considerando as noções dos limites ou limitações da natureza físico-natural. Contribuindo 

com a presente reflexão, o mesmo documento acima citado, adverte que “o desenvolvimento 

sustentável [político, econômico e social] não deve pôr em risco os sistemas naturais que 

sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos” (CMMAD, p. 48). 

Neste estudo, sustentabilidade refere-se às relações que se estabelecem numa 

determinada área ou espaço, ou ainda, também em termos globais, a um equilíbrio entre a 

regularidade de oferta de bens disponibilizados pela natureza e a quantidade demandada pelo 

consumo da sociedade humana. Ou, então, refere-se à própria capacidade de a natureza 

sustentar-se ou recompor-se.  

O conceito original refere-se à capacidade que a natureza tem de dar sustento à vida. 

A sustentabilidade da natureza implica manter a integridade dos processos, ciclos e 

ritmos naturais. Envolve reconhecer que a crise da sustentabilidade é uma crise cujas 

raízes são a negligência das necessidades e processos da natureza e o dano causado à 

sua capacidade de “ressurgir” (Shiva, 2000, p. 314). 

A história da vida no planeta mostra que a água sempre se constituiu num bem 

fundamental para todas as espécies e, especialmente, para os grupos humanos, inclusive ao 

reconhecermos que os seres humanos têm em média 70% do corpo constituído de água, o que, 

multiplicado pelos seus 6,6 bilhões de habitantes, gera um significativo aprisionamento dessa 

substância que, antes, participava do ciclo hidrológico. Tal reflexão pode ser estendida, 
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também, para a quantidade de objetos materiais, bem como de animais e vegetais, 

principalmente os produzidos em escala. 

É importante observar, através da história humana, que, por uma necessidade vital e de 

sobrevivência, diversas populações obedeceram a uma mesma lógica quanto à ocupação do 

espaço, estabelecendo-se junto ou próximo aos cursos d’água, lagos ou fontes. Andreoli e 

colaboradores reforçam esse enunciado: 

Analisando a história da humanidade, constata-se que as sociedades desenvolveram-

se em regiões de grande abundância hídrica. As primeiras civilizações cresceram em 

vales às margens de rios que, além de fornecer água para o consumo, fertilizavam os 

solos, aumentando a produção de alimentos e trazendo prosperidade. As civilizações 
da Antiguidade floresceram nas planícies dos grandes rios: Amarelo, Tigre, 

Eufrates, Nilo e Indo (2003, p. 36).  

Possivelmente, a vida sedentária, com a atividade agrícola, tenha começado nas 

proximidades das margens dos rios, como, por exemplo, na Mesopotâmia, entre o Tigre e o 

Eufrates, no Egito, às margens do Nilo, na Índia Antiga, às margens do Indo e, na China, às 

margens do Hoangô (Chassot, 2000, p. 5). 

Com as concentrações humanas em determinado espaço, constituíram-se as cidades, 

que, também, obedeceram à lógica de ocupação dos espaços junto ou próximo aos rios: Roma, 

no curso inferior do Tibre, Londres (Tâmisa), Paris (Sena), Viena (Danúbio), Xangai (Xang), 

Nova Délhi e Calcutá (Ganges), Cairo (Nilo)... No Brasil: São Paulo (Tietê), Manaus (Negro), 

Porto Alegre (Guaíba), Joaçaba (Rio do Peixe), Concórdia (Rio dos Queimados)..., entre 

outras, nasceram próximo ou junto aos rios. 

Inicialmente, os rios forneciam alimentação (peixes) e água para as populações 

humanas e animais e, na modernidade, tornaram-se verdadeiras “esteiras rolantes” de resíduos 

gerados pela civilização, principalmente pelo lixo e pelo esgoto/dejetos humanos e de animais 

produzidos em escala. Isto mostra as contradições ambientais e sociais que a sociedade 

humana passou a estabelecer com a natureza. 

Neste sentido, até parece que, na modernidade, as aglomerações humanas (cidades) se 

constituíram e cresceram “de costas” para os rios, ou pior, às vezes edificaram-se casas, 

prédios e outras construções em cima e/ou sobre o leito dos mesmos. Mais: às vezes, houve 

alteração dos cursos dos rios e desconsideração em relação aos seus ciclos e processos. 

Portanto, de certa forma, os rios foram ignorados e desprezados pela sociedade. Tal desprezo 
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pode ser comprovado pelo intenso e contínuo lançamento de produtos nocivos nos rios, que, 

consequentemente, acabam deteriorando a qualidade de suas águas.  

No entanto, ainda na Antiguidade, algumas aglomerações humanas habitando 

determinadas áreas preocuparam-se com os recursos hídricos necessários à sua sobrevivência 

local. Muitas delas, inclusive, desenvolveram técnicas de captação, armazenamento e 

condução das águas até suas povoações. Liebmann revela que, “nas regiões em que se 

desenvolveram algumas das mais antigas civilizações, [as pessoas] perceberam a tempo a 

necessidade de armazenar água, pois o volume de água das nascentes e dos rios estava sujeito 

a consideráveis variações, de acordo com as estações do ano” (1979, p. 95). Para o autor, “as 

primeiras leis da humanidade, fixadas por escrito, são códigos que regulam o uso da água 

(p.84). Na Antiguidade, muitas pessoas encarregadas do suprimento de água educaram a 

tempo a população para que a usassem com parcimônia” (p. 94). Liebmann, porém, adverte: 

“só que nos períodos de carência de água os nossos antepassados sabiam economizá-la melhor 

do que o fazemos hoje em dia. Lavar o carro quando há falta de água, usar água potável na 

descarga dos vasos sanitários, utilizar água tratada para a limpeza das ruas, são coisas a que só 

nós nos damos o luxo (...), já então se tinha consciência de que a água potável não se 

encontrava à disposição em quantidades infinitas” (p. 94). E conclui: “Queiramos ou não, 

num futuro próximo teremos de adotar os antigos métodos que serviam para economizar a 

água potável” (p. 95). 

Porém, há que se ressalvar, também, que algumas civilizações sedentárias usaram os 

recursos naturais exaustivamente. Conforme Cordani e Taioli (2003), a história oferece 

exemplos de diversas civilizações antigas ou de vários séculos atrás que degradaram o 

ambiente em que viviam. Exemplo disso foi a civilização da Mesopotâmia, que utilizava 

intensamente o sistema de irrigação e, ademais, o manejo impróprio dos solos levou à 

salinização dos mesmos e sua consequente degradação para a agricultura. Para os mesmos 

autores, a civilização Maia, na América Central, utilizava tão inadequadamente os solos, que 

provocou intensa erosão e escassez de água (p. 518). 

Ao longo da história da humanidade, algumas sociedades humanas instalaram-se 

próximas ou junto aos mananciais e dependeram das águas para a sua sobrevivência e as 

demais atividades. Porém, descuidaram das águas, através, por exemplo, de despejos e/ou 

lançamentos de produtos nocivos, drenagens de banhados, desvios dos cursos fluviais. 
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O advento da modernidade, a constituição dos Estados-Nações, a implantação de 

novos regimes políticos e a consolidação do modo de produção capitalista – guiado pela 

racionalidade da produtividade e da acumulação – propiciaram a instituição da propriedade 

privada dos bens e dos meios de produção, estendida aos bens naturais (solos, águas, 

florestas). A propriedade privada dos bens naturais possibilitou às sociedades humanas o 

direito de apropriarem-se deles e explorá-los como bem quisessem.  

Em pleno século XXI, algo tão fundamental quanto a água ainda não é reconhecido 

como um direito universal pelas elites econômicas e políticas dominantes. Sendo 

designada como uma necessidade, a água foi submetida às forças de demanda e 

suprimento do mercado global, onde a distribuição de recursos é determinada com 
base na capacidade de pagamento (Barlow e Clarke, 2003, p. 97). 

Os autores continuam: 

Nessa economia de mercado global, tudo agora está à venda, até mesmo setores já 

considerados sagrados, como a saúde e a educação, cultura e herança, códigos 

genéticos, sementes e recursos naturais, incluindo o ar e a água (p. 97-98). 

Liebmann (1979) já advertia que não era somente devido ao aumento da produção 

agrícola que crescia a demanda por água, mas, também, pela crescente necessidade humana 

produzida socialmente. O desperdício, a deterioração e, consequentemente, a escassez dos 

recursos naturais, principalmente os hídricos, vêm sendo um fator preocupante, tanto em 

quantidade quanto em qualidade. Conforme a Figura 1, apenas o menor percentual são águas 

doces ou possíveis de uso para o consumo humano. No entanto, é necessário considerar que 

parte dessa água já está poluída, o que impossibilita o seu uso. Portanto, há necessidade de 

considerar os limites geológicos da Natureza, bem como da quantidade de água disponível no 

planeta, além de cuidá-la e usá-la com parcimônia. 
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Figura 1: Total de Água na Terra. 

Fonte: SHIKLOMANOV, Igor A. (1998 apud REBOUÇAS, 2002). 

A Organização das Nações Unidas projeta, para 2050, que 9,3 bilhões de pessoas 

devem habitar a Terra. Desse contingente, dois terços viverão em locais que sofrerão algum 

tipo de problema relacionado à água (Jornal Folha de São Paulo Online, de 05.06.2003). 

Conforme a mesma fonte, atualmente 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, 

sofrendo os efeitos do mau aproveitamento dos recursos hídricos, má distribuição e poluição.  

O grande “Planeta água” está passando sede. É incrível imaginar que atualmente 

dezenas de milhões de pessoas vivam com menos de cinco litros de água por dia em 

um Planeta que possui 70% de sua superfície coberta por água. É certo que a 

“hidrosfera aproveitável” é suficiente para o abastecimento de água de toda a 

população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída (Hirata, 2003, p. 422).  

De forma geral, as reservas de água (mananciais) estão diminuindo significativamente, 

enquanto a demanda cresce de forma acelerada, mostrando-se, por vezes, uma situação de 

insustentabilidade2 hídrica. Petrella assim se manifesta: 

Da maneira como estão as coisas, a água potável em particular não é acessível para 

um grande e crescente número de pessoas (mais de 1,4 bilhão) e a poluição cada vez 

maior da água da superfície e subterrânea, ao lado de muitos outros fatores, não nos 

estimula a pensar que o futuro será mais favorável (p. 24). 

Se nada for feito para reverter a tendência atual, no ano 2025, o número de pessoas 

sem acesso à água potável alcançará mais de 4 bilhões, a metade da população 

mundial (p. 27). [...] Em umas cinqüenta partes do mundo, países vizinhos estão em 

guerra uns contra os outros por razões que incluem a água... ou ainda que a água é a 

causa para sérias diferenças políticas e econômicas (exemplos da bacia do Nilo ou 

do rio Ganges) (2002, p. 65-66). 

Entre os demais bens naturais, a água é fundamental para que a vida no Planeta Terra 

se constitua e evolua. A preocupação com a sua oferta e/ou disponibilidade pela natureza e a 

crescente demanda pela sociedade humana estão presentes em muitas discussões da sociedade 

civil, em geral, e no meio acadêmico-científico, em particular. No entanto, não basta ouvir tais 

discussões. É importante ter cuidado ao analisar os discursos circulantes sobre a escassez de 

água no Planeta. Isso porque podem os mesmos estar vinculados ou sendo produzidos 

somente a fim de preparar o processo de mercantilização da água. 

Uma das possíveis razões para que a falta de água seja um problema ambiental 

mundial pode estar relacionada ao aumento da população humana, que durante muitos anos se 

manteve praticamente estável com taxas de natalidade e mortalidade equivalentes. Conforme 

                                                
2 Insustentabilidade hídrica ou ambiental é a incapacidade de recomposição ou de regeneração da natureza, 

considerando a apropriação e exploração humana dos bens naturais (solos, vegetais, minerais...). 
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a Figura 2, nos séculos XII e XIII, a Peste Negra, ocorrida na Europa, reduziu a quantidade da 

população humana. A partir do Mercantilismo e da Revolução Industrial, porém, há um 

acréscimo exponencial no número de seres humanos, à medida que os cuidados médico-

sanitários reduziram a taxa de mortalidade por doenças infecto-contagiosas, aumentando a 

expectativa de vida. Além disso, a Revolução Verde propiciou incremento na produção de 

alimentos.  

 

Figura 2: Crescimento Populacional Humano, 1 d.C. a 2100. 

Fonte: Dados históricos populacionais da Population Reference Bureau, várias publicações; dados da Richard D. 

Lamm, Hard Choices (Denver, CO, May 1985) p. 34, apud Manual Global de Ecologia (1996). 

Entretanto, o crescente consumo d’água nas últimas décadas não está vinculado 

unicamente ao aumento da população mundial em si, mas sim aos padrões civilizatórios e/ou 

estilo de vida da sociedade humana, bem como às “necessidades” produzidas socialmente,  

vinculadas ao modo de produção capitalista. Por isso, Santos, ao analisar a expansão da 

população, o processo de industrialização mundial e as relações entre a produção e o consumo 

de alimentos, bem como os progressos da medicina, adverte: “os avanços da industrialização e 

sua repercussão em todo o mundo levam a um progressivo aumento do bem-estar, embora 

desigualmente distribuído” (1988, p. 38). 
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Em consonância com essa advertência, a Carta da Terra (2004),
3
  em seu preâmbulo 

sobre a situação global, contribui com a reflexão: 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação 

ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades 

estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos 

eqüitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a 

pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande 
sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem 

sobrecarregado os sistemas ecológicos. As bases da segurança global estão 

ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis (p. 14). 

Logo, a Tabela 1 também mostra o crescimento da população humana mundial, que 

somente alcançou 1 bilhão de habitantes em 1804 e, já em 1999, um total de 6 bilhões. Mais 

recentemente (12/2006), segundo o Fundo de População das Nações Unidas, a população 

mundial chegou a 6, 6 bilhões de habitantes. 

Tabela 1: Evolução do crescimento populacional mundial desde 1804 

Nº de Habitantes Censos Intervalo entre os censos, em anos 

1 Bilhão 1804 
  

} 123 anos 

2 Bilhões 1927 

} 33 anos 

3 Bilhões 1960 

} 14 anos 

4 Bilhões 1974 

} 13 anos 

5 Bilhões 1987 

} 12 anos 

6 Bilhões 1999 

} 
8 anos 

                                                
3 Carta da Terra – É o documento internacional na defesa da Terra e da vida no Planeta. Aprovada pela ONU, 

em 2002, é resultado de debates que envolveram 46 países, inclusive o Brasil. Foi elaborada com a participação 

de instituições de pesquisa, entidades religiosas, estudantis, empresários, movimentos sociais e comunidades 

indígenas. 
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6,6 Bilhões 2007 

Fonte: Adaptado do Fundo de População da ONU, 2007. 

É interessante lembrar que o aumento no número de idosos pelo envelhecimento 

populacional impõe a convivência simultânea de pelo menos quatro gerações, já que as taxas 

de natalidade e de mortalidade são reduzidas. A primeira, pelo efetivo incremento no 

desenvolvimento e uso de métodos contraceptivos, e a segunda, pela redução das doenças 

infecto-contagiosas, que ampliam a longevidade dos indivíduos (Pansera de Araújo et al, 

2005). Para os mesmos autores, 

o homem foi o único animal que, historicamente, conseguiu mudar a própria 
expectativa de vida, a partir do controle ambiental. As medidas de saneamento, os 

avanços nas descobertas de vacinas e antibióticos, e o manejo adequado de doenças 

promoveram um aumento exponencial da expectativa de vida média do ser humano. 

No entanto, aumentar a média de anos vividos por um indivíduo não significa 

envelhecimento populacional. Pensava-se que a terra estaria fadada ao 

superpovoamento, mas a realidade mostrou que, à queda da mortalidade se segue 

uma queda na fecundidade, que termina por levar ao envelhecimento populacional 

(Pansera de Araújo e outros, 2005, apud Ramos, p. 5).  

O aumento populacional e a maior longevidade dos indivíduos criaram a necessidade 

de utilização dessas informações no estabelecimento das relações hegemônicas da 

globalização dos mercados, que incrementaram de maneira mais intensa os níveis de consumo 

da população mundial. A produção de bens de consumo exige crescente demanda por recursos 

naturais, entre os quais a água, o que implica maior pressão sobre os bens naturais 

disponíveis. Afinal, o modo de produção capitalista em curso tem, entre suas características, a 

produção em série e/ou escala de produtos, que necessita de mercado consumidor. Diante 

disso, o mercado se articula, cada vez mais, no sentido de estimular e/ou potencializar nas 

pessoas o consumo de produtos e serviços, o que, por sua vez, reforça a autossustentação da 

lógica capitalista. 

A Tabela 2 mostra a evolução do consumo de água per capita pelo ser humano ao 

longo do tempo e em diferentes espaços, tornando possível o reconhecimento das demandas e 

dos problemas daí advindos. 

Tabela 2: Evolução do consumo per capita de água pelo homem ao longo do tempo 

Período Volume (l/d) 

100 anos a.C. 12 

Império Romano 20 
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Século XIX 

Pequenas Cidades 

Grandes Cidades 

 

40 

60 

Século XX 

População de Madagascar 

EUA 

Outros países ricos 

Áreas rurais dos países do Terceiro Mundo 

 

5,4 

500 

                            >200 

30 

Fonte: Adaptado de Andreoli, 2003; Hirata, 2003. 

Villiers contribui com o relato sobre o uso excessivo de água, como em Palm Springs 

[EUA], “um oásis feito pelo homem no meio do deserto”. 

Mas, é claro, não existe nada de natural em Palm Springs, que bombeia bilhões de 

litros de seu aqüífero subterrâneo a cada ano, para sustentar campos de golfe, 

piscinas, lagos, toaletes com descarga de pressão e “borrifadores de área” – jatos 

refrescantes que se espalham pelo ar do deserto para que seus mimados habitantes 

não se sintam desconfortáveis com o calor do deserto (2002, p. 36).  

Barlow e Clarke (2003) destacam as contradições entre as necessidades e os abusos 

nos usos da água: 

Muitas pessoas da América do Norte usam cerca de 500 mil litros 

(aproximadamente 132 mil galões), pelo menos, de água a cada ano, a metade disto 

é desperdiçada para lavar carros ou com vazamentos de torneiras. Entretanto, as 

pessoas precisam de menos de dez mil litros (aproximadamente 2.600 galões) de 

água por ano para viver (p. 277).  

Andreoli contribui com o debate e aponta tendências: 

A humanidade consome, hoje, mais água do que os outros bens e matérias-

primas combinados. A demanda aumenta em proporção mais acelerada que o 
crescimento populacional. Nosso consumo diário hoje é pelo menos 6 vezes 

maior do que na época de nossos avós. Quanto maior o consumo de água, 

maior a produção de efluentes que deterioram sua qualidade e comprometem 
seu potencial de uso a jusante (2003, p. 37). [E mais:] [...] o consumo de água 

tende a crescer, com o aumento da população, o desenvolvimento industrial e o 

atendimento às necessidades básicas da população, agravando ainda mais o 

problema (p. 38). 

Tais situações são, em muito, decorrentes das relações de poder e do modo de 

produção capitalista em curso. Na esteira desse processo, os padrões civilizatórios adotados 
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por parte da humanidade parecem ser incompatíveis e insustentáveis
4
 perante a capacidade de 

oferta e reposição da natureza.  

A Figura 3 mostra a evolução do consumo de água em algumas atividades humanas 

nos últimos 100 anos. 

 

Figura 3: Consumo de água por setor da atividade humana nos últimos 100 anos. 

Fonte: Tundisi (1999, apud Andreoli, 2003).  

Mostra, também, que o maior consumo de água por setor da atividade humana nos 

últimos 100 anos ocorre na agricultura e na indústria. No entanto, é importante observar que 

as maiores e mais frequentes campanhas midiáticas para economizar e preservar a água são 

realizadas para o setor que menos consome. Enquanto isso, cresce o número de pessoas que 

não considera justa a utilização de água tratada para outros fins que não o consumo humano, 

como, por exemplo, em chafariz de praças e lavagem de carros e calçadas. 

                                                
4 Para maiores esclarecimentos, ler: MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: 

Meio Ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: UFSC, 2001. 



179 

 

Frente aos problemas de usos da água, surgem as preocupações, considerando que, em 

termos de planeta, existem órgãos e instituições, como, por exemplo, a ONU, que poderiam 

contribuir e/ou intervir para frear ou reverter a lógica da desigualdade ao acesso à água em 

quantidade e qualidade a todos. No entanto, os seus mecanismos de fiscalização e orientação 

são frágeis, não tendo capacidade e condições objetivas de operacionalização, além de não 

terem poder suficiente para impor-se e estabelecer o cumprimento de determinadas regras que 

poderiam contribuir para enfrentar os interesses econômicos capitalistas que superexploram 

os bens naturais sistematicamente. 

Sobre a fragilidade, a impotência e até a inoperância de certos organismos 

internacionais, como, por exemplo, a ONU, Cordani e Taioli expressam a seguinte 

ponderação: 

A ONU pode ser vista como o embrião de um poder político central mundial. No 

entanto, durante mais de meio século de vida, ela se constituiu em um espaço de 

discussões intermináveis e pouco eficazes, e pela falta de ações que deveriam se 

seguir aos compromissos assumidos em suas assembléias gerais e conferências. 

Além disso, as organizações internacionais, e inclusive a própria ONU, acabam 

priorizando os interesses das nações desenvolvidas, com maior poder de influência, 

cujos problemas internos contrastam com os das nações em desenvolvimento e, 
paradoxalmente, são as que mais exercem pressão sobre o ambiente global, com 

seus altos índices de consumo de energia e matérias-primas (2003, p. 523). 

Por isso, pode-se afirmar que atualmente, em termos de planeta, não existem 

órgãos/instituições políticas, econômicas, culturais e nem mesmo religiosas, como, por 

exemplo, o clero, capazes de efetivamente propor, levar a cabo ou estabelecer políticas 

públicas ou privadas de enfrentamento das questões que mais afligem a humanidade, entre 

elas, as ambientais. 

Por outro lado, observa-se, na sociedade brasileira e mundial, uma nova correlação de 

forças políticas e ambientais que tentam fazer o enfrentamento às instituições e órgãos 

hegemônicos oficiais e sua ideologia em defesa do atual “modelo” de desenvolvimento. Neste 

sentido, é notório o surgimento e crescimento de redes de organizações governamentais e não 

governamentais, movimentos sociais e ambientais, entre outros, que procuram conscientizar e 

sensibilizar a opinião pública nacional, regional e internacional quanto aos graves problemas 

ambientais que afetam o ambiente em si, a qualidade de vida das pessoas e dos demais seres 

vivos. Mesmo tendo suas limitações políticas e operacionais (atuação), tais movimentos e 

organizações denunciam a situação e apontam para a perspectiva da necessidade de se 
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estabelecer novas relações ou um novo pacto com a natureza, que podem ser traduzidos pela 

proposição e o implemento de novos modo de produzir, distribuir e consumir.  

Estudiosos do ramo e a literatura sobre a questão da quantidade e qualidade das águas 

do planeta têm reiterado que a água é um bem finito, mas a demanda da população humana 

segue crescente e insensível às advertências. No entanto, cabe ressalvar que as razões do 

desequilíbrio hidrológico não podem ser analisadas e explicadas apenas com base no 

crescimento populacional humano ou pela matriz teórica malthusiana. Devem ser explicadas à 

luz do modo de produção capitalista, suas consequências/desdobramentos, como, por 

exemplo, no processo de produção, distribuição e consumo. 

Neste sentido, a estrutura agrícola/agrária mundial, como vem se estabelecendo a 

maior parte da produção de alimentos atualmente (monocultura intensa e extensiva – 

agronegócio) pelos modos de irrigação e os seus desperdícios, somada aos sistemas de 

produção agropecuária, justificam grande parte da constante evolução das demandas por água. 

Além disso, considerando que, a partir do ano de 2006, a maior parte da população humana 

mundial é urbana e sofre o constante apelo ao demasiado consumismo exigido pelo modo de 

produção capitalista, tem aumentado a demanda por água e, consequentemente, ainda mais a 

pressão sobre os bens naturais. Isto tudo pode justificar, também, a constante busca pelas 

águas subterrâneas via poços tubulares nas últimas décadas, processo que acontece visando à 

irrigação, ao abastecimento humano, à criação animal e ao uso urbano e industrial. 

No entanto, por vezes, tanto os estudiosos quanto a literatura assustam o mundo, 

principalmente nas previsões mais pessimistas. Para alguns, os problemas se tornarão 

gravíssimos em três ou quatro décadas; para outros, em menos de cem anos. De qualquer 

maneira, põem-se os desafios à humanidade no sentido de pensar e estabelecer novas relações 

e ações com os bens naturais, principalmente com a água, que se quer legar em quantidade e 

qualidade às gerações futuras. Para tanto, impõe-se a superação das atuais relações que 

estabelecemos com a natureza e da atual condição humana. 

O Brasil pode ser considerado um país privilegiado em quantidade de água, pois 

possui uma das maiores redes fluviais do mundo, como já observava Pero Vaz de Caminha, 

no ano de 1500. Embora sem conhecer o território brasileiro, pois apenas viajou e aportou em 

poucos lugares da costa marítima, Caminha disse em sua Carta ao Rei de Portugal: “Esta 

terra, Senhor, (...) de ponta a ponta, é toda praia... muito chã e muito formosa (...). Águas são 



181 

 

muitas: infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, 

por causa das águas que tem!” (Caminha, 1500, apud Bedin e Belato, 2000). 

Para Hirata, as estimativas indicam que, no Brasil, “correm 53% da água doce da 

América do Sul e 12% da vazão total mundial dos rios, num total de 177.900 m³/s. Esta 

grande quantidade de água é resultado da extensão territorial, somada ao regime climático, 

predominantemente equatorial e tropical úmido, com precipitações médias anuais de 1000 a 

3000 mm/ano em mais de 90% do território” (2003, p. 424) e, também, das condições 

geológicas. No entanto, apesar dessa disponibilidade, é preciso considerar a evolução do 

consumo de água per capita no Brasil. 

Tabela 3: Consumo per capita de água no Brasil 

Porte da Comunidade  Faixa de população   Consumo per capita  

                   Habitante              l/hab/dia  

Pequeno povoado    <5.000    90 a 140 

Vila                 5.000 a 10.000           100 a 160 

Cidade pequena             10.000 a 50.000           110 a 180 

Cidade média     50.000 a 250.000           120 a 220 

Cidade grande                >250.000            150 a 300 

Fonte: Sperling (1996, apud Andreoli, 2003) (adaptado). 

Rebouças aponta que, “historicamente, a população rural, nas diversas formas de 

ocupação do território, fundamentou a sua economia no aproveitamento do potencial hídrico, 

explorando, de forma extensiva, tanto a agricultura como a pecuária” (2002, p. 30). 

Atualmente, as questões enfrentadas, no Brasil, referentes à quantidade e disponibilidade de 

água, parecem ser bastante paradoxais. Se, de um lado, tem-se a abundância de águas, de 

outro, tem-se a escassez, pois vários fatores contribuem para agravá-la, tais como o valor 

econômico atribuído à água; o desperdício; a poluição doméstica e industrial; a ocupação 

desordenada e/ou inadequada do solo rural e urbano; a ausência de uma cultura de cuidado; a 

ideia de que a água é um bem infinito; e os padrões de uso e consumo.  

Conclusão 
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Neste artigo, refletiu-se sobre o extenso tempo da natureza – limites e condições 

geológicas e as relações entre as populações humanas entre si e com o ambiente –, que se 

estabelece num curto período histórico –, e as preocupações sobre a disponibilidade e 

qualidade das águas. Das considerações efetuadas, é possível afirmar que a sociedade humana 

deve levar mais em consideração os aspectos geológicos, fundamentalmente, e não apenas os 

econômicos, que se materializam na incessante luta pela acumulação de bens, reprodução de 

modos de produção e consumo, concentração de riqueza e obtenção de poder político e 

econômico. 

O texto mostrou algumas das causas estruturais da lógica da degradação ambiental, as 

quais estão vinculadas ao modo de produção capitalista, aos interesses do capital, da sua 

incessante apropriação, acumulação e expansão, suas influências e/ou interferências nas 

relações da sociedade humana entre si e desta com os bens naturais. Além do mais, 

evidenciou as contradições do capital e sua influência nos discursos e nas práticas cotidianas 

das pessoas, não levando em consideração os limites da natureza (água) nem as condições de 

vida e trabalho das pessoas que atuam em tais atividades. Como vimos, tanto o capital, quanto 

o Estado, utilizam-se de diferentes formas para disseminar suas políticas e interesses, 

subvertendo os modos tradicionais e culturais de vida e das relações sociais com as águas e 

com a produção.  

Expressamos o entendimento de que quaisquer projetos, ações, políticas públicas ou 

privadas, bem como as relações que estabelecemos conosco, com os outros e, principalmente, 

com a natureza física, precisam levar em conta a disponibilidade dos recursos naturais e os 

impactos ou implicações de seu uso exacerbado e desrespeitoso. Afirmamos que, diante da 

proposição de programas, projetos ou ações, coletivas ou individuais, sejam comportamentos, 

manifestações, atitudes, ações e relações, as questões ambientais precisam estar no início, no 

centro e no fim dos processos, das preocupações e das práticas e/ou ações humanas. Isso 

porque, caso contrário, mais cedo do que se possa imaginar, abrem-se possibilidades para um 

iminente colapso socioeconômico e ambiental capaz de atingir todo o planeta.  

Por isso, é preciso que a sociedade debata a questão. Afinal, a relação com o ambiente 

não atinge só os indivíduos que estão no processo produtivo, mas pode inviabilizar, muitas 

vezes, outros setores da cadeia produtiva e até o conjunto da sociedade. Hoje, a sociedade 

organizada tende a exigir os seus direitos a um ambiente saudável e cobrar posturas 

sustentáveis na utilização de bens naturais, como a água. O limite da depredação é evidente e 
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não é mais possível continuar produzindo desta forma e violentando à natureza e a nós 

próprios nessas proporções.  

Sem uma mudança radical nos modos de pensar, agir, produzir, distribuir e consumir, 

num futuro próximo, esses próprios atores e todos nós estaremos, mais uma vez, apenas 

reconhecendo e lamentando os erros do que foi feito ou culpando o passado. Afinal, hoje, por 

exemplo, com todas as informações disponibilizadas e com o próprio avanço da consciência 

ambiental, ainda continuam os estímulos que intensificam a produção e o consumo de 

mercadorias, a crescente exploração das águas subterrâneas e as contínuas degradações 

ambientais. 

Portanto, a futura disponibilidade de água em quantidade e qualidade em termos 

globais requer que a sociedade humana pense e aja na perspectiva da superação da lógica 

capitalista de produção, distribuição e consumo, ou seja, na superação das atuais condições 

humanas, mediante o estabelecimento de novas relações da sociedade entre si e desta com os 

demais elementos da natureza. Trata-se de uma luta reconhecidamente árdua, difícil, mas não 

impossível – é um desafio coletivo, que necessitará do empenho de todos e de cada um.  
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