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Prefácio 

 

 
Antonio Cezar Leal1 

 
 
No momento em que no Brasil e no Mundo aumentam as preocupações com a água, 

especialmente em decorrência das crises (de gestão) hídricas, de destruição de vidas e de rios, como 

no vale do Rio Doce, de propagação de doenças de veiculação hídrica e de escassez de água em 

vários locais, os professores Edvaldo Cesar Moretti, Eduardo Salinas Chávez e Claudio Antonio Di 

Mauro nos brindam com o livro Água, Recurso Hídrico: bem social transformado em mercadoria. 

Como um manancial de conhecimentos e de boas ideias e de práticas, este livro traz 

contribuições de vários professores e pesquisadores que atuam no Brasil e em outros países. Os 

autores apresentam questões e reflexões críticas sobre o predomínio da visão economicista 

neoliberais na relação humana com as águas, com os seus impactos negativos, conflitos, exclusões 

e sofrimentos decorrentes. E expõem experiências para subsidiar o enfrentamento da cultura 

predominante e criação de nova consciência cósmica nas mentes humanas. 

O livro está organizado em duas partes. A primeira, Água: Construções Conceituais, é 

composta pelos artigos “Novos Olhares da Crise Hídrica Mundial”, de Carlos Alexandre Leão 

Bordalo; “Água, Geopolítica e Valores Implícitos”, de André Geraldo Berezuk e Antonio Augusto 

Rossotto Ioris; “El Papel del Agua em uma Estructura Ecológica de caráter Urbano Regional”, de 

Oscar Buitrago Bermudes e Emmanuel Zapata-Caldas; e “A Água e a Gestão de Recursos 

Hídricos: construções conceituais e repercussões práticas no Brasil”, de Vera Lúcia Freitas 

Marinho e Edvaldo Cesar Moretti. 

Nesses capítulos são abordados os fundamentos filosóficos, teóricos e conceituais que 

devem embasar, na perspectiva de geografia política ou de geopolítica das águas, os estudos 

geográficos sobre a crise (de gestão) hídrica mundial, nacional e regional, conforme a escala em 

que se manifestam e são investigados.  

Discutem-se fundamentos e conceitos básicos aplicados ao gerenciamento de recursos 

hídricos e à gestão ambiental urbana, explicitam-se o olhar e os conflitos de/entre organismos 

internacionais e nacionais, interesses de grandes corporações empresariais, agências multilaterais, 

entre o estado, o mercado e a resistência cidadã. 

                                                           

1
 Graduado em Geografia pela PUC - Campinas (1989), Mestre em Geociencias e Meio Ambiente pela UNESP (1995) e Doutorado em 

Geociências pela UNICAMP (2000). Atua em Geografia, com os temas: gerenciamento de recursos hídricos e de resíduos sólidos 
urbanoz, planejamento ambiental de bacias hidrográficas, educação ambiental e ensino de geografia. Professor da UNESP, 
Departamento de Geografia da FCT, Presidente Prudente. E-mail: cezar@fct.unesp.br 
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Destacam-se as construções conceituais que embasam novos olhares sobre as águas e 

sua gestão e as contradições engendradas no modo de produção hegemônico, que trata a água 

como mercadoria, gerando concentração de riqueza e benefícios para poucos e a exclusão da 

maioria da população do acesso básico à água, até mesmo para as necessidades vitais. Defende-

se, enfim, a água como um “Patrimônio da Humanidade” e o acesso social às águas, 

independentemente da capacidade de pagamento de cada um.  

A segunda parte, Água: Recursos e Gestão em Territórios Específicos é composta por seis 

capítulos: “Crise (de gestão) hídrica e usos múltiplos das águas na região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, Brasil”, de Flávio Rodrigues do Nascimento; “Outorga para captação de Recursos Hídricos no 

Sistema Cantareira e Vulnerabilidade da População na Região Metropolitana de São Paulo”, de 

Cláudio Antonio Di Mauro; Esquemas de Pago por Servicios Ambientales y Acuerdos de 

Conservación como mecanismos para la Gestión del água: analises preliminar para el caso 

colombiano”, de Patricia Bejarano e Eduardo Salinas Chávez; “A Água como Atrativo para o Turismo 

na bacia do Rio Formoso em Bonito – MS”, de Priscila Varges da Silva; “Governança da água em 

Áreas Turísticas: um Estudo de Caso do Litoral Norte do Estado de São Paulo, Brasil”, de Sidnei 

Raimundo, Ana Paula Fracalanza e Pedro Roberto Jacobi; “El Paisaje Fluvial em Escenarios Urbanos y 

Periurbanos em el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina”, de Julio Luis del Rio, Graciela 

Benseny, Fabricio Oyarbide, Mariano Alicia Camino, Maria Juliana Bó, Noelia Aymara Padilla e Silvia 

de Marco e  Uso turístico del agua: Balneario de  San Diego de Los Baños- Pueblo de Interés 

Turístico- Municipio Los Palacios/Cuba de Eros Salinas Chávez  e Noelia Velázquez Reyes.  

Os autores abordam estudos específicos sobre águas, áreas urbanas e a gestão de bacias 

hidrográficas, com foco nas crises (de gestão) hídrica no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

evidenciando a importância e urgência de recuperação e proteção de mananciais de 

abastecimento público, como o Rio Paraíba do Sul e o Sistema Cantareira. Discutem o turismo e 

suas interfaces com as águas e sua governança, com estudos aplicados na bacia do Rio Formoso, 

em Bonito, no litoral norte paulista e San Diego de los Baños em Cuba. São expostos normas e 

estudos sobre instrumentos econômicos e de controle do acesso e uso das águas, como a outorga 

de direitos de uso da água e o pagamento por serviços ambientais, aplicados à gestão das águas. E 

estudos sobre paisagens fluviais e seu papel como corredores ecológicos e sócio-culturais em 

ambientes urbanos e periurbanos na Província de Buenos Aires, conectando sistemas ambientais e 

contribuindo para articulação do território. 

O livro poderá subsidiar a atuação dos que defendem as águas públicas para todos, 

especialmente porque as forças políticas e econômicas neoliberais, que a tudo querem 

transformar em mercadoria, pressionam com o discurso da privatização de serviços públicos 
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essenciais para sua melhoria, mas que resulta na prática no acesso restrito aos recursos que são 

fundamentais para a vida digna e cidadã apenas aos que puderem pagar pela água, alimentação, 

saúde, educação, moradia, lazer, ar puro etc. 

Os organizadores e autores do livro entendem que não é possível ficar calado enquanto 

as forças retrógradas seguem pressionando em sua insensatez e insensibilidade. Assim, esse 

eloquente livro poderá contribuir para lançar luz sobre o nevoeiro das falácias neoliberais e levar 

água boa para mentes e corações, construindo-se uma nova cultura de cuidado com as águas. 

Águas como as do Velho Chico que estão chegando a outras locais do sertão nordestino, 

alegrando os sertanejos e alimentado suas esperanças de novos tempos e formas de conviver com 

o semiárido, com garantia de água para a dessedentação humana e animal, para suas atividades 

produtivas, para o desenvolvimento social e econômico... Enfim, águas para a vida.  

Como exposto no livro, as soluções para os problemas e desafios apontados dependerão de 

reformulação ética, repensar geopolítico dos modos de produção, reflexão e mudança do modo global 

de consumo e a participação cidadã na definição, aprovação e execução de políticas públicas hídricas. 

Há que se ampliar o número de atores compromissados em garantir o direito vital, social 

e econômico de águas para todos, com sua gestão baseada nos princípios de descentralização, 

participação e integração, em várias escalas e abordagens. 

Para tanto, será preciso resistir na Democracia e construir alternativas de viver, produzir e 

consumir que garantam o direito ao Planeta Terra a todas as formas de vida que nele habitam, 

dentre as quais a humana, e a manutenção de seus processos e dinâmicas naturais. As águas 

devem seguir seus ciclos, seus caminhos de constantes transformações naturais, (re) criando as 

condições para a continuidade das vidas. Nesse processo, as ações antrópicas em suas 

interrelações com as águas devem ser embasadas no respeito, no cuidado e na sustentabilidade. 

A água não pode ser uma mercadoria para apropriação e o enriquecimento de poucos. Há 

que se valorar a água com novos olhares e saberes. A riqueza gerada pela sua utilização nas ações 

humanas deve ser compartilhada com todos. Disso depende a sustentabilidade social e ambiental, 

especialmente, a hídrica.  

Água como fonte da Democracia. Já e para todos!         

Boa leitura!  
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Apresentação 

 

 

 
Em outubro de 2015 os organizadores deste livro se reuniram em uma Banca de 

Doutorado na Universidade de Campinas, e dialogaram acerca da necessidade de construir 

reflexões e debates sobre a Água e suas diversas implicações econômicas e sociais. No entanto, 

não sabíamos que um simples conversa nos levaria, posteriormente a planejar e organizar este 

livro que hoje apresentamos, para o qual convidamos a colaborar um grupo destacado de 

intelectuais de diversas áreas e países, buscando diversos olhares, de algo tão importante para a 

humanidade nestes momentos: o uso, o aproveitamento racional e sustentável da água. A partir 

dessas ideias iniciais, a grande tarefa foi encontrar um fio condutor do livro e dialogar com os 

possíveis autores, algo que nos propomos, e que podería ser debatido em suas duas bordas 

fundamentais: os aspectos e reflexões teórico-metodológica da temática, para posteriormente 

apresentar diversos estudos de casos concretos para a análise prática desta importante relação 

entre a água como recurso e mercadoria. 

A primeira parte intitulada Água: Construções Conceituais inclui quatro capítulos que 

começam com a análise que apresenta o Professor Carlos Alexandre Bordalo da Universidad 

Federal do Pará sobre os novos pontos de vista da Crise Hídrica Mundial, desenvolvida a partir das 

informações fornecidas pelas organizações interncionais, e destacando que esta temática é pouco 

abordada pelos geógrafos contemporâneos, especialmente brasileiros. 

O professor Bordalo considera a água como o “Ouro Azul” disputada e pretendida por 

todos os que a visualizam como um bem apropriável, sendo a título privado de uma mercadoria 

comercializável, vesus aqueles que defendem o acesso à água potável como um direito humano, 

por isso universal, indivisível e imprescritível. “Ter acesso à água doce potável não é uma opção, 

é um direito”. Apontando que a água não pode ser entendida apenas como mais um recurso 

natural transformado em mercadoria, outrora defendido pelas teses do neoliberalismo 

econômico. Ela deve ser sim aceita e compreendida como um bem de direito universal a todos, 

tendo mais do que apenas um valor econômico, mas um valor simbólico, espiritual, sanitário, 

cultural, alimentar e de saúde pública. A água deve ser tratada como um “Patrimônio da 

Humanidade”, sem restrição de acesso a todos os povos. 
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O segundo capítulo dos colegas André Geraldo Berezuk da Universidade Federal da 

Grande Dourados e Antonio Augusto Rossotto Ioris da Cardiff University, no País de Gales, traz 

uma reflexão acerca da importância geopolítica da água no mundo atual e enfatiza que essa 

“questão” exige uma maior mescla do fator técnico-metodológico em seu escopo, com o fator 

ético, sendo este um importante condicionante para a realização das ações sociais necessárias nas 

políticas hídricas. A desconsideração do fator ético torna a política hídrica fria, insensível e injusta. 

A desconsideração do fator técnico, por sua vez, torna a política hídrica “desestruturada, sem 

visão de futuro, ineficiente e caótica”. Infelizmente, esta discussão mostra o cenário de um mundo 

com problemas hídricos crônicos, onde a água constitui-se como um forte definidor territorial de 

quem ordena e ordenará as ações e de quem é ou será marginalizado geopoliticamente. 

A utilização e gestão racional da água como base para sustentar a sociedade humana global 

no futuro, pressupõe não apenas o respeito a este recurso e à otimização de seu potencial a nível 

planetário, mas também o respeito e cooperação entre os países que possuem importantes recursos 

hídricos e os que têm carência deste, sendo necessário incrementar a seriedade na discussão 

estratégica do uso da água em um mundo onde “os interesses do mercado, do Estado e dos diferentes 

segmentos sociais encontram-se em constante desenvolvimento e em considerável embate”. 

O terceiro capítulo escrito pelos pesquisadores colombianos Oscar Buitrago e Emmanuel 

Zapata-Caldas da Universidad del Valle na Colômbia, aborda a temática da água em sua 

concepção teórico-metodológica nas cidades latinoamericanas, destacando alguns argumentos 

filosóficos, teóricos, conceituais e empíricos que apoiam o debate sobre o  ambiente na gestão das 

áreas urbanas metropolitanas, destacando três aspectos fundamentais: a crítica ao pensamento 

ocidental, do antropocentrismo como forma para justificar a espoliação do planeta; os efeitos da 

expansão urbana sobre a água; e o conceito da estrutura ecológica como instrumento de gestão 

para integrar por um lado, a memória como forma de recuperar o sentido da vida e pacificar a 

ação violenta dos humanos sobre as demais formas de vida e, por outro lado, a solução dos 

problemas práticos da água na cidade. 

Os autores propõem finalmente “uma proposta epistemológica biocêntrica sustentada na ideia 

da incorporação da expansão da vida humana, da gestão pública gerando instrumentos que recordem a 

origem da vida no planeta e suas distintas formas de expressão, entre elas a vida humana”. 

O último capítulo desta primeira parte do livro foi elaborado por Vera Lucia Freitas e Edvaldo 

Cesar Moretti da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal da Grande 

Dourados, ambos geógrafos com uma ampla experiência nessa discussão, e a partir de algumas 

reflexões resultantes de uma ampla pesquisa bibliográfica analisam os aspectos relacionados com a 

água e a gestão de recursos hídricos no Brasil, explicando o papel das políticas públicas e os Conselhos 

de Bacia Hidrográfica, nos seus diferentes usos deste precioso recurso no Brasil e buscando como eles 
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mesmos dizem “apontar leituras sobre as construções conceituais que levaram a mudança nos 

significados da água: elemento livre na natureza, vital, comum e inesgotável, passando a ser um bem 

de domínio público, de usos limitados e fruto de disputas pelo seu controle”. Enfatizam a necessidade 

de insistir no caráter público e de uso comum, deste valioso recurso até agora visto como uma 

mercadoria pelo modelo capitalista neoliberal imperante e justificado pelas agências multilaterais 

e organismos financeiros internacionais.  

A segunda parte do livro intitulada: Água: Recursos e Gestão em Territórios Específicos 

agrupa sete estudos de casos específicos que mostram a problemática ambiental associada ao uso e 

gestão da água em algumas cidades das Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo 

apresentados nos capítulos cinco e seis deste livro de forma excelente pelos professores Flávio 

Rodrigues do Nascimento da Universidade Federal do Ceará e Cláudio Antonio Di Mauro do 

Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. No primeiro caso se realiza o 

diagnóstico da disponibilidade e gestão na Bacia de Guandu, e segundo ressalta o autor apesar de ser 

uma região com maior pluviosidade do país se fala de uma escassez relativa de água e uma crise de 

gestão hídrica, e não tão somente uma falta de água absoluta de chuvas.  Assim é que, em uma crise 

(de gestão) hídrica e usos das águas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a bacia do Guandu 

ganha destaque, com um cenário futuro nada animador em termos de projetos de gerenciamento de 

águas, no viés de gestão de sua bacia em interligação com a bacia do rio Paraíba do Sul. 

No segundo caso estuda-se e avalia-se os recursos hídricos, a disponibilidade da água e a 

gestão desse recurso no Sistema Cantareira, que representa a fonte fundamental de 

abastacimento da Região Metropolitana de São Paulo, e analisa os problemas relacionados com as 

permissões de extração de água concedido a diversas empresas, a qualidade da água, assim como 

a necessidade de uma melhor gestão e administração dos recursos hídricos, o que está 

relacionado com as políticas implementadas para o uso e gestão da água.  

O capítulo 7 aborda uma questão muito atual e debatida que trata-se dos Esquemas de 

Pagamento por Serviços Ambientais e os Acordos de Conservação como mecanismos para a 

gestão da água a partir dos estudos realizados pelos pesquisadores Eduardo Salinas Chávez da 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Patricia Bejarano da Conservação 

Internacional na Colômbia e que forma parte de sua tese de doutorado já em processo de 

finalização. Apresenta-se em primeiro lugar as considerações teóricas- metodológicas dos PSA e 

Acordos de Conservação aplicados na gestão dos recursos hídricos e sua utilização prática na 

geração de benefícios tanto aos ecossistemas que dependem da oferta e regulação hídrica, quanto 

as comunidades que dependem destes para sua sobrevivência. 



ÁGUA, RECURSO HÍDRICO: bem social transformado em mercadoria -  13 

 

Os autores consideram que os PSA e os Acordos de Conservação surgem desde modelos 

econômicos globais, estes podendo contribuir a gerar beneficios nas comunidades locais, e além de 

usar as escalas adequadas, levar em conta as considerações relacionadas com a diferenciação 

natural do território, neste caso as paisagens como unidades físicas de integração e as diferenças 

sociais das comunidades relacionadas com os benefícios ecossitêmicos. 

Os capítulos 8 e 10 do livro analisam a água e sua relação com o turismo em espaços e 

condições diferentes no Brasil, como a Bacia do Rio Formoso em Bonito-MS (que foi parte da tese 

de doutorado defendida no ano de 2015) pela Professora da Universidade Federal de Mato Grosso 

Priscila Varges da Silva, onde a autora nos mostra o papel da água como atrativo e base do 

desenvolvimento do turismo em Bonito. 

A prática do turismo tendo a água como elemento central em diversos destinos turísticos 

no Brasil, atribui valor e qualidade à água. Para que a atividade seja efetiva, a água deve ter 

características que exercerão poder de atração e de satisfação do visitante, além dos atributos físico-

químicos compatíveis com as normas estabelecidas para tal uso. Destaca-se a autora que a água é o 

aspecto mais valorizado pelos turistas no Brasil e desenvolve uma metodologia baseada na enquete 

aos turistas no destino, para a avaliação dos atrativos turísticos na bacia do Rio Formoso. 

Concluiu-se com o seu trabalho que os turistas vêm a Bonito em busca da natureza 

principalmente a água, e que consideram que uma água transparente é fundamental para a 

experiência turística. E, que a qualidade que os turistas percebem melhor é a qualidade estética. 

Os passeios pouco reflexionam sobre temas como: a qualidade da água e a sustentabilidade. O 

interesse está mais dirigido a viver as experiências do que a questionamentos sobre o ambiente ou 

a qualidade da água.  

O segundo espaço para analise da água e o turismo é o Litoral Norte do Estado de São 

Paulo, em que os profesores e pesquisadores da Universidade de Sao Paulo, Sidnei Raimundo, 

Ana Paula Fracalanza e Pedro Roberto Jacobi nos mostram o papel da água no desenvolvimento 

turístico deste litoral e suas perspectivas a médio e longo prazo. Assim, realizou-se em primeiro 

lugar uma análise do desenvolvimento do turismo na região, destacando depois as lacunas da 

investigação referentes à água consumida pelos usos turísticos desde o ponto de vista dos 

problemas e conflitos gerados pela demanda e a oferta. 

Os autores realizaram um levantamento de dados quantitativos e qualitativos em 

documentos técnicos e científicos para discutir o abastecimento/consumo da água e a coleta de 

afluentes nos municípios estudados, relacionados ao setor turístico e às residências secundárias. A 

partir disso, foi discutindo a gestão da água na região. Tem o capítulo três partes: a primeira parte 
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estuda a formação e consolidação dos usos turísticos na área, caracterizados, sobretudo, por 

residências secundárias; a segunda parte discute a partir de características naturais, a produção da 

água e seu consumo em uma abordagem do ciclo hidro-social; para finalmente apresentar as 

propostas para garantir o uso adequado dos segmentos da sociedade que disputam a água na  

região com precisão sobre sua gestão. 

O capítulo 9 do livro foi produzido por um destacado grupo de profesores e pesquisadores da 

Universidad Nacional de Mar del Plata: Julio Luis del Rio, Graciela Benseny, Fabricio Oyarbide, 

Mariana Alicia Camino, María Juliana Bó, Noelia Aymara Padilla y Silvia De Marco, que fizeram uma 

reflexão acerca das mudanças nas paisagens fluviais no sudeste da província de Buenos Aires - 

Argentina a partir da influência do desenvolvimento urbano da cidade de Mar del Plata e outras 

vizinhas. Eles apresentam um metodologia prática interessante para avaliar o valor ambiental e 

estético dos cursos de água nas áreas peri-urbanas e urbanas. Apontam finalmente que a inclusão dos 

sistemas fluviais como componentes da paisagem no contexto do ordenamento territorial baseado na 

multidimensão ambiental, conduzirá a uma necessidade posta no valor desses sistemas, e a usos mais 

adequados, em pról de um melhor funcionamento global da paisagem. 

O capítulo 11 elaborado pelo Professor Eros Salinas Chávez da Facultade de Turismo da 

Universidad de La Habana e a pesquisadora Noelia Velázquez Reyes, apresenta como a presença e 

uso das águas minero-medicinais existentes em uma região no oeste de Cuba tem favorecido a 

criação de um produto turístico muito específico desde pelo menos 100 anos na zona e na 

conformação de um povoado turístico, cujo desenvolvimento econômico e social tem estado 

muito ligado com o uso dessas águas para tratamentos de reabilitação. Depois de décadas de 

deteriorização e decadência deste produto turístico e, portanto, de San Diego de los Baños, o 

estado cubano se propõe impulsar este tipo de turismo com as perspectivas de ampliar seus 

serviços e recuperar a tradição desse reconhecido balneário.   

 

                                                   

 

Os Organizadores 
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Capítulo 1 

 

 
NOVOS OLHARES DA CRISE HÍDRICA MUNDIAL 

 
 

Carlos Alexandre Leão Bordalo 2 
 
 

Introdução 
 

Neste início de século o Conselho Mundial da Água já realizou cinco Fóruns Mundiais da 

Água: Kyoto (2003); Cidade do México (2006); Istambul (2009); Marselha (2012) e Daegu e 

Gyeongbuk (2015), onde foram travados grandes debates, acerca da água como direito humano 

universal versus a água como mercadoria, e o de uma crise eminente para o abastecimento de 

água doce ainda neste século.        

Sobre esta temática, a Organização das Nações Unidas – ONU vem desde o início deste 

século apresentando uma série de relatórios referentes ao atual dimensionamento e 

mapeamento da disponibilidade quantitativa e qualitativa da água doce no mundo. Em março 

2003 em Kyoto, Japão, durante a realização do Terceiro Foro Mundial sobre a Água o “Ano 

Internacional da Água Doce”, a ONU/UNESCO apresentou a publicação do primeiro Informe das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos no Mundo (WWDR1) “Água para 

todos, Água para vida”. Apresentando a nível mundial um dos mais importantes debates deste 

novo século, que nortearam a sobrevivência da humanidade e do próprio planeta, diante da 

crise mundial da água doce. 

O referido informe (WWDR1) apresenta o primeiro resultado do estudo organizado pela 

UNESCO desde o ano de 2000 através do Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos 

(WWAP), do qual participam conjuntamente mais de 23 agências da própria ONU e secretariado 

pela UNESCO. Com os resultados obtidos a partir dos dados da Organização Mundial de 

Meteorologia e de outras instituições, e cruzados com os dados fornecidos nos indicadores sociais, 

econômicos e demográficos, pode-se, então construir cenários sobre a oferta e demanda mundial 

por recursos hídricos para a segunda metade deste século. Posteriormente são apresentados mais 

cinco relatórios WWD 

                                                           

2
 Doutor em Desenvolvimento Sustentável do trópico Úmido UFPA. Professor da Universidade Federal do Pará. E-mail: 

carlosbordalo@oi.com.br 
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Mas na geografia contemporânea, principalmente a brasileira o debate acerca da crise 

hídrica mundial ainda é muito recente. São poucos os geógrafos que se envolvem com o tema 

água. Visto que, ao longo de décadas, a água vinha sendo tratada equivocadamente como um 

recurso natural abundante e inesgotável. Visão errônea esta que ocultou por muitos anos, os 

verdadeiros valores: sanitário, cultural, social, econômico e geopolítico que a água possui e 

possuirá ainda mais neste século, pois para muitos ela já é considerada o “ouro azul”.  

Nosso bjetivo é mostrarmos como alguns estudiosos, ativistas e geógrafos estão olhando, 

pensando e escrevendo sobre o tema “crise hídrica mundial”, numa perspectiva da geografia 

política da água ou a geopolítica da água. Bem como o diálogo da geografia com pensadores de 

outras áreas das ciências sociais que com base na ecologia política e hidropolítica nos permitem 

compreender e explicar essa crise hídrica sobre novos e diferentes olhares. 

Para tanto, buscou-se analisar as obras de geógrafos como: Becker (2003), Bordalo (2009, 

2012 e 2015), Bouguerra (2004), Costa (2003), e Ribeiro (2003 e 2008). E alguns pesquisadores e 

ativistas como: Barlow (2003, 2009 e 2015), Gleick (1998), Petrella (2004) e VandanaShiva (2006).   

Nelas foram identificadas e apresentadas muitas inquietações e reflexões sobre a crise hídrica no 

mundo, principalmente em relação aos diferentes cenários hidropolíticos de stress e escassez hídrica 

em vários países em todos os cinco continentes, afetando principalmente a população mais pobre que 

residem não só na zona rural, mas também na periferia das grandes cidades.     

Num primeiro momento, após uma breve introdução apresentaremos o olhar da 

Organização das Nações Unidas sobre a crise hídrica mundial, onde são apresentados dados e 

informações oficiais contidos nos WWDRs. Posteriormente são mostrados os novos olhares para 

compreender melhor que crise hídrica mundial é essa?. Finalizando com considerações a partir 

dos novos e diferentes olhares da crise hídrica mundial. 

 
O olhar da Organização das Nações Unidas sobre a crise hídrica mundial 

 
 A crise hídrica no mundo se faz presente de duas formas, uma que envolve a quantidade 

suficiente de água doce, seja as superficiais contidas nas bacias hidrográficas, ou as subterrâneas 

armazenadas nos aquíferos ou precipitas na forma de chuva, e a sua qualidade em relação aos 

desejáveis parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, que permitam um potencial (oferta) 

disponibilidade hídrica para atenderem as reais demandas atuais e futuras em relação às 

diferentes formas de uso, rural, doméstico e industrial. 

 
Por crisis del agua se entiende la falta, actualmente crônica y muy extendida, de 
suministros  de agua potable de buena calidad y precio razoable y de servicios de 
saneamiento, junto a la elevada  incidencia de enfermedades ligadas, la destrucción del 
agua de ríos y lagos (WWDR1/UNESCO/ONU, 2003, p. 9).  
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Essa interpretação apresentada pela ONU/UNESCO sobre a crise mundial da água doce, 

esta diretamente relacionada às diferentes formas de apropriação, uso e conservação dos 

recursos hídricos, por parte da populaçãodos países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, onde a questão principal é a desigual oferta entre esses países, do 

abastecimento de água potável de boa qualidade a preços razoáveis, e dos serviços de 

saneamento, fundamentais à melhoria da qualidade de vida dessas populações. 

A crise que envolve o atendimento ao aumento mundial do consumo de água potável, no 

caso, a crescente demanda por água em boa quantidade e qualidade, destinada aos usos agrícola, 

industrial e doméstico, relaciona-se não só à distribuição espacial e temporal desse recurso, mas à 

capacidade de atender a essas diferentes demandas. Contudo, como poderíamos estimar ou 

definir esse “custo razoável” para os serviços de saneamento, a toda população dos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento? Visto que, neles encontramos ainda populações rurais e 

urbanas excluídas desses serviços e que se encontram próximo ou abaixo da linha de pobreza. 

Os relatórios da ONU/UNESCO (WWDR) levantam a questão referente não só ao volume 

mínimo de água doce superficial, atmosférica ou subterrânea disponível por habitantes (m³/hab/ano), 

para atender suas demandas domésticas básicas de alimentação e higiene, em 1.700 m³ per capita ao 

ano. Mas também o fato deste volume mínimo da disponibilidade hídrica também ter que ser dividido 

com outros tipos de usuários, como a agricultura, aquicultura, mineração e indústria. 

Para ONU/UNESCO, os países em que a quantidade de água renovável per capita ano 

estivesse acima de 1.700 m³ estariam fora da situação de estresse hídrico. Os que estiverem entre 

1.000 m³ a 1.700 m³ já são classificados em situação de estresse hídrico. Já os países que 

estiverem abaixo de 1.000 m³/hab/ano, se enquadram na categoria de estresse grave.   

Mas os relatórios WWDR da própria ONU, apontam que não seria adequado avaliarmos o 

quadro de crise com base no estresse ou escassez hídrica, apenas com os valores e índices per 

capita de quantidade de água renovável disponível por anos. Teremos que inserir outras variáveis 

como as formas de usos, as perdas, os custos e a sua gestão. 

Os dados divulgados no relatório da UNESCO (WWDR1, 2003), mostram bem essas 

desigualdades entre os países desenvolvidos, os em desenvolvimento e os subdesenvolvidos em 

relação as formas de usos da água. Quanto aos usos alternativos da água nos países 

desenvolvidos, o uso industrial é o mais representativo com 59%, seguido do agrícola com 30%, e 

o restante 11% destinado ao doméstico. Já nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, os 

números mostram que a maior parte do uso da água, 82% é destinada à agricultura, 10% para o 

uso industrial e somente 8% para o uso doméstico.  
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Em relação aos dados sobre o percentual da população mundial, dividida por continentes, 

que ainda não possuem uma boa infraestrutura nos serviços de distribuição e abastecimento de 

água potável e a rede de esgoto sanitário, as desigualdades ainda são maiores.    

Para a população mundial que ainda não possui serviços de abastecimento de água potável, a 

Ásia lidera com 65%, em seguida a África com 27%, a América Latina e o Caribe com 6%, e a Europa 

com somente 2%. Quanto à população mundial que não é atendida pelos serviços de saneamento, os 

dados mostram mais uma vez que a Ásia lidera com 80%, seguida pela África com 13%, a América Latina 

e o Caribe com 5% e a Europa novamente, com apenas 2%. É bom salientar, que nas duas pesquisas não 

aparecem os Estados Unidos e Canadá, pois esses serviços atendem a totalidade da população. 

 No caso brasileiro, alguns recentes e importantes estudos sobre a qualidade dos serviços 

de saneamento oferecidos nos estados e municípios do país, como: A Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNSB/IBGE); o Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgoto do Sistema Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades; e do Atlas Brasil, abastecimento urbano de água. Apontam que mesmo tendo havido uma 

melhoria significativa do nível de atendimento da infraestrutura dos serviços de abastecimento de 

água potável à população total do país desde o início do século XXI. O mesmo não se pode dizer a 

todos os estados e municípios brasileiros. 

Segundo dados do IBGE (PNSB, 2008), mesmo com os avanços no País em relação ao 

período 2000/2008 onde ocorreu um crescimento na ordem de 23% no número de domicílios 

abastecidos de água por rede geral. O quadro de precariedade deste serviço na Região Norte do 

país, ainda é muito evidente, visto que para o mesmo período houve apenas um discreto 

crescimento na ordem de 2,25%. Pois o número de domicílios abastecidos por rede geral de água 

na Região Norte, subiu irrisoriamente de 44,3% em 2000, para 45,3% em 2008. Contrastando com 

os dados da mesma pesquisa que mostram um aumento no número de domicílios atendidos no 

país de 63,9% em 2000, subiu para 78,6% em 2008.   

Analisando os dados referentes ao volume de água distribuída por dia, tratada e sem 

tratamento, por Grandes Regiões do Brasil, verifica-se que em 2008 o país já apresentava um 

percentual de 92,9% do volume de água distribuído diariamente com tratamento e apenas 7,1% 

do volume de água distribuído diariamente sem tratamento. Mas, esses percentuais se mostram 

desiguais quando analisamos os percentuais pelas cinco grandes regiões, pois enquanto as Regiões 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentavam um percentual do volume de água 

distribuído diariamente com tratamento acima dos 91%, na Região Norte esses percentual ainda 

estava bem abaixo com apenas 74,3%. Já para o volume de água distribuído diariamente sem 

tratamento, essas quatro regiões possuem um percentual abaixo dos 8,8%, enquanto na Região 

Norte esse percentual é superior em mais de três vezes com 25,7% (BORDALO et al., 2015).  
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Em outra pesquisa mais recente (SNIS, 2013), observa-se que em 19 estados o índice de 

atendimento urbano com rede de água em 2009 foi superior a 90%, enquanto que em outros três, 

o índice situou-se próximo ou abaixo dos 50%: Rondônia, 54,8%; Pará, 53,9%; e Amapá, 41,7%.  

Quanto às capitais de estado, as informações fornecidas ao SNIS em 2009 resultaram em índice de 

atendimento urbano com rede de água igual a 100% para 9 capitais: Boa Vista-RR, Palmas-TO, Belo 

Horizonte-MG, Vitória-ES, São Paulo-SP, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Porto Alegre-RS e Goiânia-

GO. Outras capitais situaram-se em patamar muito próximo dos 100%: Cuiabá-MT, 99,7%, Brasília-

DF, 99,4%; e Aracaju-SE, 99,1%. Há também algumas capitais de estados com índices muito baixos, 

como Macapá-AP, 42,8%, e Porto Velho-RO, apenas 38,1%.     

Diante de tal situação, vem ocorrendo a busca cada vez maior de novas fontes de recursos 

hídricos em boa quantidade e qualidade, passando a ser uma das grandes preocupações dos países em 

desenvolvimento e os subdesenvolvidos, que possuem estresse ou escassez hídrica. Contudo, a origem 

do problema não se encontra apenas no fato desses países obterem uma maior quantidade de água 

doce, e de fácil captação, como as águas superficiais, disponibilizada nas bacias hidrográficas. 

 
El consumo de agua per cápita aumenta (debido a la mejora de los niveles de vida), la 
población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto de apropiación se eleva. 
Si se suman las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, se puede decir 
que la cantidad de agua existente para todos los usos está comenzando a escasear y ello 
nos lleva a una crisis del agua (WWDR1/UNESCO/ONU, 2003, p. 9). 

 

Mas, a necessidade de se adequar à oferta disponível desse recurso, as formas de usos 

que priorizem a melhoria das condições de saneamento urbano e rural, a irrigação das áreas 

agrícolas, geração de energia, indústria, e outras que garantam a melhoria da qualidade de vida da 

grande maioria da população pobre, que sofre com o estresse e a escassez hídrica. 

 

El estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población mundial es a la vez un 
síntoma y una causa de la crisis del agua.  El  hecho de facilitar a los pobres un mejor acceso 
a una agua mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de la pobreza. Al mismo 
tiempo, una mejor gestión nos permitirá hacer frente a la creciente escasez de agua per 
cápita en muchas partes del mundo en desarrollo. (WWDR1/UNESCO/ONU, 2003, p. 4) 

 

As dificuldades apresentadas pelos países subdesenvolvidos em relação à gestão dos seus 

recursos hídricos, estão relacionadas aos graves problemas econômicos e sociais, que dificultam a 

adoção de políticas públicas eficazes no tratamento de questões, como a melhoria da infraestrutura 

do saneamento urbano e rural, através de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água 

potável e da rede de esgoto sanitário, irrigação de áreas agrícolas e geração de energia hidráulica, 

que são vitais ao processo de desenvolvimento econômico e social. Essa preocupação está muito 

presente nos onze desafios, frente à vida e o bem estar, apresentado no Relatório do WWDR1/2003: 
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1 – Satisfacer las necesidades humanas básicas; 

2 – Proteger los ecosistemas en bien de la población; 

3 – Ciudades: necesidades divergentes del entorno urbano; 

4 – Asegurar el suministro de alimento para una población mundial creciente; 

5 – Promover una industria más limpia en beneficio de todos; 

6 – Utilizar la energía para cubrir las necesidades del desarrollo; 

7 – Reducir los riesgos y hacer frente a la incertidumbre; 

8 – Compartir el agua: definir el interés común; 

9 – Identificar y valorar las múltiples facetas del agua; 

10 – Asegurar la difusión de los conocimientos básicos: una responsabilidad colectiva; 

11 – Administrar el agua de modo responsable para asegurar un desarrollo sostenible. 

 
No Relatório WWDR2 (2006), entre os vários debates sobre “A Água, uma 

responsabilidade compartilhada”. Foi apresentado um estudo sobre o Índice de Estresse Hídrico 

Relativo (RWSI), que permite identificar e mapear em diferentes escalas os países e regiões como 

usem estresse hídrico (MAPA 1).  

                                                             
Mapa 1 – Índice de estresse hídrico relativo. 

 

 

Fonte: WWDR2/ONU, 2006. 
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A preocupação com a situação de estresse hídrico que já atinge a população de muitos 

países e regiões do globo voltou a ter destaque nos Relatórios WWDR3 (2009) “A água em um 

mundo em mudança” e no WWDR – 2014 “Água e Energia”. Neles os índices de estresse hídrico 

relativo mostram que mais de 40% da população mundial viverá em zonas com severos problemas 

hídricos em 2050 (MAPA 2): 

 

Mapa 2 – Total de recursos hídricos renováveis, 2011 (m³ per capita por ano). 

 

Fonte: WWDR/UNESCO/ONU, 2014. 
 

  

No mais recenté Relatório WWAP/UNESCO/ONU (WWDR, 2016), Richard Connor e Karen 

Frenken, apresentam um importante artigo sobre a situação dos recursos de água doce. Onde são 

discutidas as diferentes formas de definir e medir a escassez de água e o estresse hídrico. Para esses 

autores a melhor definição de escassez hídrica depende da combinação de varios resultados como: 

 

La escasez de agua es el resultado de diversas causas y podemos considerar tres 

dimensiones de la misma: (1) escasez de agua física (según lo antes señalado); (2) escasez de 

agua económica debido a una falta de infraestructura debido a limitaciones financieras o 

técnicas, independientemente del nivel de los recursos hídricos; (3) escasez de agua 

institucional debido a que las instituiciones no han cumplido a la hora de proveer al usuario 

con un suministro de agua confiable, seguro y equitativo (FAO, 2012) (WWDR, 2016, p 18). 
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Figura 3 –Escassez de Água Física e Econômica a Nível Mundial. 
 

 
 

Fonte: WWDR/UNESCO/ONU, 2016. 

 
 

Esses desafios mostram bem uma clara preocupação por parte da ONU, em relação à 

gestão dos recursos hídricos mundiais, para a segunda metade deste século, diante dos 

indicadores de mau uso, desperdício e poluição.  

A crise da água, então, passa a ser concebida como um problema muito mais de gestão e 

governabilidade, do que, essencialmente, a escassez do recurso. A proposta de gestão dos 

recursos hídricos, de forma integrada, participativa, e descentralizada, através de políticas públicas 

que priorizem, a aplicação de leis e instrumentos que regulem as diferentes formas de 

apropriação, uso e poluição, surgem como principal mecanismo de regulação entre o estado e a 

sociedade, capaz de gerenciar e minimizar as mazelas provocadas pela escassez hídrica.  

No primeiro relatório WWDR1 (2003), a ONU já apontava alguns desafíos no âmbito da 

gestão dos recursos hídricos como forma de se evitar uma crise hídrica mundial. Sua orientação 

seguia no sentido da necessidade de investimento no melhoramento e eficiência da 

governabilidade, como as cinco proposições a seguir: Reduzir os riscos e fazer frente à incerteza; 

Compartilhar a água: definir o interesse comum; Identificar e valorar as múltiplas facetas da água; 

Assegurar a difusão dos conhecimentos básicos: uma responsabilidade coletiva; e administrar a 

água de modo responsável para asegurar o desenvolvimento sustentável. 
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Caberá então, aos países que desejam evitar ou superar suas crises de água, a 

implantação de formas e mecanismos de gestão, que permitam uma melhor governabilidade do 

estado em conjunto com a sociedade, através de ações negociadas e transparentes, capazes de 

permitir um desenvolvimento sustentável dos seus recursos hídricos. Combatendo a má gestão, as 

perdas, os desperdícios e furtos na infraestrutura dos serviços de abastecimento de água, 

tratamento dos afluentes industriais e domésticos, incentivos ao reuso das águas oriundas das 

Estações de Tratamento de Esgoto, ao reflorestamento das margens e nascentes dos rios e 

mananciais, fiscalização e combate ao desmatamento e a poluição dos corpos hídricos, atividades 

de educação ambiental e na criação e consolidação dos comitês de bacias hidrográficas. 

  
Novos olhares para se compreender melhor, que crise hídrica mundial é essa? 

 
Essa preocupação sobre uma “crise” da água doce diante da expansão desenfreada no 

consumo também é apontada pelo geógrafo norte-americano Peter Gleick, professor do Pacific 

Institute for Studies in Development, Environment, and Security da Califórnia. Como consequência 

da lenta redefinição ou mudança no paradigma do planejamento e manejo dos recursos hídricos, 

nos países desenvolvidos. É que o problema do “risco” de escassez hídrica para o próximo milênio 

está relacionado à necessidade de uma mudança mais rápida de um novo paradigma que adote o 

manejo da água, voltado ao aumento da eficiência do sistema de abastecimento, bem como no 

tratamento e reutilização dos efluentes residenciais e industriais.  

Gleick (1998) ressalta que no século XIX a revolução industrial e o elevado crescimento 

populacional foram responsáveis por uma dramática e extensa modificação no ciclo hidrológico, 

através da construção de grandes projetos de engenharia destinados ao controle de inundação em 

áreas de planícies, para geração de energia hidráulica e os voltados para irrigação. No século XX 

durante o período da guerra-fria, nas décadas de 50, 60 e 70, os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento voltaram a passar por um grande crescimento econômico, fato que levou a um 

novo e significativo aumento da demanda mundial por recursos hídricos destinados à: geração de 

energia hidrelétrica, irrigação, indústria e no abastecimento público nos grandes centros urbanos. 

Mas, Gleick (1998) argumenta que ainda não existe um “risco” de escassez hídrica para 

o século XXI em algumas regiões do planeta pois, o problema não está relacionado à diminuição 

da oferta de água, visto que o volume disponível para a captação/exploração ainda é muito 

maior que a demanda atual. O “risco” não estaria na oferta de água, mas na manutenção do 

tradicional modelo de planejamento do abastecimento de água para os diversos fins (irrigação, 

indústria, hidrelétrica, abastecimento público, etc.) em virtude de se preocupar apenas com o 

fornecimento contínuo e cada vez maior do volume de água, mesmo que a fonte esteja cada vez 

mais distante e cara do seu local de uso.     
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Esse modelo tradicional caracterizado na busca de novos e maiores mananciais (grandes 

represas), localizados em regiões cada vez mais distantes, onde a água é transportada via longos 

canais artificiais ou aquedutos, já estaria sendo substituído nos Estados Unidos da América desde 

a década de 1990 por um novo paradigma.  

Este paradigma se orienta no sentido de uso mais sustentável do recurso hídrico. Ao invés 

da busca cada vez mais distante e cara, por novos mananciais localizadas em outras bacias 

hidrográficas com grande disponibilidade hídrica, seria melhor e mais barato, o investimento no 

aumento da eficiência dos sistemas de: captação, tratamento e distribuição da água para os 

diversos fins. Essa eficiência está relacionada à melhoria tecnológica dos sistemas e equipamentos 

utilizados nas redes de abastecimento, que precisam ter um menor desperdício de água que 

ocorre nos vazamentos e defeitos da rede. 

A outra forma apontada por Gleick (1998) como eficiência no sistema é o fato de cada vez 

mais os consumidores norte-americanos se preocuparem em construírem suas casas e apartamentos, 

onde nas cozinhas e banheiros as torneiras, duchas, chuveiros e os vasos sanitários, sejam cada vez 

mais eficientes ao consumirem ou desperdiçarem uma quantidade cada vez menor de água tratada. 

Essa preocupação com a maior eficiência e menor desperdício não está apenas nos 

moradores das cidades, mas também nos fazendeiros que passam a utilizar sistemas de irrigação mais 

eficazes e econômicos, como também nas indústrias que foram obrigadas a combater o desperdício de 

água tratada e no tratamento dos seus efluentes líquidos que reciclados voltaram à rede local.  

Além disso, a preocupação com a superação dos riscos de crise mundial no 

abastecimento de água doce requer uma maior regulação dos conflitos entre os usuários 

(países/estados/municípios) públicos e privados dos recursos hídricos, com a implementação de 

políticas públicas voltadas para gestão dos recursos hídricos, garantindo uma governabilidade no 

acesso, uso e proteção desse precioso bem indispensável à sobrevivência pacífica da humanidade. 

Outro importante estudioso do tema sobre a “crise da água” é o italiano Ricardo Petrella 

(2004), ele também argumenta que neste século a água suscitará três grandes questões, que 

envolvem todos os habitantes e as sociedades do mundo: 

1) O acesso à água potável é um direito humano, por isso universal, indivisível e imprescritível, 

ou uma necessidade vital cuja satisfação passa através dos mecanismos de mercado?  

2) A quem pertence à água? Trata-se de um bem comum (comum a quem, a que tipos de 

comunidades), ou trata-se de um bem apropriável, a título privado, de uma mercadoria 

vendável que podemos comprar como petróleo ou outro bem/mercadoria?  
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3) É possível deter os processos de rarefação e de escassez crescente dos recursos hídricos do 

Planeta, garantindo a utilização das águas e a segurança de abastecimento para todos, segundo 

os princípios de uma gestão sustentável e solidária, ou devemos deixar a escolha, quanto à 

locação dos recursos hídricos do Planeta, às lógicas geopolíticas dos estados nacionais e às 

lógicas financeiras dos detentores privados de capital, enfraquecendo, assim, as formas e as 

práticas de democracia representativa e participativa?      

Quem trabalha com a ideia de uma hidropolítica para explicar o problema da “crise 

mundial da água”, é o geógrafo tunisiano Mohamed Bouguerra (2004), quando pergunta se existe 

uma escassez ou má gestão da água?         

Na tentativa de nos responder se existe uma escassez ou má gestão da água? Bouguerra 

(2004) nos responde que a água é “um recurso bem mal repartido” e que neste século será alvo de 

grandes tensões locais e conflitos internacionais. Ele fala de uma hidropolítica para compreender 

os conflitos pela água que existem nos cinco continentes. E os conflitos acontecem seja entre 

Estados Turquia-Síria, Jordânia-Israel, Índia-Bangladesh, Irã-Iraque, Namíbia-Lesoto, Senegal-

Mauritânia, Hungria-Eslováquia, Uzbequistão-Kasaquistão-Quirquistão-Tadjiquistão, ou entre 

estados federados como na Índia, na Malásia e nos Estados Unidos da América.  

Sobre a tentativa de se definir a ideal quantidade de água disponível por países ou por 

habitante/ano, Bouguerra (2004) destaca o Índice das Necessidades de Água Doce Habitante proposto 

pelo Hidrólogo Marlin Falkenmark, que o apresenta na tentativa de se definir o conceito de “estresse 

hídrico” e de “penúria de água”. Desta forma, se dirá que um país está em estado de estresse hídrico 

se a disponibilidade anual de água for inferior a 1.700 m³ por pessoa. Se ele se situar entre 1.700 m³ e 

1.000 m³ por cabeça, o país enfrentará, provavelmente, períodos de falta temporária ou ilimitada. 

Quando o abastecimento anual por pessoa é inferior a 1.000 m³, o país enfrenta a penúria.  

Para a ativista indiana Vandana Shiva (2006) a crise da água é a dimensão mais difusa, 

mais severa e mais invisível da devastação ecológica da Terra. E diz que um país enfrenta uma 

crise de água grave quando a água disponível é menor que mil metros cúbicos por habitante por 

ano e quando essa disponibilidade anual por habitante cai abaixo de quinhentos metros cúbicos, 

compromete-se cruelmente a sobrevivência da população.    

Shiva (2006) também argumenta que a “baixa” disponibilidade hídrica por habitante/ano, 

não se deve apenas a fatores naturais regidos pelo ciclo hidrológico, ou decorrente do grande 

crescimento demográfico visto em alguns países asiáticos como China, Índia e Paquistão. Ela 

explica que no último século a taxa de retirada da água causada pelo seu uso excessivo, excedeu a 

do crescimento populacional pelo fator de dois e meio.   
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Essa grande retirada excessiva de água estaria relacionada ao uso de tecnologias 

poderosas que ao obedecerem a filosofia do desenvolvimento que violam o ciclo da água, apenas 

levam ao esgotamento da água e não ao seu melhor uso, fato que levaria  a escassez da água.  

Tentando explicar a crise da água, Shiva (2006) diz que há dois paradigmas, o do mercado e o 

ecológico. O paradigma do mercado enxerga a escassez de água como uma crise que resulta da 

ausência de comércio de água, pois a sua comercialização a preços mais elevados levariam a melhor 

conservação, pois a oferta da água estaria regulada pelas leis de mercado. Já para o paradigma 

ecológico a crise da água é uma crise ecológica com causas comerciais, mas sem soluções de mercado. 

E para acabar com essa crise, só com o rejuvenescimento da democracia ecológica.  

Outros ativistas que também pesquisam e nos alertam sobre a “crise da água no mundo”, 

são Maude Barlow e Tony Clarke (2003). Eles chamam atenção para um “Alerta Vermelho” em 

relação ao problema da escassez da água, pois de acordo com os dados das Nações Unidas, trinta 

e um países do mundo atualmente enfrentam escassez de água. Mais de um bilhão de pessoas 

não teriam nenhum acesso à água limpa para beber e quase três bilhões não teriam nenhum 

acesso aos serviços de saneamento público. Segundo esses dados, as previsões que até o ano de 

2050, o mundo terá 2,6 bilhões de pessoas a mais do que tem hoje, mas 2/3 dessas viverão em 

condições de séria escassez de água, e 1/3 com escassez absoluta. E a demanda por água excederá 

a disponibilidade em 56%.      

Mas Barlow e Clarke (2003) nos explicam que as causas a esse “alerta vermelho” não 

estariam apenas relacionadas aos problemas de baixa disponibilidade hídrica e o elevado 

crescimento populacional, mas também ao acesso desigual à água doce e tratada. E esse alerta 

seria maior para os países do Terceiro Mundo, pois segundo a ONU, antes de 2025, a grande 

maioria das megalópoles, nas quais mais de 50% da população que não tem nenhum acesso à 

água limpa, fica situada no Terceiro Mundo e a taxa mais alta de crescimento dentro dessas 

cidades está nas favelas e que antes de 2030 mais da metade da população desses enormes 

centros urbanos será composta de moradores de favela sem acesso a qualquer tipo de serviço de 

água e saneamento básico.          

Em outra obra, Barlow (2009) nos pergunta “para onde foi toda água?” Ela nos apresenta 

três cenários que juntos estariam conspirando em direção à calamidade: 

 - Cenário um: O mundo está ficando sem água doce e a humanidade está poluindo, desviando e 

esgotando as fontes finitas de água da Terra, em ritmo perigoso que aumenta constantemente; 

- Cenário dois: A cada dia, mais e mais pessoas estão vivendo sem acesso à água limpa e que a 

crise global da água se tornou um símbolo muito poderoso da crescente desigualdade no mundo;  

- Cenário três: Um poderoso cartel corporativo da água surgiu para assumir o controle de todos 

os aspectos da água a fim de obter lucro em benefício próprio.     
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Nesta mesma obra, Barlow (2009) no diz que neste início de milênio, foram pulicados 

mais estudos, relatórios e livros sobre a crise global da água do que em todo o século que o 

precedeu. Ela destaca as informações do World WatchInstitute que declarou “A escassez de água 

pode ser o desafio ambiental global menos valorizado de nossa época”. E sobre a escassez da 

água, ela nos apresenta que o veredito final irrefutável. O mundo está enfrentando uma crise 

hídrica devido à população, à poluição, à mudança climática e a uma onda de crescimento 

populacional de tamanha magnitude que quase dois bilhões de pessoas agora vivem em regiões 

do planeta que apresentam estresse hídrico. Além disso, a menos que alteremos nossos caminhos, 

até o ano de 2025, dois terços na população mundial enfrentaram a escassez hídrica. 

Em outra obra mais recente, Barlow (2015) relata que em 2030, espera-se que a demanda 

por água supere a oferta em 40%. Ela destaca ainda que, quase a metade da população mundial 

estará vivendo em áreas de estresse e em 2075, o número de afetados poderá ser tão alto quanto 

sete bilhões de pessoas.        

Para alguns geógrafos brasileiros como Bertha Becker (2003) a escassez de água é a mais 

recente preocupação, sendo percebida e anunciada como verdadeira catástrofe mundial, a ponto 

de lhe serem atribuído um valor estratégico similar ao do petróleo no século XX e a denominação 

de “ouro azul”. Uma verdadeira hidropolítica se configura no cenário mundial. São vários os 

geógrafos que também corroboram nas críticas a esse processo de valoração e mercantilização 

dos recursos naturais, em particular a água. Destacamos aqui os professores da Universidade de 

São Paulo - USP Wanderley Messias da Costa e Wagner Costa Ribeiro. Para eles esse discurso 

apocalíptico de uma “crise” mundial no abastecimento de água potável no século XXI, decorrente 

de uma próxima “escassez hídrica”, defendido pelos neoclássicos, esconde o real interesse na 

apropriação privada da natureza, como capital natural, permitindo assim a sua mercantilização. 

Para Costa (2003) essa escassez relativa (natural ou produzida), e a distribuição desigual 

têm transformado a água em um bem econômico crescentemente valorizado (commodity). Fato 

este agravado pelos desiguais níveis de acessibilidade entre povos e nações pobres e ricas à água 

de boa qualidade, acarretando sua maior valoração no mercado mundial, contradizendo o “direito 

universal à água” proclamado pela ONU.      

Já para Ribeiro (2003) essa situação é ainda mais grave porque um dos temas que mais 

despertou interesse entre os presentes na Conferência Mundial da Água realizada em 2003 na 

cidade de Kyoto no Japão, foi o comércio da água doce. Comércio esse que já envolveria 

internacionalmente grandes grupos de capital privado, como as empresas francesas Vivendi e 

Suez, a alemã RWA, e a inglesa Thames Water.        
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É por isso que Costa (2003) afirma que a questão da desigualdade primária na distribuição 

dos recursos hídricos no mundo combinada à escassez relativa e dos níveis de acessibilidade a 

esses mesmos recursos constitui, atualmente, assuntos objeto da economia política, da 

geoeconomia e da geopolítica. Muito mais do que, propriamente, das ciências naturais (aí 

inseridas as ciências ambientais de extração exclusivamente ecológica).   

Com base nos argumentos de Becker (2003), Costa (2003) e Ribeiro (2003), fica claro 

que o problema mundial da água doce, não está só na diminuição da disponibilidade absoluta 

(oferta menor que a demanda) em virtude do elevado crescimento demográfico, que leva à 

escassez hídrica, tão pouco ela deva ser regulada exclusivamente pelas leis do mercado. Mas , 

sim na crise do desigual acesso à água, bem como nas diferentes formas de utilização e 

consumo, bem dispares entre os países ricos e pobres. Criando o que Becker chama de o 

paradoxo abundância do recurso versus inacessibilidade social, situação essa, muito bem 

explicada pela geografia política e pela geoeconomia.   

Em outra obra Ribeiro (2008) escreve sobre uma “Geografia Política da Água” onde 

ressalta que instituições como a OMC e o Banco Mundial tem desempenhado uma função chave 

no processo de privatização dos serviços da água. O que tem levado a um verdadeiro comércio 

global da água. Nesta mesma obra Ribeiro (2008) salienta que garantir o acesso à água para toda 

população do planeta é uma tarefa política, e que seria preciso estabelecer um acordo que 

possibilitasse a democratização do acesso à água.      

Ademas, o autor procura analisar as várias maneiras de se mensurar a disponibilidade 

hídrica de uma unidade geográfica. Destacando o Índice de Estresse Hídrico proposto por 

MarlinFalkenmark (1989), o Índice Social de Estresse Hídrico de Ohlsson (1999) e os índices 

propostos por Peter Gleick (1993) e o da Organizações das Nações Unidas - ONU.  

Segundo Ribeiro (2008) um dos conceitos mais recorrentes é o de “estresse hídrico” 

explorado pelos autores citados. Já o de “escassez hídrica” pode ser definido como: 

 

A escassez hídrica é uma das medidas de avaliação geográfica de uma unidade territorial. 

Ela pode ser física ou econômica. Quando a quantidade de água disponível de um país não 

é suficiente para prover as necessidades da sua população, existe uma escassez física da 

água. Se um país não tem recurso financeiro para levar água de qualidade e em 

quantidade suficiente à sua população, apesar dela ocorrer em seu território, a escassez é 

econômica. Em geral a escassez é mensurada a partir do estoque hídrico de cada país, 

mais a água renovável dividido pelo total da população (RIBEIRO, 2008. p 62).  
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A forma como algumas instituições e pesquisadores internacionais, apresentam um 

cenário de “crise” na demanda por água doce (escassez hídrica) que afetaria a sobrevivência da 

humanidade, principalmente nos países subdesenvolvidos, na segunda metade do século XXI, é 

também criticada pela Bertha Becker (2003), ao defender que essa visão global apocalíptica e 

catastrófica está relacionada a uma previsão de um “explosivo crescimento demográfico” 

defendido sob uma nova roupagem, pelas teses malthusianas.    

Nas interpretações dos dados demográficos referentes ao crescimento populacional, e o 

das grandes cidades, são desconsideradas as possibilidades de haver uma diminuição nas taxas de 

crescimento populacional e urbano, como fora verificado nas últimas décadas nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.        

O simples crescimento populacional de um país, junto com o seu crescimento urbano, 

não é indicador suficiente que possa, garantir que todos os habitantes terão acesso aos mesmos 

serviços de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto sanitário. Bem como o 

cálculo médio do consumo de água por habitante (m³/hab/ano) de um país ou de uma cidade, não 

reflete o real consumo doméstico numa sociedade marcada por grandes desigualdades sociais e 

econômicas, que refletem diretamente no poder aquisitivo e no seu bem estar. 

Segundo os dados da própria ONU (2003), as atividades agrícolas correspondem cerca de 

70% do consumo mundial de água doce no planeta, sendo ainda maior nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, com 82%. Esse quadro, aliado ao problema da 

inacessibilidade da grande maioria da população de baixa renda desses países aos serviços de 

abastecimento de água potável (65% Ásia, 27% África e 6% América Latina), mostram que são 

falsas e exageradas as premissas demográficas, que responsabilizam o crescimento populacional e 

urbano, como os grandes vilões do consumo e desperdício de água.    

Outro grande fator desconsiderado pelos neomalthusianos é a capacidade do estado e da 

própria sociedade urbana, implementarem medidas de controle no abastecimento e uso da água 

potável, e medidas voltadas ao combate do desperdício, através de métodos educativos e 

punitivos. Essas ações estão presentes nos programas de gestão dos recursos hídricos, e permitem 

um efetivo controle sobre a apropriação, uso e proteção das águas evitando assim sua eminente 

escassez. Logo, tentar restringir a responsabilidade pela e escassez de água doce no planeta, a 

fatores demográficos, criando um cenário apocalíptico, representa uma visão reducionista e 

quantitativa do problema, visto que, a situação requer também uma análise de caráter sócio, 

econômico, político e ambiental a nível mundial e regional, bem como a adoção de políticas 

públicas voltadas para gestão dos recursos hídricos.      
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No caso mais específico do recurso água, Becker (2003) relata ainda que essa tentativa de 

mercantilização da natureza esta bem presente nas diretrizes do Banco Mundial ao atribuir um 

valor de mercado a água. Como sendo a única forma de combater o seu desperdício e a escassez, 

visto que, na grande maioria dos países periféricos, principalmente em relação aos países 

muçulmanos, a água é tida como um bem gratuito.       

Essa mercantilização da água, sustentada pelas teses da economia ambiental neoclássica, 

outrora adotada pelo Banco Mundial, encontra-se segundo Becker (2003), presente nas seguintes 

propostas: implantação de um sistema de taxas sobre o uso, a predação e os rejeitos; na criação 

dos mercados de BOT (Build, Operate  and Transfer); e com a implantação do mercado dos direitos 

da água, onde o próprio mercado e não o estado será o responsável pela determinação do preço e 

da quantidade de água alocada, experiência já adotada recentemente nos EUA e no Chile. 

Ribeiro (2008) nos explica que a distribuição física da água não obedece a critérios de renda, e 

sim decorre de processos naturais. A água como elemento natural depende do ciclo hidrológico para 

ser reposta. Nesse processo incluem-se fatores climáticos, geológicos e outros relacionados ao uso do 

solo. E que existe muita polêmica em torno dos indicadores de água na Terra e que muitas visões 

exageram na escassez. E que a crise da água também é resultado de sua distribuição pelo planeta. Ela 

combina natureza a história, dando-lhe um caráter eminentemente geográfico. 

Para este geógrafo existem várias maneiras de se mensurar a disponibilidade hídrica de 

uma unidade geográfica, bem como são apresentados vários índices para se tentar medir a 

escassez da água que pode ser física e econômica. Como o Índice de Pobreza de Água, que leva em 

consideração cinco aspectos: recursos disponíveis, acesso à água, capacidade da população em 

manejá-la, seu uso e a qualidade do ambiente em que ela ocorre.     

Essa tarefa política em se analisar o debate político sobre o acesso e o controle da água, 

se confunde com o que entendemos ser uma verdadeira hidropolítica global, bem expressa tanto 

na geografia política, quanto na ecologia política.       

Para os geógrafos amazônidas como Bordalo (2008) essa aproximação teórica e 

metodológica da geografia com a ecologia política permite um rico arcabouço na leitura e no 

entendimento de processos biofísicos e socioeconômicos, presentes nos temas que envolvem a 

gestão dos recursos naturais. Diferente da economia ambiental neoclássica que defende que o 

mito da “escassez” da água, resulta do elevado crescimento populacional, pela ausência de 

propriedade privada, bem como na falta de uma regulação pelo mercado. A ecologia política junto 

com a geografia política ao não dissociarem natureza e sociedade, e tempo e espaço, são capazes 

de visualizar melhor a clara manifestação dos interesses dos donos dos meios de produção, em se 

apropriarem cada vez mais dos recursos naturais tidos como capital natural.  



32 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

Para este geógrafo que procura explicar a “crise” mundial da água na vista numa 

perspectiva da Geografia Política, essa tarefa política em se analisar o debate político sobre o 

acesso e o controle da água, se confunde com o que entendemos ser uma verdadeira hidropolítca 

global, bem expressa tanto na geografia política, quanto na ecologia política (Bordalo, 2012). 

 

Considerações finais a partir dos novos olhares da crise hídrica mundial 

 

 Ter o direito de livre acesso à água, mas acima de tudo em níveis de elevada qualidade, 

deixou de ser apenas uma reivindicação da população pobre localizada na zona rural. Mas 

também dos milhões de habitantes das favelas das grandes cidades, que ainda não são atendidos 

pela infraestrutura dos serviços de abastecimento de água potável.   

Resolver o problema da falta e da má qualidade desses serviços para esta parcela da 

população mundial rural e urbana, não é apenas uma questão de ordem econômica e tão pouco 

de mercado. Uma vez que, o acessoà água potável à essa população não deve ser visto apenas 

como um serviço prestado por uma empresa pública ou privada, que pode ser substituído por 

outro produto, pois não seria “essencial” a sua sobrevivência. 

No final do século XX instituições como a OMC e o Banco Mundial defenderam que o 

aumento da infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água nos países em 

desenvolvimento, não deveriam mais ficar sob a responsabilidade das empresas públicas. E que o 

aumento da demanda pelos serviços da água só poderiam ser atendidos por empresas privadas, 

tidas como as únicas capazes de ampliar com qualidade e rapidez. O que acarretou numa 

verdadeira onda de privatização das Companhias Públicas por todo o mundo.     

E aqui a água se apresenta de fato como “ouro azul” disputado e pretendido por todos, 

pelos que a vêm como um bem apropriável, a título privado, de uma mercadoria vendável, versus 

os que defendem que o acesso à água potável é um direito humano, por isso universal, indivisível 

e imprescritível. Ter acesso a água doce potável não é uma opção, é um direito. 

A água não pode ser entendida aqui como apenas mais um recurso natural 

transformado em mercadoria, outrora, defendido pelas teses do neoliberalismo econômico. Ela 

deve ser sim aceita e compreendida como um bem de direito universal a todos, tendo mais do 

que apenas um valor econômico, mas um valor simbólico, espiritual, sanitário, cultural, 

alimentar e de saúde pública. A água deve ser tratada como um “Patrimônio da Humanidade”, 

sem restrição de acesso a todos os povos. 
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Capítulo 2 

 

 
ÁGUA, GEOPOLÍTICA E VALORES IMPLÍCITOS 

 
 

André Geraldo Berezuk 3 
Antonio Augusto Rossotto Ioris4 

 
  

INTRODUÇÃO  

 
Água, mundo e pontos de vista 

A água, tradicionalmente considerada como um dos mais valiosos recursos naturais do 

mundo possui um valor biológico/ecológico/filosófico maior do que o próprio litro do petróleo. 

Contudo, simplesmente definir economicamente o valor deste líquido, como inestimável para a vida, é 

reconhecer sua importância em um contexto social, cultural, humanístico, histórico, territorial. A 

exacerbada visão economicista dos valores da água, fortemente influenciada nos últimos anos pela 

ideologia neoliberal, ao mesmo tempo em que pode se constituir como caminho de ação para 

desenvolvimento e evolução das políticas hídricas, pode também comprometer as importantes 

dimensões éticas, culturais e políticas. Ou seja, trata-se de um imperativo moral que todas as pessoas 

tenham acesso à água com qualidade, para que nenhum cidadão sofra com escassez hídrica ou sofra 

com doenças vinculadas ao acesso à água com qualidade ruim, principalmente aquelas que não 

podem pagar por ela. Pelo contrário, deveriam pagar por este recurso, especialmente, as corporações, 

as indústrias e as atividades comerciais que são os maiores usuários do hídrico mundial. 

A Conferência de Dublin de 1992, em seu Artigo 4, afirma que “a água é dotada de um 

valor econômico em seus distintos usos, sendo reconhecida como um produto econômico5”. 

Porém, propor de modo simplista que a água é dotada de valor econômico, tende a identificá-la 

como uma commodity e significa facilitar a ocorrência de discriminação, entre aqueles que podem 

e os que não podem pagar. Por mais que as leis hídricas explicitem que a água, para fins de 

subsistência, possa ser livremente utilizada por todos, abre-se, assim, a possibilidade de 

consolidação de um sistema de transações de mercado, que geralmente fortalece a segregação 
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social, pois concebe a água como mercadoria. Levando-se em conta que Mercado e Estado são 

inter-relacionados e sem separação rígida, a ideia de água como mercadoria muito provavelmente 

desencadeará em maiores desigualdades e outros problemas sociais. Sendo assim, justifica-se a 

formulação de algumas questões, para a reflexão: 

1. Considerando a necessidade organizacional de um sistema regulador econômico (ou seja, a 

existência de um mecanismo de mercado) envolvendo os aspectos hídricos, como este poderia 

taxar adequadamente as corporações que extraem a água em suas atividades, sem que a conta 

final oprima as populações mais carentes ou mesmo “sufoque” uma classe média já 

sobrecarregada com inúmeras taxas e impostos? 

2. Não se constitui como possível que os atores da produção, em especial os empresários, 

possam diminuir a margem de lucro líquido de suas empresas em prol de uma evolução de 

suas atividades de produção (onde se encontra a extração do recurso hídrico) onde todos os 

segmentos de uma sociedade possam ter acesso à água é à qualidade de vida? A ideologia do 

“nunca ganhamos tão pouco” iria prevalecer contra a possibilidade de diminuição dos lucros 

líquidos em prol do desenvolvimento social e, consequentemente, dos consumidores? 

3. Não se constitui como possível que o próprio Estado, aliado ao setor empresarial, pudesse 

diminuir as taxas (incluindo, neste aspecto, as hídricas), dado que o problema de muitas nações não 

é o quanto se arrecada, mas o como se investe? Muitos países, tais como o Brasil, arrecadam 

vultosos valores em impostos, sem que isto se corresponda em investimento e resultados. 

Trata-se de um dilema da formulação de políticas públicas que a necessidade de uma 

concepção mais humanista, social e justa da água venha, muitas vezes, acompanhada de uma 

concepção fria, produtivista e mercadológica da mesma, que exacerba a desigualdade e a 

competição acirrada entre os mercados e entre os países. O Relatório Mundial de 

Desenvolvimento Hídrico das Nações Unidas de 2015 (The United Nations World Water 

Development Report, 2015) é muito claro para com a dimensão social da água, em especial para 

com os seus três pilares: o social (poverty and social equity), o econômico (economic development) 

e o ambiental (environmental protection and ecosystem services). Contudo, este mesmo relatório 

apresenta que o mundo, em 2050, obrigatoriamente, necessitará produzir 60% a mais de 

alimentos, sendo exigidos 100% a mais de alimentos nos países em desenvolvimento e, deverá 

utilizar 400% a mais de água nas atividades industriais globais. 
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Em termos de aumento da demanda hídrica global, até 2050, o mundo necessitará de um 

aumento de 55% da exploração hídrica, se comparado com a quantidade explorada de 20156. Ao 

mesmo tempo, o mundo precisará de mais energia, possuirá milhões de pessoas a mais sem 

acesso à água potável e com uma concreta iminência de maiores macro-impactos globais 

decorrentes das mudanças climáticas, provenientes da emissão antropocêntrica de gases-estufa. 

Assim sendo, essas questões parecem não possuir solução aceitável sem uma 

reformulação ética, sem um repensar geopolítico dos próprios moldes de produção e sem uma 

reflexão do próprio modo global de consumo. A não-consideração destes desafios pode lançar o 

globo em uma atmosfera de tensão, conflito e morte, onde as populações mais pobres e 

vulneráveis terão as suas vidas ainda mais afetadas, quando não ceifadas. A desconsideração do 

valor ético da questão da água, inserindo toda a expectativa de solução deste paradoxo em um 

viés tecnicista, é favorecer a um discurso de um mundo que diz buscar a sustentabilidade, mas 

cujos atos de produção enfatizam a desigualdade nua e crua. 

A água, com relação à sua disponibilidade global, configura-se já como uma das mais 

sérias questões geopolíticas do século XXI. Caso levemos em consideração a Mapa 1, das Nações 

Unidas, logo podem ser realizadas algumas considerações. Observando-se a figura, percebe-se a 

desigual e preocupante situação hídrica de todo o continente Africano, de todo o Oriente Médio e 

de quase todo o Sudeste Asiático (excetuando-se a Indonésia, a Tailândia e as Filipinas) e Índia. 

Não se pode esquecer também a situação de escassez hídrica no Centro-Norte da China, no 

México, no Centro-Oeste dos Estados Unidos, no Peru, nos altiplanos bolivianos, no sudeste 

australiano e no nordeste brasileiro. O que se percebe, nesta configuração territorial e geopolítica 

apresentada na figura, é uma divisão muito clara entre países desenvolvidos e países 

subdesenvolvidos, apesar da presença do Centro-Oeste dos Estados Unidos e da Austrália como 

locais portadores de estresse hídrico que destoam um pouco desta perspectiva apresentada7. 

 
                                                           

6
 Segundo o World Water Development Report 2015 (tradução livre), “A demanda global hídrica é muito influenciada pelo 

aumento da população, urbanização, produção de alimentos, energia, políticas de segurança e processos macroeconômicos, tais 
qual o comércio global, as mudanças na dieta alimentar e o aumento do consumo. Para 2050, o aumento da demanda global 
hídrica projetada é de 55%, por causa do crescimento das demandas industriais, da geração de energia geotérmica e do uso 
doméstico”. Original do inglês: “Global water demand is largely influenced by population growth, urbanization, food and energy 
security policies, and macro-economic processes such as trade globalization, changing diets and increasing consumption. by 
2050, global water demand is projected to increase by 55%, mainly due to growing demands from manufacturing, thermal 
electricity generation and domestic use”. 
7
 Convém ressaltar que a figura de 2012, é igualmente passível de análise, apesar de ser inegável o seu alerta perante a questão 

hídrica mundial. Tomando-se como exemplo o Brasil, este país apresentou problemas com deficit hídrico em áreas que a figura 
insere como “com pouco ou nenhum deficit”, tal como no ano de 2015, na Região Metropolitana de São Paulo. Ou seja, a figura não 
aborda, com acurácia regional, a classificação de áreas com razoáveis estoques hídricos de outras com problemas hídricos, sendo 
seus resultados de escala mundial.  
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Mapa 1 – Escassez hídrica no globo, segundo a Organização das Nações Unidas. 
 

 
Fonte: WWAP, Nações Unidas. Disponível em; <http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml>. Acesso em: mar. 2016. 

 

O Mapa 1 revela que a questão hídrica mundial não é tão somente embasada na 

configuração física territorial, ou seja, daqueles que tem a sorte ou o azar de possuírem reservas 

hídricas razoáveis ou insuficientes. A questão hídrica constitui-se como um tema de 

investimento intenso em infraestrutura e justa distribuição entre setores sociais, no qual se 

prima pela qualidade de vida de uma determinada população. Investimentos exigem condições 

financeiras em caixa, know-how técnico que possibilite estes investimentos e adequada 

sobriedade e responsabilidade pública e privada para fazer com que a população seja realmente 

beneficiada por estes serviços. Todavia, investimento hídrico é uma ação que, ao mesmo tempo 

em que é dotada de inegável significado social, também possui significado financeiro, 

mercadológico, econômico. Deste modo, as ações estratégicas em infraestrutura hídrica 

fortalecem o desenvolvimento ideológico da água como mercadoria, enquadrando-a como 

recurso hídrico a ser apropriado pelo capital. 

Convém ressaltar que uma das facetas que envolvem o problema social da água não pode 

residir, pura e simplesmente, no fato da água ser uma mercadoria (e, portanto, dotada de valor 

econômico), mas, também sim, porque as nações subdesenvolvidas geralmente não possuem know-

how técnico para a realização de macro-obras estruturais (tendo que contar com empresas 

estrangeiras que exigirão prerrogativas contratuais que os seus Estados terão de arcar). Deste modo, 



38 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

o problema pode ser tanto de natureza financeira como técnica. Todavia, o pior aspecto, neste 

ponto de vista, parece ser a da incompetência das próprias agências do Estado, que não gerenciam 

adequadamente os seus investimentos hídricos custosamente construídos, não possuindo adequada 

visão de curto, médio e longo prazo. A falta de visão e planejamento (mesmo com a presença de 

empresas externas construindo estas obras custeadas pelo próprio Estado) contribui diretamente 

com a possibilidade de esquemas de corrupção e superfaturamento destas obras, o que encarece 

ainda mais o valor do metro cúbico, e lesa as verbas destinadas a estas obras prejudicando a 

população mais pobre, deixando-a ainda mais carente. 

No mais, é salutar que se apresente, porém, que o problema da falta de verbas para a 

construção destas obras em países subdesenvolvidos não é de todo verdadeiro, já que existem 

doações de inúmeros órgãos externos e ONG´s, além de possibilidades de empréstimos 

financeiramente relevantes para estes fins. Convém explicitar, como exemplo, que neste contexto 

geopolítico mundial, envolvendo diretamente e indiretamente os recursos hídricos: 

1. muitos países subdesenvolvidos da África estão sendo diretamente auxiliados por capital privado 

e estatal chinês em vários países africanos8, por capital privado e estatal britânico, em especial com 

o desenvolvimento de projetos como o Hydro Nation pela Escócia em Malaui, Tanzânia, Ruanda e 

Zâmbia (SCOTTISH GOVERNMENT, 2015) e por capital privado e estatal brasileiro especialmente em 

Angola e Moçambique (IGLESIAS; COSTA, 2012). A mesma tendência pode ser observada na 

América Latina e em países sul-asiáticos; 

2. diversos órgãos mundiais, tal qual o Banco Mundial e as Nações Unidas, estão disponíveis a 

investir em programas hídricos que possam melhorar a qualidade de vida de países e suas 

respectivas populações. Convém ressaltar, que, dentre as dezessete metas de desenvolvimento 

sustentável provenientes da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, a meta número 6 explícita o objetivo em assegurar a disponibilidade e a 

sustentabilidade do gerenciamento da água e dos níveis de saneamento básico para todas as 

pessoas (Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for 

all) (UN,  the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015).   
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 Dentre várias referências sobre investimentos chineses na África, convém, a fins de informação, ver a reportagem “Mapa do 

investimento chinês na África revela destino de US$ 75 bi” - http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130430_china_africa_ru 
ou a reportagem “INVESTIMENTO CHINÊS EM ÁFRICA: Moçambique em 10º lugar” - 
http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/investimento-chines-em-africa-mocambique-em-10-lugar-2402/ 
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Assim sendo, questiona-se a discussão da natureza financeira como se fosse o fatídico fator, 

quando relacionada aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e enfatiza-se o 

componente técnico-metodológico das ações, que por sua vez encontra-se umbilicalmente ligado aos 

componentes políticos, ideológicos e de escopo moral das ações em políticas hídricas nestes países. 

Deste modo, pergunta-se: a responsabilidade referente à existência de uma desigualdade 

hídrica mundial, além da determinística questão da configuração hídrica do território, é do 

respectivo país que, mesmo possuindo a chance de melhorar a sua situação de escassez, não 

consegue obter êxito em seus processos de desenvolvimento hídrico e infraestrutural?  

O Mapa 1 poderia levar à interpretação que a responsabilidade “é do país pobre”? Esta 

questão complexa necessita-se de uma análise geopolítica que enfatize também a visão do país 

desenvolvido, do “país rico”, mesmo porque responsabilizar as próprias limitações do país 

subdesenvolvido é fortalecer uma ideologia colonialista tradicional. Ao mesmo tempo, interpretar 

que a responsabilidade é do “país pobre” poderia oferecer condições para justificar o mecanismo 

de mercado, em seus processos de expansão, onde os consumidores, em especial os menos 

afortunados, são literalmente forçados a se integrar em sistemas de consumo, em que estes 

próprios consumidores, que possuem suas tradições e conceitos ligados à questão da água, são 

literalmente ignorados. Enfatizando as desigualdades agravadas pelo mercado e de seus atores 

econômicos, são relevantes os trabalhos de muitos pensadores, entre os quais seria importante 

relembrar as contribuições de Darcy Ribeiro (1995) e Milton Santos (2008). 

Darcy Ribeiro (1995), em sua obra “O Brasil como um problema”, ressalta, com clareza 

poucas vezes tão nítida, o forte jogo do mercado, e a opressão para com as classes sociais menos 

favorecidas (nisso se encontrando incluída, diretamente, a questão da água e das políticas 

hídricas). Mesmo sendo um texto voltado à esfera do Brasil e a um contexto geral, a mensagem 

possui destacada relevância: 

 

Seu discurso não muda. Outra vez prometem que, se tiverem liberdade de lucrar, o bolo de 

riquezas há de crescer, para ser distribuído. O que pretendem, de fato, não é menos do que 

congelar a velha ordem. Sua trampa é fazer supor que exista, escondida por aí, uma casta de 

empreendedores geniais, capacitada a promover o progresso, a modernização e a riqueza 

geral. É crível que nosso patronato possa passar da condição do mais açambarcador que se 

conhece para a de um apostolado distributivista? Seria de rir, como uma piada, essa 

afirmação, se ela não fosse tão trágica. O Brasil é o caso mais escandaloso de concentração 

de renda que se conhece. Somos o país em que os ricos mais monopolizam e em que os 

pobres menos veem a riqueza que produzem (RIBEIRO, 1995, p.15). 
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Milton Santos (2008), em sua obra “Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal”, enfatiza várias vezes o agressivo aspecto do processo de globalização como 

geradora de desigualdades, entrando, neste contexto, a água. Segue citação:  

 
O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-
lo o único caminho histórico, acaba, também, por impor certa visão da crise e aceitação dos 
remédios sugeridos. Em virtude disso, todos os países, lugares e pessoas passam a se 
comportar, isto é, a organizar sua ação, como se tal “crise” fosse a mesma para todos e 
como se a receita para afastá-la devesse ser geralmente a mesma. Na verdade, porém, a 
única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira e não qualquer outra. Aí 
está, na verdade, uma causa para mais aprofundamento da crise real – econômica, social, 
política, moral – que caracteriza o nosso tempo (SANTOS, 2008, p.18).   
 

Um viés ideológico do país desenvolvido conceitua a água como naturalmente dotada de 

valor econômico, sendo constatada como até mesmo “exótica” uma excessiva preocupação social 

para com a questão da água. Isto porque os países desenvolvidos possuem um nível mais técnico e 

ambientalmente protecionista de suas políticas hídricas e ambientais, enquanto que uma enfatização 

da discussão social da água, da terra e do ambiente constitui-se como uma característica dos países 

subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento (DOYLE; McEACHERN, 1998). Realizando-se, 

pois, o exercício de percepção da visão do país desenvolvido, os “países ricos” acreditam que os países 

em desenvolvimento e os subdesenvolvidos devem obrigatoriamente investir tecnicamente em suas 

políticas infraestruturacionais e ambientais, sendo que oportunidades e verbas para o 

desenvolvimento de países emergentes e subdesenvolvidos estão sendo ofertadas, na maioria das 

vezes, pelos seus bancos e pelas suas instituições. 

Entretanto, o que as nações mais desenvolvidas não conseguem, ou não querer, observar, 

é que as normas da economia e da competitividade dos mercados mundiais priorizam e favorecem 

os países mais economicamente desenvolvidos, enquanto que os países mais pobres, quando se 

esforçam, não conseguem mais do que uma posição subalterna, coadjuvante, para a perpetuação 

da qualidade de vida do país mais rico (e. g. Brasil, Colômbia, Tailândia, Argentina, dentre outros). 

Se o país subdesenvolvido não consegue nem a posição de coadjuvante, este é “condenado” à sua 

posição de marginal, em um contexto global. Com a questão da água ocorre o mesmo 

procedimento, quando os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento exportam 

maciçamente suas commodities aos principais mercados, sendo que, para a produção destas 

foram utilizados milhões de metros cúbicos de seus respectivos potenciais hídricos (isso sem 

esquecer-se de toda a água que está armazenada em frutas, legumes e cereais, a considerada 
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água virtual9). Ou seja, a água possui um preço, que para o país exportador é o preço de sua 

própria riqueza hídrica, de sua biodiversidade e de sua própria riqueza edáfica.  

O cidadão comum de um país desenvolvido pode não compreender esta complexidade dos 

moldes de produção, quando, em seus mercados, este pode consumir tranquilamente o café 

colombiano, a banana de Gana ou de Honduras, o tabaco cubano, o morango do Marrocos e o 

açúcar e a soja do Brasil, inseridos no processo de fabricação de muitos outros produtos. Ao mesmo 

tempo, seguindo a “engrenagem da produção”, empresas compradoras destes produtos necessitam 

avidamente destes víveres, assim como os seus países de origem necessitam avidamente destas 

vendas, e o processo acaba transcendendo a fronteira entre “pobres e ricos”, ou seja, se globaliza. A 

água está envolvida em tudo isto e as políticas hídricas visam a manutenção deste cotidiano de 

produção, mesmo envolvidas, estas políticas, em uma aura conservacionista.   

Convém também lembrar que a posição de vanguarda econômica dos países 

desenvolvidos, que foi conseguida mediante a exploração direta de suas colônias (hoje países 

fornecedores), possibilitou, ao longo dos séculos, o desenvolvimento de um sistema educacional. 

O sistema educacional destas nações desenvolvidas constitui-se como um “grande trunfo” destas 

nações perante as demais, pois provê estas nações da maior possibilidade de conhecimento 

técnico e humano que necessita. Quando estas nações, ainda assim precisam de recursos 

humanos, mas não os possuem, elas “importam” estas cabeças que fortalecerão as suas principais 

universidades e, depois, suas indústrias e instituições. Este conhecimento técnico (provindo de 

seus recursos humanos), vinculado ao poder tecnológico de suas empresas, é o que possibilita que 

estes países gerenciem e monitorem, de maneira muito mais apropriada, os seus recursos 

hídricos. Deste modo, explica-se, ao menos parcialmente, porque países desenvolvidos que 

possuem estresse hídrico considerável, tais como a Espanha, a França ou Itália, não tenham, 

atualmente, o nível de problemas hídricos crônicos que seriam esperados (levando-se, em 

consideração, o seu potencial hídrico e sua configuração física de seus territórios), graças aos 

                                                           

9
 Conceito de água virtual (tradução livre) - “Água virtual constitui-se como a água que está inserida no interior de um produto, não 

em um conceito real, mas em uma concepção abstrata. Este conceito, portanto, se refere à quantidade de água necessária que foi utilizada 
no processo de produção de um determinado produto. Desse modo, a água virtual tem sido referida como “água estrutural” ou “água 
externa”, sendo que esta última denominação refere-se quando a importação de água virtual para um determinado país significa que este 
país importador utiliza água provinda do estrangeiro. Esta “água externa”, portanto, está sendo adicionada no potencial hídrico do país 
importador”. Original do inglês: “Virtual water is the water ‘embodied’ in a product, not in real sense, but in virtual sense. It refers to the 
water needed for the production of the product. Virtual water has also been called ‘embedded water’ or ‘exogenous water’, the latter 
referring to the fact that import of virtual water into a country means using water that is exogenous to the importing country. Exogenous 
water is thus to be added to a country’s ‘indigenous water” (HADDADIN In: HOEKSTRA, 2003). 
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esforços perante o desenvolvimento de um substancial arcabouço técnico hídrico, se comparado 

aos outros países que não possuem know-how semelhante. 

Entretanto, a modernidade possui um custo, a globalização possui um custo, a ambição 

de um mundo futurístico possui um custo. Este custo está embasado na diminuição das 

desigualdades sociais que as ideologias do mercado estão exacerbando, e ele é a coletivização e 

maior organização de um “sistema-mundo” 10, cuja ideia o sistema de mercado conceitua de 

maneira conservadora, reforçando este as diferenças e promovendo a divisão. E a água se 

encontra no seio desta discussão, inserida neste embate, em uma posição de dualidade, sendo de 

um lado produto e, de outro, instrumento de desenvolvimento social. 

 

A Água e o Mapa dos Conflitos 

 

Segundo o relatório Water for a Sustainable World (WWDR, ONU, 2015, p. 11), é 

projetado um aumento de 40% do deficit de água dentro dos cenários tradicionais de produção, 

com a população mundial aumentando em 80 milhões de pessoas por ano, com um prognóstico 

de 9,1 bilhões de pessoas no mundo, com 2,4 bilhões de pessoas vivendo na África Subsaariana 

até 2035. Ainda segundo este relatório, existe a tendência de aumento de 35% da água utilizada 

no mundo para produção de energia e de 70% da água utilizada do mundo para suprir as 

necessidades de produção agrícola até o ano de 2035.  

No mais, segundo este mesmo relatório, a degradação dos ecossistemas globais 

(incluindo a influência do processo de mudanças climáticas devido ao processo de aquecimento 

global) já chegou a um crítico nível, o que poderia acarretar em um possível colapso. Segundo este 

relatório, esta situação alcançou o preocupante estágio graças a falhas de decisão decorrente de 

ações políticas e estratégicas equivocadas, assim como a predominância da lógica econômica sem 

considerações efetivas para com a integração social e ambiental. 

                                                           

10
 Conceito de sistema-mundo – Segundo Wallerstein (1974), uma definição de sistema-mundo pode ser considerada como: 

(tradução livre) “... um sistema social que possui suas fronteiras, suas estruturas, seus membros, suas regras de legitimação e sua 
coerência. Sua existência é originada pela ação de forças conflitivas que atuam conjuntamente sobre este sistema, tensionando-o e 
fragmentando-o, tentando cada membro sempre remodelá-lo à sua própria vantagem. Este sistema possui características tais quais 
os de um organismo, que é dotado de um tempo de vida, cujas características se mutacionam em alguns aspectos e se mantém 
estáveis em outros. Podem ser definidas suas estruturas como sendo, em diferentes períodos, fortes ou fracas, quando analisadas 
segundo sua lógica interna de funcionamento”. Original do inglês: “…a social system, one that has boundaries, structures, member 
groups, rules of legitimation, and coherence. Its life is made up of the conflicting forces which hold it together by tension and tear it 
apart as each group seeks eternally to remold it to its advantage. It has the characteristics of an organism, in that it has a life-span 
over which its characteristics change in some respects and remain stable in others. One can define its structures as being at different 

times strong or weak in terms of the internal logic of its functioning”. 
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Global environmental degradation, including climate change, has reached a critical level 
with major ecosystems approaching thresholds that could trigger their massive collapse 
(Undesa, 2012). This is a result of past failures to design decision-making mechanisms that 
would appropriately govern the global and national commons and the earth’s shared 
natural resources. Despite efforts to create cooperation around environmental treaties 
and agreements, decisions directly affecting environmental issues are often taken outside 
of environmental policy circles. Any predominance of economic logic without the 
integration of social and environmental considerations, as it currently exists in many 
development approaches, means that long-term environmental objectives may be set 
aside in favour of short-term economic goals (WWDR, ONU, 2015, p. 13)

11
.   

 

Convém, portanto, realizar uma rápida análise do Mapa 1, referente ao mapa da 

Organização das Nações Unidas. Observamos quase toda a África com sérios problemas de 

potencial hídrico, não se encontrando quase nenhum país africano livre do problema hídrico. Em 

2013, este é um continente 1,1 bilhão de habitantes. Ainda levando-se em consideração a figura 1, 

observando-se a Ásia, contando os países do Oriente Médio, Índia e parte do Sudeste Asiático, são 

mais dois bilhões de habitantes aproximadamente. Observando a área do centro-norte e norte da 

China, somam-se, no mínimo, mais de 500 milhões de habitantes, segundo a figura apresentada 

pelo relatório da ONU. Fazendo uma simples somatória, com África e Ásia, pode-se ter uma 

estimativa de 3,5 bilhões de pessoas que já vivem com possíveis problemas crônicos de acesso à 

água, o que se constitui como aproximadamente 50% da população mundial no ano de 2016. São 

dados muitos sérios provindos de um site diretamente relacionado à maior organização mundial 

de países (http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml).  

Não é, ao menos, curioso que os principais conflitos do mundo, que hoje são veiculados 

na mídia como conflitos de cunho religioso, serem provenientes de países que possuem 

problemas hídricos crônicos? Uma possível resposta inicial a esta pergunta e reflexão é de que os 

problemas de natureza social mais explosivo rapidamente aparecem em áreas do planeta onde 

surge, em maior intensidade, a miséria e a fome crônica, a falta de higiene e cuidados sanitários 

básicos, onde a maior parte de seus cidadãos não possuem muitas perspectivas de vida a não ser a 

de viver “como pária social” até a sua morte, ou migrar rumo aos países desenvolvidos. 

                                                           

11
 Tradução livre: A degradação do meio ambiente, em escala global, incluindo a questão das mudanças climáticas, tem alcançado 

um nível crítico, com a maior parte dos ecossistemas se aproximando de limites que poderiam engatilhar o seu possível colapso 
(Undesa, 2012). Este é um resultado de falhas históricas para com a formulação de mecanismos de criação de decisão que 
pudessem, apropriadamente, gerenciar a necessidade global e dos países, assim como para a melhor dividir os recursos naturais do 
planeta. Apesar dos esforços para criação de cooperação entre os tratados e acordos ambientais, decisões que afetam diretamente 
os temas ambientais são, na maioria das vezes, tomadas fora dos círculos das políticas ambientais. Qualquer predominância de 
lógica econômica sem a integração das considerações de ordem social e ambiental, tal como atualmente existe em muitos projetos 
de desenvolvimento, significa que objetivos ambientais de longo prazo podem estar sendo desconsiderados em prol dos objetivos 
econômicos de curto prazo (WWDR, ONU, 2015, p. 13). 
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A onda migratória aos países europeus do ano de 2015, primeiramente vinculada aos 

conflitos de guerra e perseguição às minorias, pode ser, em um maior plano, vinculada à falta de 

água e de perspectivas favoráveis nestes mesmos países. Por outro lado, apresentando-se como 

um exemplo de enorme desigualdade, existem países que estão planejando viagens à Marte, 

pensando na possibilidade de evolução nas pesquisas genéticas para que seus cidadãos vivam 

até os 120 anos de idade e ilimitadas condições tecnológicas para que seus cidadãos possuam 

todas as vantagens possíveis.  

O “pobre” observa esta disparidade e migra (quando não se revolta e protesta contra esta 

condição), e o “rico” fecha as suas fronteiras, pois, caso o contrário, o seu projeto de futuro 

estratégico fica ameaçado. Estes dois mundos, com perspectivas totalmente diferentes e 

desiguais, possuem, como uma de suas diferenças determinantes, o fato de um possuir a água e o 

outro não e, por isso, é concebível que um adote o conceito de água como produto econômico e o 

outro como instrumento social. 

Convém lembrar Smith (2011), em suas conjecturas a respeito do mundo em 2050, que a 

questão da água possui papel central, quando são lembrados, em sua obra, a realidade de países 

como a Nigéria, a da fronteira China-Rússia, ou mesmo da situação do centro-oeste dos Estados 

Unidos. Da mesma forma, Diamond (2004), relata o inexorável colapso de diversas populações em 

diversos contextos históricos, quando os seus recursos hídricos entram em colapso. Assim sendo, 

no sentido mais clássico do contexto geopolítico, quem possui água possui o futuro e quem não a 

possui será extinto. Sendo assim, quais são as áreas mais bem servidas deste líquido? 

Observando-se novamente a figura 1, percebe-se que, ao menos atualmente, as áreas 

boreais do Hemisfério Norte possuem água em abundância, assim como a América do Sul e Central em 

suas áreas florestais (no caso em especial da América do Sul, devido à presença de suas florestas 

equatoriais, que retêm a umidade proveniente dos oceanos, umidade esta que consegue chegar até 

mais altas latitudes na América do Sul devido à influência geomorfológica da cadeia Andina). Estudos 

da importância da floresta amazônica como provedora hídrica na América do Sul podem ser 

encontrados em Gash et. al. (1996), Marengo (2007) e até mesmo em 1983, com Lovejoy e Salati In: 

Moran. Além destas duas importantes áreas, a Indonésia possui potencial hídrico razoável. 

Voltando-se, novamente, às áreas boreais, além de extensas florestais e de extensas 

áreas de degelo ativas no curto verão boreal, chama a atenção, no Hemisfério Norte, a baixa 

densidade populacional, se comparada, por sua vez, com as áreas tropicais e mesmo áreas 

temperadas onde residem a maior parte dos habitantes do globo. Deste modo, configura-se o que 

Smith (2011) apresentou, em sua obra, como o redescobrimento do Norte Boreal. Estas áreas do 

Hemisfério Norte se constituem como verdadeiros vazios demográficos, com poucos e extensos 
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países com crescimento demográfico negativo ou zero, em um mundo onde áreas com elevado 

estresse hídrico são geralmente hiperpovoadas. Isso ressoa como combustível para novos e 

violentos conflitos futuros, ainda mais quando a água seguir a sua quase certa tendência a uma 

hipervalorização, onde milhares não terão capital para possuir água de qualidade para suas 

necessidades e onde alguns países possuirão muito mais água do que outros. 

O que a Rússia diria se os países vizinhos migrassem para o seu território? Como seriam 

as relações Rússia-China se milhões de chineses rumassem para o território russo? Estaria o 

Canadá preparado para uma grande leva migracional de habitantes de procedência árabe, indiana, 

chinesa? Os Estados Unidos conseguiriam absorver mais imigrantes dos milhões que já possui? 

Estariam o Brasil ou os países da América Central dispostos a acolher muitos imigrantes destas 

áreas com alto estresse hídrico? Os países escandinavos, referência de organização urbana e 

territorial, acolheriam mais imigrantes?       

O que está ocorrendo nos países Europeus, em especial no ano de 2015, serve como uns 

parâmetros de como estes países estão reagindo a esta onda migracional. A Alemanha recebeu, no 

ano de 2015, um milhão de imigrantes, que provêm, em sua metade, da Síria. O motivo apontado para 

tal leva migracional, em princípio, são os conflitos internos em seus países de origem, mas a busca por 

um melhor padrão de vida não possuiria, como princípios básicos de escolha, a busca por um país que 

zela pelos direitos humanos? Ou um país com possibilidade de absorção de mão de obra? Ou um país 

dotado de sistema democrático e bons sistemas educacional e de saúde? E, no fim, mas antes destes 

questionamentos levantados, um país dotado de água e recursos? Os recursos naturais e a água, em 

resumo, possuem um fator primário na decisão destas pessoas, pois nenhum migrante gostaria de 

migrar para um país que não oferecesse condições de acesso à água e alimentos. 

Enquanto o planeta passa, segundo alguns, por um período histórico conturbado, para outros 

um período revolucionário, e para outros sendo esta sensação de revolução de ímpeto constante 

(seguindo as ideias de Feyerabend), o sistema de mercado continua a se fortalecer e a se globalizar, 

adotando uma postura sempre agressiva para com relação ao sistema natural12, tão agressiva quanto 

a sua postura para com os competidores (adversários). Para o mercado, nesta concepção agressiva, 

não é um quesito primordial se água possui um conceito social, humanístico, natural, religioso, 

espiritual, já que o mesmo concebe a água como commoditie, um produto, a serviço da mais-valia. 

                                                           

12
 Esta postura agressiva do mecanismo de mercado para com a própria natureza chama à memória o clássico conceito de natureza 

externa de Smith (1984), no qual “De um lado, a natureza é externa, uma coisa, o reino dos objetos e dos processos que existem 
fora da sociedade. A natureza exterior é primitiva criada por Deus, autônoma; é a matéria-prima da qual a sociedade é construída, a 
fronteira que o capitalismo industrial frequentemente faz recuar. Como árvores e rochas, rios e tempestades, a natureza está 
esperando para ser internalizada no processo de produção social" (p.28). Do original, em inglês: “On the one hand, nature is 
external, a thing, the realm of the extra humans objects and processes existing outside society. External nature is pristine, God-given, 
autonomous; it is the raw material from which society is built, the frontier which industrial capitalism continually pushes back. As 
trees and rocks, rivers and rainstorms, it is external nature waiting to be internalized in the process of social production”. 
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Todavia, os inegáveis impactos ambientais negativos, provindos da atividade econômica, 

fortaleceram o sentimento humanístico, social, natural, religioso e espiritual da água de tal forma, 

que tanto o mercado e as esferas governamentais tentam, a mais de cinquenta anos, encontrar 

uma forma de inserir valores humanos no universo frio do capital. Sendo assim, surgiu um 

contexto ambiental, uma filosofia ambientalista com várias vertentes ideológicas13 e o conceito de 

desenvolvimento sustentável14, conceito este cujo Estado e Mercado estão construindo à sua 

maneira até hoje, sendo que as políticas hídricas possuem um papel preponderante neste 

exercício de construção.       

Porém, convém deixar claro, não somente para com relação à água e às políticas hídricas, 

como em outros setores de discussão ambiental: o sistema econômico, devido à sua posição de 

poder e influência, é dotado de ideologia conservadora, pois mesmo que seus instrumentos sejam 

modernos, mesmo que o seu discurso seja, em muitos aspectos “revolucionário”, sua matriz ainda 

continua a valorizar os mesmos valores vinculados ao capital, que, por sua vez, agrava a conhecida 

desigualdade das classes.     

Ou seja, em um mundo repleto de conflitos e incertezas, o mecanismo de mercado 

parece se revestir, contrastantemente, de um “pilar” surreal de força. Contudo, indaga-se: porque 

o sistema de mercado, dotado de tamanha força, e as próprias nações, encontra-se tão 

concentradas no desenvolvimento de suas políticas hídricas e ambientais? Por que, felizmente, ao 

menos, é existente um esforço de “humanização” de valores éticos e morais para com o escopo 

hídrico, e socioambiental? A resposta parece se concentrar na existência da ameaça de uma 

deterioração irreversível do planeta (irreversível para o tempo humano, e, consequentemente, 

para o mercado), que parece se manifestar iminente aos olhos da sociedade. O tema mais 

lembrado e citado, em todo o mundo, referente a esta ameaça, é o processo de aquecimento 

global e seus efeitos colaterais. 

Os problemas ambientais, que poderão ser originados pelo processo de aquecimento 

global, podem impactar diretamente a produção, afetando o sistema produtivo e as classes sociais 

como um todo. O aquecimento global e suas alterações ambientais podem impactar a produção 

de alimentos e o potencial hídrico do planeta de modo irreversível, em escalas ainda não vividas. 

Sem água não há produção agrícola satisfatória em quantidade e qualidade e não há produção 
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industrial em quantidades aceitáveis. Sem água em quantidades razoáveis, não há produção 

energética suficiente, não há produção de eletrônicos na escala da demanda, não há evolução e 

massificação dos sistemas de transportes, não há possibilidade de desenvolvimento e 

sociabilização dos sistemas de comunicação, a indústria farmacêutica entraria em crise, dentre 

outros, acarretando em colapso generalizado de todo um “sistema mundo”.   

Todavia, uma das estratégias do mercado seria valorizar os seus consumidores mais 

abastados, segregando sistematicamente os consumidores mais pobres. No entanto, o 

processo de aquecimento global poderá levar a miséria e a penúria para todas as classes de 

consumidores e, por este motivo, Estados e o mercado não podem deixar, em uma posição 

marginal, o conceito de desenvolvimento sustentável, no qual a água é elemento crucial, 

estratégico, em toda esta discussão.  

Contudo, apenas assinalar de maneira simplória, neste texto, que o sistema de 

mercado é o grande responsável pelas malezas mundiais e que este sistema deve ser 

substituído totalmente, pois o mesmo é gerador de desigualdade e de injustiças, é desenvolver 

esta questão vinculada à água, ao ambiente e à sociedade dotada de um viés demasiadamente 

linear e, simultaneamente, ingênuo.   

Primeiramente, porque os valores de um sistema não são dotados pelo sistema, mas por 

quem cria o sistema, ou seja, por classes sociais geralmente privilegiadas e dotadas de posição de 

influência e poder perante as demais classes. A mudança de valores, e, portanto, de valores 

vinculados à questão hídrica, devem ser redirecionados, primeiramente às pessoas e seus grupos, 

criadores e alimentadores deste sistema.        

Neste aspecto, portanto, deve-se priorizar a concepção de valores que procurem diminuir 

esta desigualdade de classes, valorizando-se, entre este contexto, a educação ambiental. Não 

menos importante, o “sistema-mundo”, tal como o conhecemos, é dotado de uma estrutura, de 

uma logística, de uma tecnicidade e de uma complexidade tamanha que não é possível, 

simplesmente, apenas “abandonar um sistema e trocar por outro”. Estamos tão atrelados aos 

instrumentos da denominada “modernidade” que não é possível, tão simplesmente, refugá-la. 

No caso das políticas hídricas, por mais que críticos desaprovem (e, muitas vezes, até 

mesmo com razão) as árduas discussões de poder dos seus grupos de influência e, por mais que 

alguns possam desvalorizar o contexto puramente técnico de muitas de suas ações estratégicas 

(taxando-as, algumas vezes, como neoliberais e reacionárias), deve-se ter em conta que existe um 

contexto axial (ou até mesmo filosófico) no qual é necessário um sistema funcionando, mesmo 

com inegáveis aspectos negativos, do que não haver sistema algum. 
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No entanto, o sistema de mercado, aliado ao sistema político, aliado aos demais grupos 

sociais que também compõem este sistema, mesmo dotado de pontos fracos e vulnerabilidades, 

têm de ser evoluído em toda a sua estrutura (levando-se em consideração a sua estrutura técnica, 

logística, política, filosófica, ideológica), pois, caso o contrário, o próprio crescimento demográfico, 

material, tecnológico, envolvidos em um contexto puramente economicista, pode levar este 

mesmo “sistema-mundo” a um possível colapso. Seguindo esta lógica, as políticas hídricas estão 

inseridas em um contexto de desenvolvimento que não se constitui como acabado, mas está em 

evolução, assim como contribuindo para com o desenvolvimento de um modo mais racional de 

produção, racionalidade de produção esta fundamentada em um maior respeito pelas classes 

menos favorecidas de poder aquisitivo; em um maior respeito pelos próprios limites ambientais, 

pelos demais seres vivos e pela própria Natureza; e por um desapego à constante e cega obsessão 

pela busca de taxas extorsivas e mesmo desumanas de lucro nas atividades econômicas. Isto não 

seria o caminho da almejada sustentabilidade?     

As políticas hídricas, assim como todas as políticas, e como o próprio conceito de 

sustentabilidade, são desenvolvidos em uma “arena de discussão” social, arena esta dotada de 

confrontos de poder, onde o contexto técnico se confunde e se mescla com a discussão de 

valores, onde as minorias e grupos menos influentes travam e travarão embates com setores 

detentores de poder, onde a revolução se embate com a tradição e onde a racionalidade dos 

números e das estatísticas vêm para corroborar distintos interesses privados e públicos, 

individuais e coletivos. O cenário destas discussões se constitui como esse, e apertar “o botão 

reset” e iniciar tudo do início novamente não é uma opção. 

 

Algumas considerações, reflexões 

 

Não se constitui como fácil o desenvolvimento deste tema, vinculado à questão hídrica 

mundial. Em um mundo tecnológico e informacional, sistêmico e buscador da aplicabilidade das 

ações e das políticas, é impossível conjecturar a não-existência de um sistema de mercado. 

Contudo, tampouco é possível aceitar que as políticas hídricas (assim como todas as outras) sejam 

apenas embasadas em critérios economicistas que marginalizam as populações mais pobres do 

globo de seu legítimo e humano acesso à água e ao saneamento básico. Assim sendo, não se busca 

aqui veicular que o sistema de mercado deveria ser excluído, mas sim mais humanizado. Não se 

busca aqui declarar que a água não deveria ser taxada e cobrada, mas esta ação não pode impedir 

que as populações mais carentes tenham acesso ao recurso hídrico. 
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Este clamor por uma humanização mundial das ações e das políticas ocorre já há várias 

décadas. O clamor por um mundo em que as regras frias da economia e do próprio sistema do capital 

sejam questionadas existe e é fruto de debate e de lutas já por alguns séculos. O próprio conceito de 

geopolítica, como algo impregnado aos valores de luta pelo poder e pelos territórios não concebe de 

forma integradora todos os seres, mesmo porque o conceito de geopolítica possui natureza belicista 

(natureza esta que o mercado também assimila em sua notória competitividade).  

O próprio conceito econômico de lucro muitas vezes não acessibiliza o quadro de justiça 

social e mesmo global, que órgãos como a própria ONU almejam instalar. A própria busca, por alguns 

grupos influentes de poder, de uma ideologia pautada por lucros ilimitados, não é compatível com o 

imperativo moral de que todas as pessoas devem possuir vida com qualidade e digna. Essas linhas não 

se configuram como uma novidade, sendo que muitos notáveis professaram estas mesmas ideias. 

Todavia, este embate continua, não somente no estratégico setor de políticas hídricas, mas também 

em outros setores, indo muito, mas muito além de uma primeira visão marxista. 

A questão geopolítica da água, portanto, exige uma maior mescla do fator técnico-

metodológico em seu escopo (sempre e cada vez mais extremamente necessária), com o fator 

ético, sendo este segundo fator um importante condicionante para a realização das ações sociais 

necessárias nas políticas hídricas. A desconsideração do fator ético torna a política hídrica fria, 

insensível e injusta. A desconsideração do fator técnico, por sua vez, torna a política hídrica 

desestruturada, sem visão de futuro, ineficiente e caótica.      

Neste contexto, encontra-se presente, de um lado a presença dos grupos de mercado, 

ávidos por intensificar suas esferas de influência e poder (adotando um discurso tecnicista e 

meritocrático, sempre umbilicalmente próximo das Esferas Estatais), e do outro lado movimentos 

sociais e Organizações Não-Governamentais que, se almejam a diminuição de desigualdades 

sociais crônicas, também lutam para estender a sua influência e poder perante os grupos 

oligárquicos do mercado e do próprio Estado. Seriam os movimentos sociais e estas ONGs, por sua 

vez, “puros e sem mácula”? Obviamente, não! Todavia, a existência de um “lado” existe para 

equilibrar a existência do “outro lado”, tal como diz a base da filosofia chinesa, há mais de cinco 

milênios. Todos possuem o direito de co-existir.   

Infelizmente, esta “arena de discussão” parece revelar o cenário de um mundo com 

problemas hídricos crônicos, onde a água constitui-se como um forte definidor territorial de quem 

ordena e ordenará as ações e de quem é ou será marginalizado geopoliticamente. Nesta esfera 

explosiva da questão hídrica estão e estarão presentes os grandes conflitos deste século XXI, conflitos 

estes que possuem raízes teóricas e ideológicas já tradicionalmente conhecidas (vinculadas aos 
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esquemas de produção, questões étnicas e religiosas), mas envolvidas em uma aura de “tecnicidade e 

modernidade”. O que poderia diminuir o teor altamente explosivo desta mistura é um mais 

consistente debate de valores vinculados aos conceitos e à questão da água. Guerras e bombas não 

resolverão os meandros da questão hídrica, sendo a opressão sofrida do ontem o próprio medo e o 

rancor do hoje. Isso já ocorre nos dias atuais, com o sério problema do terrorismo.  

A desigualdade entre os povos, e isto se traduz para com relação à água e os recursos, 

não pode ser deixada a segundo plano, tal como se fosse um efeito colateral dos mecanismos 

competitivos da globalização, pois ela é fomentadora da fome, da guerra, dos discursos de ódio e 

de ideologias xenófobas, do terrorismo e do radicalismo religioso. Seria insensatez aliar a escassez 

global da água como um dos possíveis fatores vinculados ao problema do terrorismo, que se 

constitui como um amplificador do nível de ódio entre as nações? Não menos importante, o 

escopo educacional das nações é fundamental para com o desenvolvimento das questões hídricas, 

pois ela possibilita que uma nação possua o know-how (ou seja, o conhecimento) para o 

desenvolvimento técnico de suas ações, permitindo: 

1) explorar a água com maior eficiência e menor desperdício; possibilitando o acesso da água a 

todas as classes; 

2) um razoável nível de saneamento básico entre todos os setores das classes sociais, 

garantindo qualidade de vida às populações; 

3) que as instituições nacionais ou privadas saibam sobre os seus recursos hídricos e qual a 

qualidade de seus recursos hídricos; 

4) que estas instituições nacionais ou privadas possam desenvolver sistemas de gerenciamento 

que explorem e, ao mesmo tempo, conservem as águas nacionais; 

5) o desenvolvimento científico e tecnológico sobre novas formas de utilização dos recursos hídricos; 

6) a conscientização e a sensibilização de todas as classes sociais para com a utilização dos 

recursos hídricos, para que a própria sociedade não aceite modos predatórios e irresponsáveis 

de utilização destes recursos. 

Utilizar de modo sábio e organizado os recursos hídricos não se trata somente de respeito 

aos recursos do planeta ou de otimizar o potencial hídrico, energético, produtivo e econômico de 

uma determinada nação, mas de um sincero e honesto ato de respeito do país que possui recursos 

para a nação que tem carência destes, e de um grande exemplo do país que tem carência destes 

para com aquele que ainda a possui com abundância.      
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O desperdício hídrico é intolerável porque também é um gesto de provocação do país 

com abundância de água para com o país que não possui grande potencial hídrico e um gesto de 

ignorância praticado por aquele que já possui água em pouca quantidade. Nesta esfera de grande 

seriedade está a discussão estratégica da utilização da água, onde os interesses do mercado, do 

Estado e dos diferentes seguimentos sociais encontram-se em constante desenvolvimento e em 

considerável embate. 
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Capítulo 3 

 

 
EL PAPEL DEL AGUA EN UNA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE CARÁCTER URBANO REGIONAL 

 
 

Oscar Buitrago-Bermúdez15 
Emmanuel Zapata-Caldas16 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El modo de producción capitalista genera ideas que sustentan la forma de entender, 

producir y reproducir el mundo de una forma que le es propia; una de ellas, es la idea Relación 

Sociedad Naturaleza (RSN), a partir de la cual el ser humano se auto-escinde del sistema vida del 

planeta y se sitúa por encima del Todo, como en la cúspide de una pirámide. Esta idea, que por 

demás establece una de las tantas y perversas dicotomías occidentales, propicia que los humanos 

piensen, de manera arrogante, que todo aquello que no es de su propiedad y, por lo tanto, objeto 

de su dominio, pues es considerado inferior.     

Por otro lado, la subversión de los principios de la ética liberal propiciada por el modo de 

producción capitalista, hace un trato traidor con los seres humanos y los convierte, de un lado, en 

consumidores ciegos y, de otro, en simples vendedores de su fuerza de trabajo. En este proceso, el 

orden espacial-global-estructurante está constituido por dos elementos principales: primero, el 

sistema de ciudades articulado en distintas escalas, el cual facilita el flujo y consumo de ideas, 

insumos y mercancías y; segundo, la división de la superficie terrestre en Estados Nacionales 

neoliberales que sirven de reguladores de sus sociedades y de la forma como el capital accede a 

ese otro (naturaleza) convertido en recurso.     

En este complejo andamiaje los flujos, vínculos y asignación y reasignación de funciones 

se aceleran en las distintas escalas espaciales y temporales y las ciudades crecen a expensas del 

consumo de tierras vecinas y ecosistemas que se ven requeridos para soportar la presencia de la 

mancha urbana. Es tan intensa esta relación que los mismos seres humanos han notado la 

necesidad de proteger ese entorno de sí mismos para garantizar el funcionamiento de la ciudad: 

he ahí la perspectiva dominante que sustenta la política ambiental moderna.    
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Hoy en día, surgen formas de pensamiento y acción que contrarrestan la forma abusiva 

en que los capitalistas y sus ideas hacen uso de la superficie terrestre; en tal sentido surgen 

movimientos sociales en distintas escalas de acción, que logran incorporar a la administración 

pública del Estado Nacional elementos claves como el derecho al ambiente sano o la idea de 

«proteger» fragmentos de la superficie terrestre que desde la perspectiva humana son 

reconocidos como valiosos por su diversidad de vida o cultura.       

En el caso de Colombia, los movimientos ambientalistas lograron que en la Constitución 

Política de 1991 se sentaran las bases para la puesta en marcha del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), el cual comenzó a funcionar en 1993 con la promulgación de la Ley 99. Este sistema tiene 

objetivos de protección, conservación, preservación y recuperación ambiental y de los recursos 

naturales, la promoción del pago por uso del ambiente y los recursos naturales, entre otros 

aspectos. Desde antes del SINA y más acusadamente en su posterioridad, se han creado 

instrumentos de gestión y planificación, que buscan ejercer el control del Estado sobre el manejo 

público y privado de eso que se llama recursos naturales y ambiente. 

En la búsqueda de alternativas de interacción entre la expansión capitalista de las 

ciudades y su entorno regional, surgen conceptos como el de «estructura ecológica», el cual 

puede ser entendido como el conjunto de elementos naturales y semi-naturales que adquieren un 

sentido especial, singular o particular de cuidado ambiental. Tal conjunto expresa funciones 

ecosistémicas más amplias que cada uno de sus elementos, superando la simple idea de 

proveedor de servicios ecosistémicos al ser humano.      

Para tal efecto, a continuación se presentan algunos argumentos filosóficos, teóricos, 

conceptuales y empíricos que aportan al debate sobre el sentido de lo ambiental en la gestión de 

áreas urbanas metropolitanas, destacando tres aspectos fundamentales: el primero, tiene que ver 

con una crítica al pensamiento occidental, la cual ya se ha venido dibujando en esta introducción, 

pero que ahonda en el antropocentrismo como idea que se posiciona para justificar la expoliación 

del planeta; segundo, los efecto de la expansión urbana sobre el agua; y tercero, se expone el 

concepto de estructura ecológica como instrumento de gestión para integrar dos elementos 

claves, por un lado, la memoria como forma de recuperar el sentido de la vida y pacificar la acción 

violenta de los humanos sobre las demás formas de vida —materializando la memoria de Vida 

como un camino de reconciliación entre el violentador y el violentado, y en la búsqueda del 

retorno al origen de la vida y su cuidado— y, por otro, la solución a los problemas prácticos del 

agua en la ciudad. 
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- Una perspectiva de la cuestión ambiental 

 

Las sociedades de la civilización occidental aún se encuentran inmersas en ideologías 

antropocéntricas; evidencias de ello se pueden deducir de las formas de pensamiento 

predominantes. Un caso es el de las religiones judeocristianas, en las cuales la idea de un dios 

dador de vida y de medios para reproducirla persiste como uno de los fundamentos de la 

producción social moderna. Ese dios absoluto, creador del universo y del hombre como máxima 

expresión de su creación, establece un orden moral jerárquico que pone la acción humana en su 

cumbre. De este modo, surge la idea de que el hombre, por ser creación divina y tornarse hijo de 

ese dios, hereda este mundo; esto es, hereda la Tierra para sí, por tanto tiene todo derecho sobre 

y lo que hay en ella. A partir de este pensamiento, el hombre deja de ser un producto de la Tierra y 

pasa a ser acto especial de un dios que usa los recursos de su creación, el polvo de la Tierra, y su 

propio aliento —el soplo divino—, para darle vida.   

He ahí uno de los fundamentos de la famosa separación práctica y mental que llamamos 

Relación Sociedad-Naturaleza (RSN). Estas formas de pensar, afianzan la idea de que el hombre 

fue puesto en la Tierra y no de que es un resultado de ella, como lo viene afirmando la ciencia 

moderna cuando intenta dar respuesta al origen de la vida y de la especie humana.   

 La idea de RSN, debe entenderse como parte de una ideología humana que expresa 

indirectamente al menos dos aspectos: primero, el miedo al fin de la especie y, segundo, la 

justificación de su supuesta superioridad frente a las demás formas de vida y del resto de la 

superficie terrestre, que a su vez conduce a la idea de expandirse «en» la superficie terrestre y 

aprovechar todo sin freno alguno.         

 Imaginemos una forma de vida racional extraterrestre que lleva una buena cantidad de 

tiempo mirando desde lejos este planeta. De las primeras afirmaciones que podría hacer es que este 

cuerpo rota sobre su propio eje y se traslada alrededor de una estrella; diría que la rotación expone su 

superficie alternadamente a la radiación de la estrella. Ya que ese ser racional lleva algún tiempo 

observando el planeta, vería que desde hace algún tiempo para acá —cuando su cara no está 

iluminada por la radiación de la estrella—, aparecieron unas formas brillantes que se han expandido 

conformando parches radiantes interconectados por prolongaciones también brillantes.   

 Diría que cuando su cara da hacia la estrella, en su superficie se observa una parte sólida 

y una líquida y que la parte sólida presenta distintos tipos de texturas, patrones y colores; pero 

que también desde hace algún tiempo, las texturas y colores han cambiado radicalmente. Tal vez 

plantee la hipótesis de que estos dos hechos están relacionados.    
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Algo que tal vez ese extraterrestre podría plantear es que tales transformaciones de la 

superficie del planeta corresponden a acciones de alguna forma de vida que se expande; tal vez 

afirmaría que es una única forma de vida que recubre el planeta. Concluiría que el origen de estos 

aspectos aún no se puede explicar, por lo cual, será necesario mandar una expedición para saber 

el porqué de tan extrañas formas.  

La especie humana es un subconjunto de procesos de la enorme cantidad de procesos que 

son la vida del planeta. Hasta ahora los científicos están de acuerdo en que la vida y sus distintas 

formas, entendidas como expresiones y no creaciones divinas, tienen componentes endógenos y 

exógenos. La radiación solar, el electromagnetismo, la atracción gravitacional, la materia y energía 

producto del choque constante de meteoritos, entre otros aspectos astronómicos exógenos, tienen 

que ver con las condiciones que resultaron en la vida y sus distintas expresiones.    

 La atmósfera, la geósfera y la hidrósfera, son procesos que hoy en día expresan el equilibro 

exógeno y endógeno del planeta. Es en estos procesos equilibrados en distintos momentos del tiempo 

geológico que ha surgido la vida, en general, y la humana en particular; por tanto, lo humano, y todo lo 

que ello implica, es superficie terrestre. El ser humano no fue puesto en la superficie terrestre ni ella 

fue creada para que él viviera. El ser humano es un subconjunto de la enorme cantidad de procesos de 

la Tierra y específicamente de los que se producen en la superficie terrestre.    

 Evidentemente la vida funciona colectivamente. El tiempo geológico nos muestra que 

existimos por las múltiples interdependencias que produce la Tierra. Por ejemplo, el aire y los 

pulmones son producidos con tan estrecha relación que cuando alguno de los dos cambia, la 

existencia de la vida se transforma; el aire contaminado altera los pulmones o los pulmones que 

fallan impiden la presencia del oxígeno en los procesos naturales del organismo. Las colectividades 

naturales operan de distintas formas, pero el propósito final, es mantener vigente esa forma de 

expresión de la vida el mayor tiempo posible. Consciente o inconscientemente, la vida adquiere 

formas realmente espectaculares que amplían la posibilidad de su permanencia. Una de esas 

formas, es la humana, seres-procesos interdependientes que hacen parte de la vida del planeta. 

 En este relacionamiento, la expansión de la vida humana ha sido evidentemente notable 

y ha propiciado el retroceso de otras formas de vida. Las principales estructuras que la vida 

humana produce en su permanencia en el planeta Tierra son evidentes desde el espacio. Miradas 

aéreas de la superficie terrestre permiten ver enormes y complejas organizaciones espaciales que 

muestran la expansión de la vida humana; las imágenes aéreas nocturnas del planeta, evidencian 

una red conformada por núcleos y prolongaciones de los mismos que los conectan, muy similar a 

la forma del sistema neuronal del cerebro humano. Esa intrincada red de luces, corresponde a la 
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presencia de la vida humana expandiéndose y transformando de manera inteligente la vida de la 

superficie del planeta: son las ciudades y sus interconexiones configurando sistemas. En ese 

proceso, los humanos, seres autodenominados inteligentes y racionales, al parecer han tomado el 

comando de la vida del planeta; esta forma de vida, con sus prácticas organizativas, ha superado a 

muchas otras, llegando a dominar en gran medida el ecosistema de la superficie del planeta Tierra.

 Se podría decir que las redes de ciudades se corresponden con la red neuronal de un 

organismo inteligente, ya que desde ellas se comanda el proceso de expansión de la vida humana. Tal 

red de ciudades evidencia dos cosas: primero, la necesidad humana de transmitir información de 

comando y control en su proceso expansivo; y segundo, que los humanos siempre han gustado de vivir 

en proximidad, por muchos motivos, desde aquellos vinculados a la naturaleza biológica —como 

garantizar su permanencia—, hasta los asociados a las necesidades mentales, materiales y afectivas 

satisfechas a través de intercambios de todo tipo. Las ciudades y sus prolongaciones han surgido en 

distintas ubicaciones y momentos en el planeta, pero siempre con la idea de la convivencia.  

 Por otro lado, es necesario indicar que las sociedades humanas —en su proceso histórico 

de organización— han llegado a acuerdos geopolíticos que configuraron organizaciones espaciales 

abstractas: tal es el caso de los Estados nacionales, idea a partir de la cual se distribuye la 

superficie terrestre entre los humanos, sin pensar en la continuidad espacial de la vida del planeta. 

A pesar de esta división de la superficie terrestre, la red neuronal de ciudades —como forma 

organizativa espacial— continúa su proceso de expansión. Difícilmente la red neuronal de 

ciudades se constriñe a la división de la superficie terrestre en Estados nacionales.   

 En este sentido, los humanos organizados en sociedades, han sustentado su permanencia y 

expansión en la superficie del planeta Tierra a través de la red de ciudades; al periodo de consolidación 

de las ciudades se le ha denominado la formación social urbana, que por su mismo origen ha 

promovido la separación de los humanos de las demás formas de vida —también soportado en 

aspectos ideológicos ya mencionados como la idea RSN—. Ante ello, una de las múltiples posibilidades 

que tienen los humanos frente a la idea de la RSN, es usarla para evocar su pasado natural.  

 La vida humana, con su inteligencia y racionalidad, podría asumir que su entorno de ciudades 

debe tener elementos que recuerden momentos del pasado natural, en los cuales su vida se vinculaba 

de manera sistémica con otras formas de vida. Si bien la red de ciudades se convierte en una 

estructura central de la vida humana, la idea de retrotraer otros momentos de su proceso de vida, se 

establece cuando se piensa en el cuidado de otras formas de vida que subsisten en la red de ciudades.  

Es así como los humanos podrían propender por mantener en las ciudades elementos de 

la «naturaleza» que les permitan evocar su vínculo con las formas primigenias del vivir humano. 
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En las ciudades modernas, se destinan áreas que podrían representar esa vida humana 

antigua, primigenia: hacer parques, áreas de protección de ríos y pedazos de bosques originarios, 

entre otras, son acciones que se podrían orientar a la evocación ese vínculo con el pasado natural, 

incluso si se recrean con el pretexto de producir un paisaje urbano que promueva la idea de una 

ciudad sustentable o de un ambiente urbano saludable.    

Los humanos hemos desarrollado procesos para orientar el crecimiento de las ciudades, 

no obstante la idea de preservación y conservación de la naturaleza en las ciudades y su red de 

interconexiones, es algo que surge recientemente como consecuencia de la preocupación por la 

crisis ambiental vigente. Sin embargo, la idea de protección ambiental aún está sustentada en la 

dudosa posibilidad de equilibrar el crecimiento económico capitalista con la producción de 

ambientes sanos para los humanos.      

Es por eso que fundamentar la protección ambiental en la idea de la memoria viva del 

devenir humano, posibilita la rearmonización de la expansión humana urbana con la vida de la 

superficie terrestre. En este sentido, el pensamiento humano propone conceptos como la 

«estructura ecológica» urbana, diseño urbano con la naturaleza, ciudades sustentables y otros, 

que pueden ser usados para retrotraer momentos de procesos humanos pasados, incluso del 

origen primigenio de la vida de la superficie terrestre.        

Se puede decir que esos relictos de otras formas de vida insertados en la ciudad y en las 

redes de ciudades, constituyen lo natural en el ambiente urbano o urbano-regional. El desafío de 

una administración pública interesada en la protección de la vida y en el despertar de la conciencia 

planetaria, propenderá porque la vida humana en ciudades y sus áreas de influencia sientan esos 

relictos de otras formas de vida como la memoria que recuerda el origen primigenio humano, con 

lo cual es posible avanzar en el proceso de re armonización de los humanos con la vida de la 

superficie de la Tierra.     

En recientes investigaciones, hemos propendido por establecer la estructura ecológica de 

áreas de influencia metropolitana, apoyados principalmente en la institucionalidad vigente del 

Estado colombiano. Si bien el concepto existe en los procesos de planificación territorial de la 

capital colombiana, la idea que sustenta su existencia está centrada en la protección ambiental y 

no en la propuesta de Memoria Humana. 
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- El agua y  la ciudad 

 

Destacar las problemáticas asociadas al agua como resultado del crecimiento urbano, 

facilita entender el papel que los seres humanos tienen sobre el tipo de transformaciones que 

realizan en la superficie terrestre a expensas de las demás formas de vida. Los seres humanos 

dependen del agua para su supervivencia social y económica, pero en esa acción la contaminan y 

degradan. El rol del agua en el soporte del actual modo de producción es complejo y está 

directamente relacionado con la expansión mundial de la población humana, junto con sus 

prácticas y modos de pensar.   

Este hecho se expresa entre otros aspectos a través de la urbanización y la diversidad de 

usos que se dan al agua, afectando su disponibilidad en cantidad y calidad. Tundisi (2003) afirma 

que las tasas de urbanización aceleradas producen impactos directos sobre el ciclo del agua.  

Para Tucci e Marques (2000) la urbanización afecta los recursos hídricos de dos modos: 

por un lado, la impermeabilización del suelo y la alteración del sistema de drenaje natural cambian 

el escurrimiento y la infiltración y, en consecuencia, la regulación natural del ciclo del agua, un 

hecho que provoca inundaciones y deslizamientos de tierra —muchos de los cuales terminan en 

desastres—; y, por otro lado, el aumento de su demanda, genera presión sobre los ecosistemas 

vecinos para hacer disponible el líquido pero también para recibir residuos. 

Según Tucci e Marques (2000), al crecer las ciudades se producen los siguientes efectos:  

1) incremento de las corrientes de escurrimiento que a menudo exceden la capacidad de 

evacuación de los canales y conductos;  

2) aumento de la producción de sedimentos debido a superficies no protegidas y al manejo 

inadecuado de los residuos sólidos de todo tipo; 

3) el deterioro de la calidad del agua debido al lavado de calles y vehículos, el transporte de 

material sólido y las conexiones clandestinas de aguas residuales domésticas. Adicionalmente 

habría que decir que los ríos y cuerpos de agua se contaminan por la disposición en ellos de aguas 

residuales domésticas e industriales no tratadas de manera adecuada. Los mismos autores 

expresan que los procesos de degradación ambiental en las ciudades están creciendo en la medida 

en que los límites urbanos aumentan y se densifican. Los impactos negativos de la planificación 

urbana inadecuada se manifiestan en inundaciones y deslizamientos de tierra con grandes pérdidas 

humanas y materiales. 

Considerando que en el planeta algo más del 50% de la población se encuentra en las 

ciudades, es muy probable que un gran número de personas sea afectado por los problemas 

ambientales urbanos asociados al agua. Así, Tucci e Marques (2000) ponen de manifiesto que el 



60 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

crecimiento de la mancha urbana, sin criterios ambientales, la expone a severas inundaciones 

causadas por el aumento de sedimentos en las alcantarillas, la eliminación inadecuada de la 

basura y la misma ubicación inadecuada de los barrios. En este sentido, los autores indican que los 

caudales máximos en los ríos urbanos aumentan hasta siete veces debido a la impermeabilización 

y canalización urbanas. Tundisi (2003) muestra que la expansión urbana ha degradado las cuencas 

hidrográficas hasta el punto en el que el agua emerge contaminada. En estos casos se hace 

hincapié en la falta de planificación del drenaje urbano y en el correspondiente ordenamiento 

normativo (TUCCI; MARQUES, 2000). 

 
• Aumento de la demanda de agua 

 

A pesar de que la urbanización pueda traer a las sociedades ventajas por las denominadas 

economías de escala, tal concentración, aunada a ideologías del libre consumo, propicia el 

aumento del volumen de consumo del agua en los hogares lo cual conlleva el aumento de aguas 

residuales domésticas e industriales. Para cada nuevo habitante de la ciudad es indispensable 

estimar el volumen a consumir, localización y precio de nuevas infraestructuras, tanto para el 

abastecimiento como para el volumen y tratamiento de los desechos. Estas variables obligan a 

pensar en un planteamiento urbano basado en principios de acceso igualitario a los servicios de 

saneamiento. Así, es necesario pensar en un planeamiento que considere el aumento de la 

población urbana, no solamente en el ámbito de la mancha urbana, sino de los procesos de 

metropolización que ella misma acarrea. 

 
• Las inundaciones 

 

De acuerdo con Tucci e Marques (2000), las inundaciones, como consecuencia de la expansión 

urbana, ocurren por varios motivos: 1) la ocupación del suelo con superficies impermeables, 2) el 

inapropiado manejo de las redes artificiales, 3) las obstrucciones al escurrimiento superficial y 

subsuperficial debido a los rellenos y 4) por la compactación del suelo por efecto del peso de las 

construcciones y grandes obras de infraestructura como autopistas y puentes.  

Por tanto, la disminución de la infiltración, el aumento del escurrimiento superficial, la 

profundización del nivel freático y la reducción de la evapotranspiración, son impactos sobre el 

ciclo hidrológico que causan severos cambios de su regulación natural. Las acciones públicas en 

las ciudades han sido encaminadas a proveer infraestructuras puntuales como por ejemplo las 

canalizaciones, obras que son extensamente utilizadas para transferir los desbordamientos de 

un punto a otro de las cuencas, sin que sean hechas evaluaciones específicas de sus impactos 

(TUCCI, 2002). También frecuentemente se ve en ciudades expuestas a este tipo de eventos 

diques y barreras que la protegen de las crecidas naturales de los ríos. 
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• Erosión 

 

La erosión es un proceso natural de desagregación, descomposición, transporte y 

depósito de materiales del suelo y las rocas. Sin embargo, la acción humana sobre el ambiente 

contribuye a la aceleración de sus procesos, trayendo como consecuencias la pérdida de suelos, 

contaminación del agua, colmatación de los cursos de agua y represas, la reducción y degradación 

de la productividad global de los ecosistemas terrestres y acuáticos.    

Los procesos erosivos son condicionados básicamente por las alteraciones del ambiente 

provocadas por los diferentes usos del suelo —desde la deforestación para iniciar la agricultura, 

hasta las obras urbanas y viales que propician la concentración de las aguas de escurrimiento 

superficial y subsuperficial. Cuando los procesos erosivos no son controlados o estabilizados 

pueden amenazar las mismas obras viales, las áreas urbanas, colmatar los ríos, lagos y represas, 

comprometiendo el abastecimiento de agua para las diferentes actividades humanas que la 

necesitan: saneamiento, producción de energía, industria, agricultura, entre otras. 

Los procesos erosivos se inician por la retirada de la cobertura vegetal, seguido por la 

concentración y conducción de aguas de escorrentía al momento de la implantación de obras 

civiles. Canales, alcantarillas, salida de colectores de drenaje de carreteras, ferrovías y, en general, 

vías, modifican los caudales de escorrentía propiciando erosión puntual, sin embargo, por la 

longitud de la malla vial la pérdida de suelo se torna relevante.     

En general, la urbanización en forma intensa impone la adopción de estructuras poco 

permeables o impermeables, causando disminución de la infiltración y aumento de la cantidad y 

velocidad de agua de escorrentía, acelerando los procesos erosivos. 

 

• Salud Humana 

 

El agua contaminada por las descargas de residuos humanos y de animales transporta 

varios patógenos, entre ellos bacterias, virus, protozoarios y organismos multicelulares que 

pueden causar enfermedades gastrointestinales. Otros organismos pueden infectar a los humanos 

por el contacto con la piel y por la inhalación por su dispersión en el aire (TUNDISI, 2003). 

   Las principales enfermedades transmitidas por transporte hídrico son cólera, disentería, 

fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa, poliomielitis, criptosporidiose, disentería amebiana, 

esquistosomosis, ancilostommiase, malaria, fiebre amarilla y dengue. Muchas de estas 

enfermedades ya habían sido erradicadas mediante mecanismos de control asociados al campo, 

sin embargo, su reaparición, que ahora se da en áreas urbanas, se asocia a nuevas condiciones 

ambientales que facilitan su reincidencia (TUNDISI, 2003).   
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Todas estas enfermedades son transmitidas por organismos que se desarrollan en función 

de descargas de agua doméstica infestada por excretas de personas y animales enfermos. Las 

enfermedades transmitidas por el agua aumentan su intensidad y extensión en áreas con alta 

concentración de población y por la intensificación de actividades humanas.  

También, el aumento de la población y del consumo de agua en las áreas urbanas a su vez 

produce mayor cantidad de aguas residuales domésticas, lo cual aunado a la obsolescencia de las 

redes subterráneas propicia en muchas casos su rebose, exponiendo a personas a riesgos ambientales. 

 

• Impacto ambiental sobre los ecosistemas acuáticos en entornos urbanos 

 

Según Tucci (2002), con la expansión urbana, surge una gran cantidad de situaciones 

antrópicas que actúan negativamente sobre el ambiente, especialmente en las cuencas 

hidrográficas. Algunos de los principales problemas son discutidos en seguida. 

 

Aumento de sedimentos y material sólido 

 

La expansión urbana genera el aumento de los sedimentos en las cuencas hidrográficas. Las 

construcciones de edificios, el descapote de terrenos para nuevas urbanizaciones, la construcción de 

vías, entre otras actividades, genera una gran cantidad de materiales que son arrastrados por el 

agua de escorrentía, propiciando la posterior colmatación de ríos, reservorios y lagunas. Otras 

consecuencias ambientales de la producción de sedimentos son las siguientes: colmatación de 

drenajes naturales, reducción de la capacidad de conducción de ductos y canales durante lluvias 

fuertes y transporte de materiales contaminantes. Queda claro que a medida que una cuenca 

hidrográfica se urbaniza la producción de sedimentos antrópicos aumenta, lo cual es agravado por la 

producción de basuras que al ser arrastradas por el agua obstruyen más el drenaje creando 

condiciones ambientales peores aún, que derivan en problemas de salud pública.   

     

Calidad del agua de lluvia 

 

La cantidad de materiales suspendidos en el drenaje de aguas de lluvias urbano es 

superior al del agua de residuales domésticas e industriales no tratadas; sin embargo, ese 

volumen es más significativo al inicio de las crecidas. Las aguas residuales domésticas e 

industriales no tratadas, muchas veces son combinadas con las aguas de lluvias urbanas 

contaminándolas y propiciando un mayor requerimiento, en cantidad y calidad, del 

tratamiento final de las aguas urbanas.     
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Las redes de transporte de agua residual urbana pueden ser individuales, agua de lluvia 

aparte de las residuales domésticas, o combinadas en un solo ducto. En muchos países debido a la 

falta de capacidad financiera para la ampliación de las redes de aguas residuales domésticas, 

algunas ciudades han permitido el uso de la red de aguas de lluvia para el transporte de aguas 

residuales domésticas, lo que es una solución inadecuada ya que al final resulta no tratándose 

antes de su disposición final en algún río.      

La calidad del agua de la red de aguas de lluvia depende de varios factores: de la limpieza 

urbana y su frecuencia, de la intensidad de la precipitación y su distribución temporal, de la época 

del año y del tipo de uso del área urbana. Es importante indicar que la combinación de las aguas 

de lluvia con las aguas residuales no tratadas, conlleva la aparición de contaminación orgánica y 

las cantidades de metales, problema que se traslada aguas abajo al resto de la red hídrica. 

 
Contaminación de los acuíferos 

 
La contaminación de los acuíferos urbanos es debida a la infiltración permanente de 

lixiviados de rellenos sanitarios, botaderos de basura y pozos sépticos y del escape de 

combustibles y productos químicos mal almacenados, entre otros. Los diseños y localizaciones 

inadecuados de estos materiales propician la infiltración de sustancias contaminantes que 

alcanzan a llegar a los acuíferos, contaminándolos de manera irreversible.  

La disposición inadecuada de basuras en zonas de recarga y aún la localización de áreas 

de manejo de basuras, en general, es también motivo de generación de flujos contaminantes hacia 

el subsuelo. Otra forma de contaminar los acuíferos sucede con la perforación y mal manejo de los 

pozos para la extracción de agua, los cuales se convierten en ductos que llevan contaminantes al 

acuífero. Este tipo de contaminación también compromete el abastecimiento de agua urbana 

cuando existe comunicación entre las diferentes capas de acuíferos a través de las perforaciones 

de los pozos. En general, debido a la dispersión espacial de estas actividades, el control sobre su 

manejo ambiental se hace difícil. 

 

- Una estructura ecológica metropolitana a la luz del enfoque biocéntrico 

 

En vista de que las ciudades, como forma de organización social humana, crecen a 

expensas de las formas de vida vecinas (bosques, ecosistemas acuáticos, suelos, fauna), no cabe 

duda de la necesidad de hacer un alto en el camino para recomponer las relaciones que los 

humanos establecen con ellas. En el pensamiento occidental, el enfoque ambiental asumido por 

los Estados modernos muestra una clara perspectiva antropocéntrica; tal es el caso de los 

principios fundamentales de la gestión ambiental pública.    
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Veamos algunos ejemplos que evidencian dicho enfoque: el concepto de «proteger» 

indica claramente una necesidad de defensa frente a la predación humana; igualmente, 

«conservar» para las generaciones futuras, indica la necesidad de permanencia de la vida humana 

y de su dominio sobre las demás formas de vida. En este sentido, la idea de memoria como clave 

para la comprensión del origen natural de la vida humana se corresponde con una forma de 

pensamiento que descentra al ser humano de su supuesto principio divino y lo fuerza a aceptar su 

forma biológica que se corresponde con la existencia misma del planeta Tierra.  

De esa manera la idea de estructura ecológica —como componente fundamental de la 

estructura urbana y urbana metropolitana—, entra a jugar un papel más como memoria del 

origen, que como la simple  perspectiva antropocéntrica de protección y conservación ambiental. 

En este caso se entiende la memoria como aquella práctica social que representa el pasado 

en el presente; de este modo, el pasado humano no se libra de conectarse con el pasado del planeta 

Tierra. Es la racionalidad humana la que se interpone entre la realidad social y la realidad geológica del 

planeta. Por tanto, aquí la idea de memoria (ideas, hechos y objetos de memoria) no se limitaría a 

representar el tiempo histórico sino el tiempo geológico.  

Si para Baer (2010), la memoria se sitúa en el contexto social, en el que el pasado se actualiza 

en el presente, momento en el cual tanto individuo como colectividad realizan procesos de selección, 

descripción e interpretación para rehacer y proyectar, el desafío del ser humano biocentrado remite a 

reflexionar que tal pasado no se ubica en los quiebres absolutos producto de los procesos histórico-

culturales, sino en la presencia misma de la proteína primigenia que dio origen al árbol de la vida. 

La preocupante situación ambiental que atraviesa el planeta Tierra, pone de relieve la 

necesidad de reconocer el papel fundamental que juegan los procesos y funciones de los 

ecosistemas en el manteamiento de la vida dentro sus límites, incluyendo la del ser humano 

(COSTANZA et al., 1997). Además, son esos procesos y funciones de los ecosistemas el motor 

generador de los llamados «servicios ecosistémicos y ambientales» (COSTANZA et al., 1997), tan 

necesarios para el bienestar humano a la luz del pensamiento antropocéntrico.   

No obstante, ese enfoque hacia un desarrollo desenfrenado y acaparador, promovido por 

modelos económicos carentes de un enfoque ético, ha deteriorado la base natural portadora de 

vida, apoyándose en la idea «civilizatoria» de que el ser humano se encuentra separado de la 

naturaleza y asumiendo, por tanto, que esta se encuentra a su disposición para satisfacer sus 

necesidades, sin que se reconozca su derecho a existir y desarrollarse.  Por obvias razones, este 

modelo no se puede enmarcar dentro el tipo de sustentabilidad fuerte (ESCOBAR, 2014; PEREZ-

RINCÓN; ROJAS, 2010), pues no considera 1) la estrecha relación que el ser humano tienen con su 

entorno —pues son partes de un mismo sistema—, y 2) no se relaciona con la naturaleza por su 

valor intrínseco sino por su valor instrumental (CHAN et al., 2016).    
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Por lo tanto, a lo que está llamada la humanidad de hoy es a dar un giro en los supuestos 

que dan soporte a su accionar. Se debe impulsar un modelo centrado en la vida (NAESS, 1973); 

esto quiere decir, buscar sustento en un enfoque biocéntrico o ecocéntrico, como también se lo 

conoce (DRENGSON; GLASSER, 2005). En este contexto, surge una nueva idea de la gestión 

ambiental, que bien podría concebirse como «cuidado ambiental», pues sería un reflejo de la 

puesta en práctica del enfoque de pensamiento centrado en la vida. De esta manera, la estructura 

ecológica se convertiría en instrumento del cuidado ambiental, y se entendería como una red de 

relaciones entre ecosistemas naturales e intervenidos que producen y sustentan la vida. 

Entonces, para entender mejor el concepto de estructura ecológica, es necesario indagar 

sobre sus antecedentes.  Se podría decir que las raíces del concepto se encuentran en Europa y Norte 

América.  Sus predecesores son las «redes ecológicas» y los «corredores verdes» (AHERN, 2004; 

JONGMAN; PUNGETTI, 2004; OPDAM, STEINGRÖVER; ROOIJ, 2006). Estos conceptos hermanos 

nacieron de la necesidad de hallar un punto de encuentro entre ecologistas y planificadores para 

reordenar y planificar los elementos ecológicos de las urbes y áreas metropolitanas. Esto se dio en un 

contexto en el que la distribución y funcionalidad ambiental estaban cada vez más deterioradas, 

reducidas y, en algunos casos, extintas por la invasión humana. 

Una red ecológica está compuesta por diferentes elementos ecológicos que proveen las 

condiciones físicas necesarias para que las poblaciones que habitan en los ecosistemas puedan 

sobrevivir en un paisaje dominado por el hombre (JONGMAN; PUNGETTI, 2004). Por su parte, los 

corredores verdes comprenden corredores significativamente ecológicos, corredores 

recreacionales y corredores con valores históricos y culturales. En general, áreas compatibles con 

el concepto de uso sustentable del suelo (FÁBOS, 2004).      

Hacia 1998, Thomas van der Hammen introdujo el concepto de estructura ecológica en 

Colombia, en un proyecto sobre la gestión ambiental de la cuenca alta del río Bogotá (VAN DER 

HAMMEN, 1998). Más tarde, en 2003, van der Hammen y Germán Andrade la describieron como 

«la expresión territorial de los ecosistemas naturales, agro-ecosistemas y sistemas urbanos y 

construidos que soportan y aseguran a largo plazo los procesos, sustentan la vida humana, la 

biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y la calidad de la vida» (VAN DER HAMMEN; 

ANDRADE, 2003). Bajo esta perspectiva es que en Colombia, el concepto de estructura ecológica 

es ampliamente conocido e implementado en los planes de ordenamiento territorial y usado como 

herramienta para reconocer, conservar y preservar el patrimonio natural del territorio, sin 

embargo, todo bajo el enfoque antropocentrista.     



66 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

En este sentido, la estructura ecológica fundamenta una propuesta de ordenamiento 

territorial ambiental orientada a garantizar el equilibrio ecológico, así como la preservación y 

conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales y ecosistémicos existentes en el territorio, 

cuyos elementos pueden ser de interés nacional, regional o local, y deben ser manejados y 

gestionados conjuntamente por las distintas administraciones implicadas (MARTÍNEZ-PAREDES, 2013). 

Por su parte, Márquez e Valenzuela (2008), dentro del mismo marco del antropocentrismo, 

definieron la estructura ecológica como «un sistema natural de soporte de las actividades humanas 

proveedor de servicios ecológicos y equivalente natural de las infraestructuras de servicios, [que] 

permite la integración de elementos adicionales como los agroecosistemas y el sistema urbano 

construido, que en conjunto también sostienen a largo plazo los procesos vinculados a la vida 

humana, la biodiversidad, los servicios ambientales y la calidad de vida». De este modo, los autores 

consideran que dentro de los elementos que integrarían dicha estructura se encuentran: áreas de 

importancia para la provisión de servicios ecológicos, áreas críticas que representen un riesgo para 

la vida humana, actividades humanas o de baja calidad, y áreas de uso humano directo.    

En la misma línea de los anteriores autores, pero esta vez desde el ámbito normativo 

colombiano, el Decreto 3600 de 2007 sostiene que la estructura ecológica (principal) es «el conjunto 

de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, 

cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones» (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007). 

Ahora, para relacionar el tema de la estructura ecológica con las áreas metropolitanas en 

el contexto colombiano —más específicamente en el contexto de la ciudad Cali—, es necesario 

analizar lo que se entiende por gestión urbana supramunicipal. En el país, el estudio de las 

ciudades y sus áreas de influencia metropolitana es reciente. Si bien la institucionalidad pública 

reconoce a través de la formulación de normas y leyes los hechos urbanos que trascienden los 

límites físicos de la ciudad y legales de los municipios (Ley de áreas metropolitanas 128 de 1994 

derogada por la Ley 1625 del 2013), en el ámbito de la academia son pocas las investigaciones que 

buscan entender aspectos de la vida ecológica en estos ámbitos.     

En el caso de la ciudad de Cali, no existe un organismo institucional para el manejo de los 

hechos metropolitanos de ningún tipo; sin embargo, la realidad se reconoce ampliamente y se ha 

vuelto objeto de investigación. La persona que más desarrollos ha alcanzado en este aspecto es 

Pedro Martínez-Toro, arquitecto y geógrafo profesor de la Universidad del Valle, quien viene 

estudiando el caso de la expansión y prolongación de Cali desde hace aproximadamente 20 años. 

Sus investigaciones han sido tendientes a definir un área de influencia de Cali y sus ejes de 
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expansión y establecer históricamente la interpretación de los hechos metropolitanos por parte de 

las autoridades de la ciudad de Cali y sus municipios vecinos. Estudios como «Diagnóstico, 

definición y propuesta de conformación del área metropolitana del sur del Departamento del Valle 

del Cauca y norte del Departamento del Cauca–AMVACA (2013)» (MARTÍNEZ-TORO; PATIÑO-

GÓMEZ, 2015), manifiesta la importancia de tener una visión integradora en todos las 

dimensiones del proceso de expansión urbana, lo cual requiere necesariamente la delimitación de 

un área administrativa, que como se indicó en el caso de Cali no existe.    

   Este estudio inicialmente reconoce y demuestra la existencia de una región metropolitana de 

hecho, la cual constituye un área o límite de la influencia terciaria que la metrópoli puede ejercer 

sobre las áreas circundantes a ella o con los cuales se da algún tipo de relación de interdependencia. 

Para este caso, el área de influencia estaría integrada por ciudades pertenecientes al sur del 

Departamento del Valle y norte del Departamento del Cauca, con los cuales Cali establece relaciones a 

distintos niveles que determinan su mayor o menor grado de influencia; dichas ciudades son Cali, 

Candelaria, Palmira, Pradera, Caloto, Santander de Quilichao, Guacarí, Ginebra, Restrepo, Florida, El 

Cerrito, Calima-Darién, Villa Rica, Yotoco, Vijes, La Cumbre, Dagua, Padilla, Suarez, Puerto Tejada, 

Guachené, Jamundí, Yumbo, Buenaventura, Buenos Aires, Corinto, Miranda.   

   Partiendo de esta definición y aplicando distintos indicadores de carácter social, funcional, 

biofísico y político, la investigación determina cuatro áreas concéntricas de influencia de la ciudad de 

Cali, cuyos gradientes miden el nivel de vínculos sociales, económicos y funcionales establecidos entre 

las diferentes ciudades con el núcleo principal. En este sentido, se concluye que las ciudades y los 

municipios donde se ubican, tal vez participarían de la organización de un área de acción de alto 

dinamismo registrado por vínculos y flujos de personas, mercancías e información.    

   De acuerdo con (MARTÍNEZ-TORO; BUITRAGO-BERMÚDEZ, 2011), muchos son los 

documentos oficiales y académicos que han intentado definir un área de influencia metropolitana para 

Cali, y en este aspecto es que el profesor Martínez-Toro y sus colaboradores proponen un área de 

influencia para la ciudad de Cali, la cual por su estructura funcional se consolida como la ciudad núcleo 

del sur del Departamento del Valle del Cauca y del norte del Departamento del Cauca.      

Martínez-Toro e Patiño-Gómez (2015), identifican las normas recientes sobre el tema de la 

metropolización en nuestro país. Desde la Constitución Política de 1991 hasta el 2013 se han 

promulgado normas para manejar el hecho, algunas referidas específicamente como la Ley 128 de 

1994 y la Ley 1625 de 2013, en las cuales se reconoce la necesidad de tener una mirada integrada de 

los municipios afectados por procesos de metropolización, no solo ambiental sino en otros aspectos 

como prestación de servicios públicos, transporte, comercio, desplazamientos pendulares, entre otros. 

En términos sectoriales los mismos autores encuentran aspectos tratados en las normas de 

planificación territorial como la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. En lo referente al 
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sector ambiental, al mirar la Ley 99, que crea el Sistema Nacional Ambiental, es evidente que no trata 

el tema en un marco de referencia verdaderamente amplio, ya que solo indica la necesidad de tener 

una autoridad ambiental en aquellos municipios con más de un millón de habitantes.   

   En la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de los municipios colombianos 

según la Ley 388 de 1997, es necesario proponer una estructura general del territorio municipal 

que destaque las áreas destinadas a la protección ambiental, pero como se ha venido insistiendo, 

en el marco de una epistemología antropocentrista conservacionista. Estos estudios establecen 

la necesidad de tratar el tema ambiental desde la perspectiva de la expansión y prolongación de 

Cali, no solamente apoyados en la estructura territorial del Sistema Nacional Ambiental, sino en 

los hechos y perspectivas de planificación territorial que se sobreponen los municipios como 

unidades básicas político-administrativas que tiene el Estado colombiano para tal fin.   

Pero frente a esta dinámica de expansión y prolongación de una metrópoli como Cali y 

sus formas de administración pública, cabe pensar (preguntarse) qué ha sido de aquellas otras 

formas de vida que retroceden frente al avance de la red de ciudades liderada por Cali. En el 

ámbito de la gestión pública, este aspecto ha sido legado al denominado sector ambiental cuya 

base epistemológica corresponde a la del Estado nacional moderno donde la gestión se sustenta 

en el antropocentrismo y la cosificación de las otras formas de vida.    

Para efectos de establecer una posible estructura viva que recuerde aspectos de otras 

formas de vida y de otros momentos del proceso de vida de los humanos, es necesario definir los 

nodos más significativos de la red de expansión de Cali. En este sentido se toman las ciudades 

identificadas por Martínez-Toro e Patiño-Gómez (2015) como nodos de la primera corona de 

influencia (Puerto Tejada, Candelaria, Palmira, Jamundí y Yumbo) y algunas de la segunda y tercera 

corona como Buenaventura, Pradera y Florida, las cuales por su papel en la red necesariamente 

deben ser consideradas al momento de pensar en la propuesta de una estructura que juegue el 

papel de memoria de la vida humana y de otras formas de vida. 

En este orden de ideas, la estructura ecológica, al integrar una serie de elementos tanto 

naturales como artificiales que en conjunto permiten el sostenimiento de los distintos tipos de vida, la 

biodiversidad y las funciones ecosistémicas, puede integrar distintos entes territoriales cuyos vínculos 

sociales, económicos, funcionales y políticos se fortalecen a través de los elementos que la integran. 

Este enfoque de estructura ecológica ha sido asumido por algunos municipios para 

integrar instrumentos de gestión que antes operaban aisladamente como el plan de ordenamiento 

territorial y el sistema municipal de áreas protegidas, tal es el caso del distrito capital de Bogotá, 

en donde no ha sido posible concebir metropolitanamente el tema ambiental. En el caso de Cali 

esta perspectiva no se ha elevado a otras escalas debido a lo inexistencia de una figura 

integradora supramunicipal como la establecida en la Ley 1625 de 2013.    
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      Martínez-Paredes (2013), partiendo del concepto de van der Hammen, sobre estructura 

ecológica identifica para el municipio de Cali aquellos elementos de la estructura ecológica y las 

posibles responsabilidades y responsables en el marco del SINA. No obstante, es evidente que 

este trabajo se queda corto al tratar únicamente lo concerniente al municipio de Cali, dejando 

de lado temas de carácter metropolitano, como los que se desean reconocer y caracterizar en 

esta investigación, con lo cual se aportan elementos a futuros procesos de integración 

administrativa y a la concepción de nuevas formas de entender lo natural en lo artificial urbano.

      Las perspectivas mencionadas anteriormente se centran en la idea de preservación y 

conservación de los elementos naturales como recursos, racionalidad económica capitalista, 

necesarios para la producción de bienes y servicios ambientales requeridos para el bienestar 

humano y la remediación paliativa de la crisis ambiental generada por el modelo económico 

imperante; obviamente su perspectiva está colocada en el antropocentrismo.     

A pesar  de esto, es importante destacar que la idea de estructura ecológica se ha 

materializado jurídicamente como instrumento de planificación territorial y viene siendo usado 

con cierto grado de éxito, como en el caso de Bogotá, restaría cambiar su base conceptual hacia la 

idea de memoria de vida humana propuesta en este capítulo, lo cual aunado a procesos de 

educación biocentrada, tal vez propiciaría transformaciones del orden social actual.  

   Los ríos, lagos, lagunas y cuerpos de agua se convierten en la opción más importante 

para mejorar la conectividad de la estructura ecológica metropolitana; así a través de la red 

hídrica los paisajes urbanos metropolitanos y paisajes rurales quedan integrados no solamente 

a partir de los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas, sino de las funciones 

ecológicas que tienen los mismos.           

De otro lado, el cuidado del agua como flujo de vida hace indispensable replantear el 

manejo tanto de áreas de nacimientos y de recarga como los cauces y sus áreas morfodinámicas. 

La restauración de la memoria ecológica concretada en mayores porcentajes de vegetación nativa, 

asociado al uso de las riberas como espacios de contemplación de la vida y reproducción de 

recuerdo del origen humano deben ser el enfoque de la gestión centrada en el biocentrismo.  

   Siendo que este enfoque se coloca en una utopía que pondera la consciencia sobre la 

materialidad de la vida, también es necesario que los aspectos prácticos de la ciudad producida 

antropocéntricamente y el agua sean considerados a la hora de pensar la planificación y gestión 

urbana y regional. De este modo, en el abastecimiento del agua a las ciudades se precisa 
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considerar el examen permanente a la política estatal sobre el manejo de las ciudades y sus áreas 

de influencia, en el cual además de evaluar las demandas de agua en los horizontes de 

planificación, los riesgos, las necesidades, las actuaciones y las inversiones y financiamiento, 

también se consideren aspectos sobre el control al crecimiento de las mismas y el fomento a la 

vida rural como una forma altamente significativa de remembrar y recrear la naturaleza humana. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las ciudades del modo de producción capitalista crecen desorbitadamente y propician el 

incremento y redistribución espacial de la demanda y la oferta del agua; así, la ciudad se torna 

predadora de las fuentes de agua vecinas, hecho que termina por expropiarla de otras formas de 

vida y de pequeñas comunidades, para entregarla al consumo urbano e industrial. La visión 

antropocéntrica, pilar del pensamiento occidental, se expresa en la gestión pública del Estado 

Nacional Moderno y sus conceptualizaciones sobre ambiente —a pesar de que en sus bases 

existan intenciones de protegerlo, preservarlo y conservarlo junto con la biodiversidad—. El 

esbozo de una propuesta epistemológica biocéntrica se sustenta en la idea de incorporar a la 

gestión pública de la expansión de la vida humana, instrumentos que recuerden el origen de la 

vida de la superficie terrestre y sus distintas formas de expresión, entre ellas la vida humana.  

   La estructura ecológica de las ciudades metropolizadas (núcleos urbanos y sus 

prolongaciones) debe estar constituida por relictos de bosques, red hídrica y áreas urbanas verdes 

que de manera integrada permitan recordar que somos una de las tantas expresiones de la vida de 

la superficie terrestre, pero además, prestar servicios claves para la gestión ambiental de ciudades 

que han sido producidas bajo el paradigma antropocéntrico. Sospechamos que la estructura de la 

gestión pública sustentada en ese lineamiento podrá dar inicio a la instauración de la consciencia 

cósmica en las mentes humanas.   
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Capítulo 4 

 

 
A ÁGUA E A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: CONSTRUÇÕES CONCEITUAIS E REPERCUSSÕES 

PRÁTICAS NO BRASIL  
 
 

Vera Lúcia Freitas Marinho 17 
Edvaldo Cesar Moretti18 

 
 

INTRODUÇÃO   
 

O texto visa apontar leituras sobre as construções conceituais que levaram a mudança 

nos significados da água: elemento livre na natureza, vital, comum e inesgotável, passando a ser 

um bem de domínio público, de usos limitados e fruto de disputas pelo seu controle. Tendo em 

vista essas questões, buscamos elucidar as ações e os diferentes arranjos, que demonstram 

investimentos realizados por grupos corporativos internacionais sinalizando a apropriação 

mercantil dos usos dos recursos hídricos. 

Com tal perspectiva, o estudo é apresentado como resultado de reflexões teóricas, cuja 

opção metodológica consistiu na pesquisa bibliográfica resultante da leitura de teses, 

dissertações, livros, artigos de revistas científicas eletrônicas de veiculação nacional e 

internacionais, leis, programas e planos de governo, entre outros documentos disponíveis em 

formato eletrônico/digital que abordam o tema em questão. 

Por fim, as construções conceituais sobre a água e a gestão de recursos hídricos apresentam 

repercussões práticas vinculadas à apropriação mercantil dos elementos da natureza. Essa discussão 

buscar contribuir nas leituras de interpretações crítica sobre o olhar utilitarista dos elementos da 

natureza e provocar inquietações no tocante à compreensão da água como fator econômico em 

detrimento de seu valor como recurso social, substância vital e de pertencimento comum. 

 
A água e a gestão de recursos hídricos: conceitos basilares 

 
A água é essencial para todas as formas de vida conhecidas: “[...]  por ela e com ela flui a vida 

e, assim, o ser vivo não se relaciona com a água: ele é água. É como se a vida fosse outro estado da 

matéria água, além do líquido, do sólido e do gasoso – estado vivo” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 418). 

                                                           

17
 Doutora em Geografía. Professora de Geografia na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. E-mail:  

marinho_vera@yahoo.com.br 
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 Doutor en Geografia. Professor de Geografía na Universidade Federal da Grande Dourados. E-mail: ecmoretti@hotmail.com 
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A água é fluxo, movimento, circulação. É um bem presente em todas as sociedades como um todo e 

flui por meio da agricultura, da indústria, do nosso modo de vida. 

Nesse sentido, adotamos a compreensão do ciclo da água não somente pelos rios, pelo 

ar, com as massas de ar, ou pelos mares e correntes marinhas, mas também sob a forma social, 

pautada nas necessidades e no modo de vida de cada sociedade. A água é vital, um bem social 

essencial aos incontáveis processos naturais e sociais, sendo, portanto, parte integral das relações 

na sociedade. Por tais razões, não há como dissociar o uso da água das prioridades primárias19, ou 

seja, da destinação das águas para beber, banhar e plantar, nem ignorar o vínculo nas atividades 

humanas e no modo de produção de cada sociedade (TORRES, 2007; IORIS, 2008).  

Ao longo da trajetória histórico-geográfica, de uma maneira ou de outra, todas as 

civilizações promoveram interferências técnicas voltadas a ampliar as formas de usos das águas. 

Assim, a evolução tecnológica das bases materiais dos processos produtivos permitiu o 

desenvolvimento de diversas intervenções e ampliou as formas de usos da água. Com isso, as 

intervenções nascem como uma atitude social retransmitida ao presente. 

Neste caso, ainda que diante de inúmeros problemas, frutos do modo de pensar e agir 

dessa sociedade verifica-se que os seus paradigmas centrais continuam a ter como base de 

sustentação a ideia de desenvolvimento vinculada ao crescimento econômico e a crença absoluta 

na ciência e na técnica prontas a solucionar os problemas decorrentes do próprio modo de 

produção (MORETTI, 2000; COSTA, 2012). 

Porto-Gonçalves (2006) corrobora com essa questão ao explicar que os problemas 

gerados pela pressão sobre os recursos hídricos20 não podem ser analisados simplesmente por 

leituras a partir do abstrato conceito do ciclo hidrológico ou, ainda, pelas visões relacionadas ao 

pensamento malthusiano, particularmente, a partir da crise hídrica moldada no pânico da escassez 

e no convencimento de soluções que passam pelo controle de crescimento populacional. 

Consideradas as reservas de água potável, há um paradoxo na visão dos especialistas 

sobre o fato de a disponibilidade de água potável não ser compatível com a pressão exercida 

sobre ela. Nesse caso, entende-se que o problema central encontra-se na sua apropriação 

realizada de maneira excludente na sociedade. No Brasil, por exemplo, as pressões exercidas nos 

centros urbanos, sobretudo, são pela garantia do acesso ao abastecimento de água potável, 

enquanto que na zona rural são pela crescente demanda de água gerada pela expansão das 

                                                           

19
 O termo refere-se à satisfação mínima vital e o consumo das necessidades básicas, por exemplo, água para beber, cozinhar, asseio 

e outras atividades deste gênero (TORRES, 2007). 
20

 Aplica-se o termo recursos hídricos para todas as águas superficiais ou subterrâneas utilizadas em processos produtivos, dotados 
de valor econômico (MATO GROSSO DO SUL, 2014). 
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atividades agroindustriais ocupando novos territórios, até então, não explorados para fins de 

ampliação das áreas irrigadas e de geração de energia para o desenvolvimento econômico. 

Nessa conjuntura, encontram-se inseridas as pressões exercidas pelos usos dos recursos 

hídricos no Mato Grosso do Sul, particularmente, pela expansão dos cultivos da soja e dos 

canaviais com elevados investimentos do agronegócio, assim como da pecuária e abastecimento 

urbano. Nesse caso, o problema das políticas públicas de gestão dos recursos hídricos está 

relacionado a dois aspectos: o primeiro diz respeito à disponibilidade e ao acesso à água com 

qualidade o que significa ser potável – limpa, saudável e em quantidade suficiente para que as 

pessoas possam suprir suas necessidades de uso social; enquanto o segundo está relacionado às 

normatizações e aos sofisticados instrumentos e mecanismos reguladores, especialmente, a 

outorga21 de direito de uso e a atribuição de valor econômico aos recursos hídricos.   

   Em ambos os aspectos, está implícito o significado dos recursos hídricos como “bens” 

que não são produzidos pelo homem, porém essenciais aos inúmeros processos produtivos 

seja de produção industrial, tais como: tecidos, automóveis, matérias-primas agrícolas e 

minerais – enfim, sob a forma de mercadorias tangíveis; como também nos usos múltiplos 

para fins de abastecimento potável, descarga de efluentes domésticos22, industriais e 

agroindustriais, de irrigação, controle de inundações, transporte fluvial, geração de energia 

hidroelétrica, atividades turística e conservacionista. 

Em tais finalidades encontram-se incluídas algumas das novas perspectivas de usos dos 

recursos hídricos com vínculos mercantis e não mercantis. Entre estes, podem ser citados os realizados 

pela iniciativa privada, particularmente, por grupos empresariais que têm atuado em parceria público-

privado. Ou, ainda, organismos financeiros que passam a investir, especificamente, em programas e 

projetos voltados à gestão 23 dos recursos hídricos. Desse modo, ampliam-se as finalidades de usos, 

como também as possibilidades de apropriação mercantil (IORIS, 2008).  

Contudo, se por um lado, há implícito um fundamento conceitual de valoração da água 

como um recurso natural e “bens”, passível de apropriação e privatização econômica. Por outro, 

essa lógica se apresenta à sociedade nas bases conceituais das políticas de Estado. Considerando 

                                                           

21
 A outorga é ato administrativo pelo qual a autoridade outorgante concede ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, por 

prazo determinado e de acordo com os termos e as condições expressas no ato. A outorga visa a dar garantia ao usuário outorgado 
quanto à disponibilidade de água como insumo básico de processo produtivo. A outorga de direito de uso como aquele instrumento 
que tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, superficiais ou subterrâneas, e o efetivo 
exercício dos direitos de acesso a ela (BRASIL, 1997). 
22

 Especificamente sobre os domésticos, cabe ressaltar a necessidade de repensar o lançamento de esgoto in natura nos corpos de água 
para fins de sua diluição, existe claramente a necessidade de avançar no sentido de usar tecnologias ambientais mais adequadas. 
23

 O conceito de gestão compreende o conjunto de ações estabelecidas para disciplinar as relações de uso da água diante do 

contexto socioambiental existente (VILLAR, 2012). 
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tais abordagens na política de recursos hídricos do Mato Grosso do Sul – lei estadual Nº 2.406/02, 

cujos fundamentos são semelhantes ao da lei federal Nº 9.433/97 e, para atendimento das suas 

finalidades, adota como princípios a compreensão da água como um recurso natural limitado24, 

bem de domínio público e atribuído de valor econômico (MATO GROSSO DO SUL, 2002). 

  No entanto, ao refletir sobre as indicações aos bens naturais, entre eles, a água, o ar , o 

solo, a fauna e a flora, dos quais temos dependência para a manutenção da vida na Terra, Di 

Mauro (2012), destaca que devem ser compreendidos e defendidos como patrimônios 

comuns, sociais e inalienáveis.          

Assim, cabe questionar sobre os princípios norteadores da gestão dos recursos 

hídricos cujas metas de intervenções incluem um conjunto de medidas de um modelo 

internacional adotado, particularmente, nas últimas três décadas. Nesse sentido, conforme 

analisado por Ioris (2008; 2009), a gestão através dos aparatos de regulações dos usos25 da 

água, orientações tecnicistas e ajustes político-administrativos recomendados e aplicados 

pelas políticas públicas, não deve agora representar obstáculos às novas oportunidades 

abertas pela globalização dos mercados. 

Por tais razões, partiu-se do reconhecimento de que a gestão não se reduz ao uso de 

práticas e tecnologias diretamente ligadas à distribuição, ao uso e à conservação de água, mas, 

essencialmente, às questões relacionadas às opções do modelo de desenvolvimento e aos 

interesses econômico e político (IORIS, 2013).      

 Nesse contexto, o Estado cumpre com o seu papel de regulador ao direcionar, em 

âmbito nacional, o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, a descentralização das 

ações e a institucionalização dos órgãos colegiados gestores locais mais flexíveis para tomada 

de decisões, entre eles, os conselhos estaduais de recursos hídricos e os comitês de bacias 

hidrográficas (MARINHO; MORETTI, 2013). 

 
A água e a gestão dos recursos hídricos: tópicos emergentes na agenda internacional 

 
A primeira conferência internacional a adotar o tema água como discussão central foi 

realizada em 1977, na cidade de Mar del Plata (Argentina). Os resultados indicaram como tópicos 

emergenciais aos países participantes metas no sentido de promover políticas públicas com finalidades 

de acesso à água de qualidade e saneamento básico (incluindo medidas de tratamento de água para 

fins potáveis e de efluentes – águas residuais) para totalidade da população até 1990. 

                                                           

24
 Trata-se de uma abordagem com preceitos neoliberais, apresenta posicionamentos em defesa, por exemplo, dos princípios de 

poluidor-pagador, o pagamento de serviços ambientais. Amparada em doutrina malthusiana e visão reducionista, pois deixa de 

apreende e refletir sobre as relações historicamente estabelecidas entre a sociedade e natureza. (MARTINS; FELICIDADE, 2006). 
25

 A regulação de uso da água inclui instrumentos legais, recomendações e incentivos utilizados por agências públicas para 

influenciar o comportamento individual e as instituições sociais (IORIS, 2013). 
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Em 1992, foi realizada em Dublin (Irlanda) a Conferência Internacional de Água e Meio 

Ambiente. As discussões centrais foram os problemas relacionados às desiguais oportunidades de 

acesso à água potável e a crescente escassez. Essa conferência foi um marco por deliberar quatro 

princípios – denominados como Declaração de Dublin. São eles: o conceito de que a água potável é um 

recurso vulnerável e finito, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente; a 

gestão das águas deve seguir princípios participativos envolvendo os usuários, planejadores e gestores 

de políticas públicas em todos os níveis (local, regional, nacional e internacional); a indicação da 

relevância no papel das mulheres na provisão, manejo e salvaguarda da água. Finalizando, atentou-se 

para a afirmação sobre o valor econômico da água em todos os seus usos, desse modo, reconhecendo 

a água como um bem econômico (DUBLIN STATEMENT, 2003). 

No Brasil, em 1992, na cidade Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92. Nessa conferência, foram incluídos os temas 

sobre a água e o desenvolvimento. Associadas a esta temática, incorporou-se as recomendações de 

políticas públicas de gerenciamento dos recursos hídricos a serem executadas pelos Governos por 

meio de programas focalizados no desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos; na 

avaliação e proteção da qualidade das águas e dos ecossistemas aquáticos; no abastecimento de água 

potável e no saneamento; nos usos das águas e o desenvolvimento urbano sustentável; no acesso a 

água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável; e por fim nas 

análises dos impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos (Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21, 1995). 

As discussões e metas incluídas no ciclo das grandes conferências realizadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU)26, desde 1970 até 1990, de modo geral levaram a 

popularidade da temática sobre a água, passando a ser discutida em muitos outros eventos, entre 

estes, os Fóruns Mundiais da Água27, organizados e coordenados pelo Conselho Mundial da 

Água28.  Nos últimos anos, o Conselho tem como principal apoio o Banco Mundial, essa instituição 

amparou a criação da Parceria Mundial pela Água (Global Water Partnership) com finalidade de 

aproximar as autoridades públicas dos investidores privados (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

                                                           

26 Este ciclo de conferências iniciou em 1972 em Estocolmo que tratou sobre meio ambiente. Em 1974 a de Bucareste tratou da população, 
também em 1974, foi realizada a de Roma que abordou a fome, e em 1976 ocorreu a de Vancouver sobre assentamentos humanos - 
Habitat I. Em 1977, foi realizado o evento de Mar Del Plata sobre a água e, em 1979, a de Nairóbi tratou sobrea desertificação. Mais 
detalhes, disponível em: <http://www.un.org/en/index.html>Acesso em: 12 jul. 2014. 
27

 Indicando uma posição do país na inserção deste debate internacional, o próximo evento, em 2018, será no Brasil na cidade de 
Brasília. Disponível em: <http://www.worldwaterforum6.org> Acesso em: 08 jun. 2014. 
28

O Conselho Mundial da Água foi criado no ano de 1994, por iniciativa dos governos da França, Holanda, Canadá, entre outros, e de 
grandes empresas – com destaque da multinacional francesa Suez-Lynnaisedes Eaux. Em 1996, esse Conselho se atribuiu o objetivo 
de definir uma visão global sobre a água de longo prazo, que serviria de base às análises e propostas visando uma política mundial 
da água. Em 1998, foi criado a Comissão Mundial para a Água no Século XXI (PORTO-GONÇALVES, 2006).  
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Mais recentemente, de acordo Silva (2010), a valoração econômica vem se 

constituindo na principal orientação à gestão dos recursos hídricos no âmbito internacional. 

Essa prescrição tem sido conduzida, particularmente, sob a tutela de instituições financeiras 

internacionais que, ao mesmo tempo, tem repercutido na expansão de investimento na 

prestação de serviços aos órgãos públicos – estaduais e municipais para operar parte ou todo 

sistema de captação, tratamento e distribuição de água, por meio de contratos com setores da 

iniciativa privada. Assim, as concessões nas execuções de infraestruturas de  serviços de 

saneamento no país têm atraído investimentos milionários no setor, facultando a 

transferência de significativo montante de capital público à iniciativa privada. 

Nessa conjuntura, em muitos países, incluindo o Brasil, as ações de reformas adotadas 

pelos Governos serviram, essencialmente, para remover as barreiras surgidas das próprias 

contradições de uma economia periférica, tecnologicamente subordinada e altamente 

dependente dos recursos naturais (IORIS, 2009). Contudo, atendendo às necessidades 

idiossincráticas de grupos e setores hegemônicos que além de não alterar os alicerces de longo 

prazo da pilhagem ambiental, oportuniza o surgimento de novas alternativas para a acumulação 

de capital – por exemplo, as metas do Protocolo Verde29. Notabiliza-se – nesse contexto30, o 

postulado do neoliberalismo vinculado ao discurso de defesa conservacionista ambiental e ao 

crescimento econômico. Isto por que,  

 
[...] na perspectiva neoliberal, postulou-se desaparecer as causas econômicas dos 
problemas ecológicos, pois estes não seriam mais um efeito da acumulação do capital, 
mas resultado do fato de não haver outorgado direitos de propriedade (privada) e 
atribuído valor (de mercado) aos bens comuns, entre estes a água (LEFF, 2006, p.139).  
 

Conforme analisado por Moretti (2000), nessa construção conceitual nega-se a existência 

de contradições e conflitos no processo de produção territorial, bem como aponta uma visão em 

harmonia entre os interesses econômicos, sociais e ambientais. Tanto que, no Fórum Global 

realizado paralelamente à Conferência ECO 92, foram propostas no tratado da Água Doce as 

abordagens sobre os usos múltiplos da água, reforçando o seu conceito como: recurso natural, 

social e um bem atribuído de valor econômico, visão que passa a atender aos mecanismos diretos 

e indiretos de acumulação de capital.  

                                                           

29
Trata-se de um protocolo de intenções celebrado por instituições financeiras públicas e pelo Ministério do Meio Ambiente, 

adotado em 1995 e revisado em 2008. Sua finalidade é definir políticas e práticas bancárias incentivadoras das ideias de 
responsabilidade socioambiental em harmonia com a de desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual 
_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_e_protocolo_verde.html> Acesso em: mai. 2015.  
30

 Na primeira metade do século XX. 
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Essa concepção, juntamente com o discurso de desenvolvimento sustentável, passou a ser 

amplamente divulgado a partir da década de 1990. Conforme analisa Leff (2006), a reconfiguração 

desse discurso oficial e a banalização comum das suas perspectivas revelam contradições, não 

apenas devido à falta de rigor do discurso, mas também em sua colocação em prática. A repercussão 

desse discurso parece legitimar os diferentes sentidos propagados pelo senso comum, revelando 

uma postura acrítica e apolítica por muitos segmentos da sociedade civil e do mercado. No mundo 

globalizado, tais construções discursivas são estratégicas para a apropriação dos elementos da 

natureza – neste caso, a água. Isto ocorre, mediante uma dupla operação: 

 

[...] de um lado, procura-se internalizar os custos ambientais do progresso atribuindo 
valores econômicos à natureza; ao mesmo tempo, instrumentaliza-se uma operação 
simbólica que recodifica o homem, a cultura a natureza como formas aparentes de uma 
mesma essência: o capital (LEFF, 2006, p. 140). 

 

No Brasil, a apropriação do discurso ambientalista e sua incorporação por meio das 

políticas públicas oficiais e seus instrumentos normativos e de gestão revelaram-se estratégicos 

para as práticas de agências de fomento e nos financiamentos externos de políticas de gestão de 

recursos hídricos. De modo geral, a popularidade da temática desdobrou-se em ações em nome 

da democracia participativa cujos atores incluindo governos, sociedade civil, empresários, 

movimentos sociais são convocados a participar no processo de decisões. 

No Mato Grosso do Sul, conforme a análise da política estatal na produção e organização 

do espaço, realizada por Moretti (2000), foi possível verificar que o Estado possui vínculos aos 

interesses das grandes empresas transnacionais que:  

[...] hoje parcialmente representados pelo Banco Mundial que consegue, principalmente, 
nos países pobres, através de seu poder de financiamento, impor, na maioria das vezes, as 
condições que interessem ao mercado global. Este domínio é viabilizado através de fatores 
econômicos, com a liberação de recursos financeiros para projetos que se enquadrem nas 
diretrizes traçadas pelo Banco Mundial, em suma, as diretrizes dos países ricos, estão 
definindo o padrão de apropriação e uso do território (MORETTI, 2000, p. 124). 

 

Nas últimas três décadas, muitos governos passaram a adotar programas de cooperação 

entre as agências de fomento internacionais com argumentos como os apresentados pelo Banco 

Mundial que se pronuncia favorável na assertiva de que para melhoria dos serviços de acesso a 

água tratada e ao saneamento são necessários adotar nos setores de gerenciamento dos recursos 

hídricos “[...] a reforma das estruturas tarifárias e a cobrança pela água bruta a fim de incentivar a 

racionalização do consumo e práticas de conservação”(SILVA et al. 2010, p. 130).  
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Em 1990 a Consulta Global, realizada em Nova Delhi, produziu o pedido de “[água] para 

todos, ao em vez de mais para alguns”, pois foi constatado que os resultados de democratização 

ao acesso à água de qualidade e aos serviços de saneamento básico foram pouco expressivos 

(RIBEIRO, 2008). Cabe, ainda, destacar as Metas de Desenvolvimento para o Milênio, firmadas na 

Cúpula de Joanesburgo (Rio+10) em relação aos compromissos das Nações Unidas, visando 

universalizar o acesso à água potável que:  

 
[...] deve passar, até 2015, pela redução de 50% daqueles que sofrem de sua falta. A 
colaboração para mapeamento e o empenho para organização das comunidades no 
processo de organização de canais de reivindicação, além da possibilidade de colaborar 
com o planejamento para encontrar as soluções para esta situação, são contribuições 
plausíveis para as pesquisas e os trabalhos dos educadores (DI MAURO, 2012, p. 34). 
 
 

No entanto, as estimativas atuais mostram que tais finalidades, além de distantes da 

realidade, apresentam indicativos de agravamento da situação. Os serviços de água e esgoto 

constituem um dos setores públicos com maior demanda por investimentos, uma vez que a 

ausência de tratamento de esgoto conforme os dados apresentados CECH (2013) são de 

aproximadamente três bilhões de pessoas que vivem sem saneamento básico. 

No Brasil, conforme os dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

(SNIS) do Ministério das Cidades – indicam índices de cerca 93,2% de atendimento urbano de água 

potável. Contudo, nas áreas rurais, a maioria das moradias não é servida por redes gerais de 

abastecimento de água (SNIS, 2012). 

Em relação ao índice de tratamento do esgoto gerado31, quase 60% do esgoto gerado de 

todo o país não possui tratamento. No meio rural as cargas difusas, associadas principalmente as 

atividades agrícolas, representam a maior fonte de poluição para os corpos hídricos. Isto aponta 

um grave problema, pois as redes coletoras de esgoto são urbanas. Por isso, considerando que o 

atendimento de saneamento básico para a população seja prioritário são urgentes propostas e 

alternativas de projetos para o tratamento local de água e esgoto (BRASIL, 2014).   

   No estado de Mato Grosso do Sul, o índice de atendimento urbano com rede de água 

tratada atinge aproximadamente 87,7% e ainda apresenta perdas de água de até 32,9%. A coleta 

de esgoto atinge cerca de 36%, e em relação ao total de esgoto captado somente 32,7% é tratado. 

Isso indica que um grande volume do esgoto gerado e não captado é lançado in natura nos cursos 

hídricos ou destinados as fossas sépticas (SNIS, 2013) 32.     

                                                           

31
 O SNIS utiliza o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume de água consumido. No Brasil o volume de esgoto gerado 

é da ordem de 8.506.364,91 (1.000 m³/ano). O índice de tratamento do esgoto gerado é de 40,80 (%). O índice de coleta de esgoto 
é de 58,80(%) e o índice de tratamento do esgoto coletado 69,40 (%). (BRASIL, 2014). 
32

 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil#MS> Acesso em: 02 mar. 2015. 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil#MS
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Em 2013 foi aprovado o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)33. No Plano foi 

estimado investimentos em infraestrutura e gestão em água e esgoto da ordem de R$ 304 bilhões. 

Com esses investimentos, prevê alcançar, nos próximos 20 anos, 99% de cobertura no 

abastecimento de agua potável (sendo 100% na área urbana) e de 92% no esgotamento sanitário 

(sendo 93% na área urbana) (BRASIL, 2014).      

Nos últimos anos, há indicadores que apontam expansão da infraestrutura da rede de 

abastecimento urbano de água tratada. De acordo com as informações disponíveis no relatório 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe de 2014, juntamente com os dados do SNIS – 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (ano de referencia 2012) destacou-se que: 

 

[...] em oito regiões hidrográficas o índice de atendimento urbano com rede de água, em 
2012, foi superior a 90%. Em apenas quatro regiões, o índice situou-se abaixo dos 90%: 
Atlântico Nordeste Oriental, 88,1%, Amazônica, 76,4%, e as regiões do Tocantins-Araguaia 
e do Atlântico Nordeste Ocidental com um índice de 68,5% (BRASIL, 2014, p. 41). 

 

Admite-se, porém, que ainda estamos distantes de alcançar a melhoria dos níveis de 

atendimento dos serviços de saneamento básico, além de apresentar desigualdades regionais, 

também é bastante precária nas zonas rurais. Em relação às instalações das redes coletoras de 

tratamento de esgoto e drenagem pluvial, continuam sendo um dos maiores problemas de 

poluição hídrica e exclusão social em muitos estados da federação, incluindo o Mato Grosso do 

Sul, exigindo vultosos investimentos de recursos públicos para o aparelhamento desses serviços. 

Em síntese, fóruns, reuniões técnicas, seminários e encontros científicos realizados nas 

últimas três décadas – popularizaram a problemática sobre a água como um assunto de grande 

interesse público internacional e promoveram mudanças conceituais e, essencialmente, estabeleceu 

um conjunto de metas internacionais com orientações e princípios destinados às políticas de gestão 

dos recursos hídricos. Entretanto, conforme destaca Porto-Gonçalves (2006), tais eventos revelam 

preocupações com ênfase nas ações dos governos voltadas, sobretudo, na garantia do abastecimento 

por meio das instalações de infraestrutura – diques e barragens – para fins de ampliação das áreas 

irrigadas e de geração de energia para o desenvolvimento.  A partir da Conferência de Dublin, são 

identificadas mudanças no enfoque dos debates realizados sobre a disponibilidade de água – não 

deixando dúvida os interesses econômicos em jogo, muitos cultivados pelo discurso de escassez. 
                                                           

33
 O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) foi aprovado por meio do Decreto da Presidência da República no 8.141/2013. 

Conforme os dados disponíveis no relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos (Brasil, 2014) o documento constitui-se no eixo 
central da política federal para o saneamento básico e deverá ser um instrumento fundamental para a retomada da capacidade 
orientadora do Estado na condução da política pública de saneamento básico. 
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Por isso, a questão não pode ser tratada de modo isolado, nem como a racionalidade 

instrumental vem sendo tratada, como se fosse um problema de especialistas, ou, ainda, por 

leituras simplistas negando as origens das diversas implicações negativas e, socializando as causas 

com enaltecidas campanhas de conservação visando mobilizar a sociedade por meio de um 

discurso apoiado em ações individuais convidando a sociedade a cuidar e partilhar de forma 

igualitária as responsabilidades sobre os problemas gerados, embora, o retorno financeiro de 

quem os causou, indivíduos ou empresas, seja de poucos. Portanto, cabe refletir sobre o vigente 

modelo de desenvolvimento associado às formas de “[...] viver que aspiram o consumo, 

fetichizando as mercadorias e o mercado, impondo uma cultura com desejos criados para se 

perpetuar”(DI MAURO, 2012, p. 28). 

Nesse âmbito, reconhecendo a gravidade da questão, destaca-se sobre a construção 

do discurso sobre os problemas relacionados à água no sentido de que as soluções passam 

pelo uso racional dos recursos e por meio de uma gestão técnica de controle instrumental e 

adoção de princípio da valoração econômica – instituição da cobrança pela água bruta34–, o 

que possibilitará fazer com que os estados descapitalizados e com baixa capacidade de 

investimento consigam implementar as novas diretrizes e metas para executar as políticas 

públicas de recursos hídricos. 

Nesse sentido, conforme constado por Silva et al. (2010), há duas estratégias sendo sugeridas 

para fazer frente aos problemas relacionados aos recursos hídricos: a cobrança pela água bruta 

defendida pelo Banco Mundial, a ser estabelecida pelas instâncias de órgãos colegiados participativos 

– os comitês de bacia hidrográfica, e o processo de privatização, articulado, inicialmente, por meio de 

parcerias entre o Estado e a iniciativa privada na área de recursos hídricos. 

 

Repercussões na prática: direito de uso e a apropriação dos recursos hídricos 

 

Segundo Martins e Felicidade (2006), entre as noções de direitos sobre a água são 

compreendidas: o usufruto que se refere aos direitos dos ribeirinhos, o direito de alocação pública 

decidida por meio da autoridade do Governo e o decorrente da apropriação prévia ou usucapião. 

                                                           

34
 No Brasil o primeiro estado a dotar a cobrança pela água bruta foi o Ceará. Entre 1991 e 1994 o Governo do Ceará buscou na 

instituição financeira internacional – o Banco Mundial empréstimos para investir em infraestrutura de água, incluindo a construção 
de reservatórios em áreas não abrangidas pela atual rede. O contrato de financiamento entre o banco e o Governo de Estado foi 
firmando com as seguintes condições: o Estado deveria implantar e utilizar os instrumentos delineados em nova lei de recursos 
hídricos incluindo a criação das associações de usuários e da introdução das tarifas para todos os usuários de água (inclusive 
irrigação); e que o Estado devera criar uma empresa de gestão de recursos hídricos (LEMOS; OLIVEIRA, 2004). Através desse 
programa apoiado pelo Banco Mundial, em 1996, no estado do Ceará foi adotada a cobrança pela água bruta (BRASIL, 2015). 
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Por exemplo, nos estados americanos da Califórnia, Colorado, Nevada e Novo México e, 

na América do Sul, o Chile possuem normas onde os direitos sobre a água são semelhantes aos da 

propriedade privada da terra, podendo ser vendido, transferido ou alugado. Na maioria dos países 

da América Latina, a água é de domínio público, mas com concessão de direitos de usos para 

indivíduos ou empresas privadas (PAZ, 2013). No Brasil, a água é um bem de domínio público, 

sujeito a outorga de direito de uso pelo Poder Público (BRASIL, 1997).  

A apropriação econômica dos recursos hídricos inclui mudanças na concepção e 

pertencimento de direitos que a sociedade ou o Estado tem sobre a água. Tais mudanças, de 

acordo com Shiva (2006), são a partir de redefinições dos direitos naturais, por exemplo, 

direitos usufrutuários. Os direitos ribeirinhos ou usufrutuários são baseados na noção de 

compartilhar e conservar uma reserva de água comum. Nesse caso, a água é compreendida 

como bem de pertencimento comum, portanto, os direitos e domínio não estão associados 

aos direitos privados. Por isso, o direito natural não pode ser confundido com as garantias de 

direito pelo Estado ou por leis e, ainda, aos direitos reservados às corporações mediadoras dos 

interesses comercias sobre os usos dos recursos hídricos. 

Essa ótica, associada ao significado de recursos, internaliza a compreensão da água uma 

visão econômica. Nessa lógica, os significados da água são a partir da sua apropriação e controle 

como elemento da natureza, submetidos a uma lógica mercantil.  A mudança de significado sobre 

a água para um recurso econômico está associada ao processo histórico-geográfico nas formas de 

apropriação geradas pelo modo de produção capitalista que para expandir continuamente: 

 

[...] vai buscar na superfície do solo e nos recursos materiais - um meio universal de 
produção, de modo que ela não somente provê o sujeito, o objeto e os instrumentos 
de produção, mas ela em sua totalidade um acessório para o processo de produção 
(SMITH, 1988, p. 87-88). 

 

A relação da sociedade com os demais componentes da natureza no capitalismo 

fundamenta-se na separação, a mais radical possível: “[...] não é somente uma questão de 

paradigma, embora o seja. Essa separação está na centralidade das relações sociais e de poder nas 

sociedades capitalistas” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 288). 

Do ponto de vista do poder e controle territorial, assume importância a leitura de Raffestin 

(1993), pois quando há algo no território que chame a atenção ou passe a ser fonte de recurso 

social – nesse caso, o recurso água – poderá despertar interesses em exercer o seu controle. 

Portanto, ao limitar e controlar o acesso à água – através de instrumentos de gestão, por exemplo 

–, os instrumentos de outorga e a cobrança a tornam em um bem estratégico. Assim, 
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[...] Os elementos da natureza, passam a ser denominados de recursos naturais e são 
mercadorias trocadas no mercado mundializado. O valor passa a ser mediado pelo preço. 
A raridade de um elemento da natureza aumenta o seu preço. O valor dos elementos 
naturais transforma-se em preço (RODRIGUES, 2001, p.3 – 07). 

 

Nesse sentido, a autora (supracitada), ao utilizar o termo “elementos da natureza”, refere-

se ao significado do seu valor de uso. Já se reportando aos recursos naturais, parece significar 

apenas preço de uma mercadoria que pode ser comprada e vendida no mercado in natura ou 

transformada, incluindo-se o valor de troca. Nesse sentido, a água incorporada aos processos 

produtivos, possui um significado de recurso, um bem atribuído de valor econômico. Contudo, 

essa transformação não é recente. O valor de uso para o valor de troca faz parte do processo de 

apropriação da natureza para atingir o objetivo definido pelo modo de produção, ou seja, a 

reprodução do capital em escala ampliada (MORETTI, 2012). Diante disso, enquanto elemento da 

natureza, a água deve ser compreendida, 

 

[...] antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se 

originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não se trata 

de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de 

subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção 

(MARX, 1867, p. 165). 

 

Associa-se, portanto, ao valor das múltiplas formas de usos que são conectadas ao processo 

produtivo por meio do trabalho humano e que se traduz pelo valor de uso da água, que se realiza: 

[...] somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da 
riqueza, qualquer que seja a forma social desta [...] O valor de troca aparece, de início, 
como a relação quantitativa, na proporção na qual valores de uso de uma espécie se 
trocam contra valores de uso de outra espécie, uma relação que muda constantemente no 
tempo e no espaço. O valor de troca parece, portanto, algo casual e puramente relativo; 
um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria (MARX, 1867, p. 166). 

 

Desse modo, a compreensão conceitual manifesta um valor produtivo (valor de uso) ao 

servir de matéria-prima – por exemplo, para a agroindústria por meio da sua incorporação como 

insumo produtivo e como receptáculo da diluição de efluentes. O produto dessa atividade 

produtiva, a mercadoria final, “[...] encerra uma duplicidade de valor de uso e valor de troca, o que 

permite a apropriação final de lucro por parte daquele que a controla, mesmo que sem a devida 

remuneração dos trabalhos que tomaram parte na produção” (IORIS, 2009, p. 26). 
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Ao tratar dos recursos naturais, a água, em particular, é entendida como mais uma forma de 

mercadoria, neste caso, mercadorias “fictícias”35– expressão de Karl Polanyi (1980), pelo fato de que, 

não sendo produzidas para uma relação direta de mercado, implicitamente, há uma vinculação de 

valor econômico que se apresenta à sociedade por meio da exploração capitalista em mercados reais. 

No presente, a defesa da acessibilidade financeira é um fato, seja através dos usos como 

bem privado, no marketing e nos mercados de capitais – ou em nos incentivos de créditos e taxas 

de poluição, como também na valoração dos ativos ambientais (CECH, 2013). Nesse sentido, 

 

[...] há esforço internacional (denominado de ‘capitalismo verde’ ou ‘modernização 
ecológica’) para fazer com que a natureza deixe de ser apenas objeto de extração de valor 
de uso e se torne diretamente detentora de valor de troca, sem a necessidade do 
consumo de recursos naturais (IORIS, 2009, p. 26). 

 

De acordo com o autor (IORIS, 2009), os elementos da natureza deixam 

progressivamente de ser mercadorias “fictícias” para se tornarem “mercadorias”, como no caso 

da venda de serviços ecológicos, por exemplo, as medidas compensatórias de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA)36; o de poluidor-pagador e do usuário-pagador pela via mecanismo da 

cobrança de usos dos recursos hídricos; a venda de créditos de carbono; pagamento da 

biodiversidade e, ainda, as atividades de ecoturismo. 

Desse modo, por contribuir com a conservação e recuperação, estrategicamente, se 

estabelece uma ideia entre o mercado de bens e serviços ambientais e a acumulação indireta de 

capital. Porto-Gonçalves (2006) enfatiza que os serviços ambientais sob os quais são incluídas a 

valoração de ativos ambientais e as medidas compensatórias são, na prática, instrumentos 

ideológicos e políticos, pois é praticamente impossível calcular o valor vital, social e ecológico. 

Neste sentido, devem ser estabelecidas formas de contrapartidas pelo uso da água pelas 

empresas em seu processo produtivo, a fórmula parece bastante complexa, considerando que as 

empresas repassam este custo para o produto final, ou seja, as pessoas e não as empresas 

acabam pagando pelo uso da água. Assim, indagamos qual a melhor forma de garantir o uso da 

água, sua apropriação pelas empresas privadas e ao mesmo tempo a justa contrapartida? Este é 

o desafio colocado ao mundo do capital. 

                                                           

35
 O termo de fictícias é utilizado porque essas mercadorias não são produzidas para venda no mercado. Nessa análise incluem, por 

exemplo, o ar, a água e a biodiversidade (BECKER, 2005). 
36

 O pagamento pelos serviços ambientais possui estimativas de valor econômico. Os preços indicam seu valor de uso direto ou 
indireto e são ajustados ao princípio econômico de provedor-recebedor, largamente adotado na gestão de recursos hídricos (PEIXOTO, 
2011). Os PSA são transferências financeiras aos fornecem serviços de beneficiários ambientais através de práticas de conservação. 
Trata-se de uma política de comando e controle, utilizando as forças de mercado para obter maiores resultados ambientais e 
recompensando os provedores de serviços ambientais (BRASIL, 2008). Por exemplo, o Programa Produtor de Água prevê remuneração 
financeira ou assistência aos produtores que aderirem ao programa em sua propriedade. Disponível 
em:http://produtordeagua.ana.gov.br//. Acesso em: 25 jul.2015. 
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A expansão capitalista não se dá, portanto, de modo linear ou ininterrupto. Considerando 

Raffestin (1993), em uma sociedade submetida a uma lógica mercantil, um bem só tem valor 

econômico se é escasso. Assim, a pressão sobre os usos dos recursos hídricos vem tornando-os 

potencialmente estratégicos, do ponto vista social, político, econômico e ambiental. Nota-se que 

muitas das limitações impostas aos usos estão associadas às construções de discursos visando às 

soluções com pretensões de cientificidade e de uma gestão instrumentalista e técnica, bem como na 

popularidade de campanhas de conteúdo conservasionista e ações individuais – “faça sua parte”, na 

redução de consumo de água visando evitar o esgotamento do recurso. Trata-se de socializar os 

problemas e manter inalteradas suas causas, ou seja, todo o estilo de vida alimentado por um modo 

de produção que estimula maximizar lucros e acumular riqueza – econômica, para poucos. 

Na lógica do capital, conforme a análise de Rodrigues (2001), a apropriação da natureza é 

acompanhada não pela satisfação das necessidades em geral, mas pela satisfação de uma 

necessidade em particular, que é a busca do lucro. Nesse sentido, conforme analisa Silva et al. 

(2010) os recursos hídricos podem adquirir o significado de status de mercadoria rara nas 

sociedades e a sua precificação incorporada e defendida como meio mais eficaz no sentido de 

assegurar a sua oferta às gerações atuais e futuras. 

Por tal razão, observa-se tal fato nos múltiplos usos dos recursos hídricos, seja na 

inserção nos processos produtivos e industriais, ou, ainda, por meio do abastecimento urbano, 

geração de energia, navegação, irrigação, turístico, entre outros. Ao serem submetidos a uma 

lógica do capital, devem ser estabelecidas as condições de exploração e de apropriação. Isso se 

reflete nas mudanças de concepções de domínio e direitos em que a água deixa de ser 

considerada um bem livre e disponível na natureza e se transforma um bem de domínio público, 

de usos limitados e um recurso atribuído de valor econômico (SILVA, et al. 2010; HOUTART, 2011). 

Neste caso, conforme analisado por Silva (2010), no Brasil vêm sendo aperfeiçoados os 

instrumentos de gestão associados ao conjunto das exigências de produção e consumo que 

satisfaça às necessidades do sistema capitalista enquanto estratégia de construção discursiva 

acerca da preservação das reservas hídricas, afim de que atenda a lógica mais confortável ao 

mercado. Tais metas, apoiadas por agências multilaterais, chega também às instâncias dos 

órgãos colegiados de recursos hídricos e se materializa com a anuência das suas representações 

por estabelecer, por exemplo, os mecanismos de cobrança pelos usos dos recursos hídricos. 

   Por fim, nessa análise, há necessidade de assimilar as complexidades inerentes ao modo 

de produção capitalista que, se por um lado a água é bem social, vital e, por isso, de direito de 

todos, por outro lado, enquanto bem atribuído de valor econômico, estão intrínsecas as situações 

de direito privado com fins de apropriação mercantil. 
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Arranjos da apropriação econômica em recursos hídricos 

 
Nas últimas décadas observa-se crescente interesse na exploração dos usos dos recursos 

hídricos como mecanismo indireto de apropriação e acumulação de capital. Enfatizam-se, no caso 

nacional, alguns dos exemplos de como os recursos hídricos vêm sendo incorporados na economia 

privada, nos setores de serviços tradicionalmente públicos, transferidos pelo Estado ao setor privado, 

por meio das concessões no setor de saneamento e as privatizações no setor de hidroeletricidade. 

Trata-se da ampliação dos interesses do capital em investimentos da iniciativa privada, realizados, na 

maioria das vezes, a partir das parcerias público-privadas por meio de concessões de contratos de 

exploração, como, também, na esfera não mercantil, através do acesso privilegiado e/ou exclusivo de 

informações sobre os recursos hídricos37 disponíveis no território. 

Conforme Moretti (2000), no Mato Grosso do Sul ocorre à atração de capital, mais 

concretamente, relacionado à disponibilidade de crédito vinculada, sobretudo, à questão 

ambiental, passando a gerir grandes projetos executados pelo Governo do Estado, muitos desses, 

atrelados às práticas de captações e transferências de recursos públicos para o setor privado.  

Em específico, sobre as práticas de gestão dos recursos hídricos, Porto-Gonçalves (2006) 

aponta que as propostas de privatizações apresentam uma ampla regulamentação voltada à abertura 

dos mercados e supressão dos monopólios públicos, com apoio técnico como, por exemplo, o Banco 

Mundial38 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) e as agências de desenvolvimento regional, que 

passaram a considerar os investimentos de privados e de organismos financeiros como soluções para 

estabelecer a infraestrutura e o acesso da melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de 

água, tratamento residual e grandes projetos de irrigação, entre outros. 

A privatização desses serviços é prática crescente na qual os governos locais usam empresas 

privadas para prestar serviços públicos, em um processo geral de privatização do governo, o 

instrumento de gestão do uso da água passa a ser definido pelos interesses do capital e não na 

perspectiva do compartilhamento solidário. Esvaziaram-se os compromissos do Estado e do poder 

público a favor dos interesses do capital privado, além de apresentar um potencial para corrupções 

por meio dos contratos de concessões, ou, ainda, na prestação dos serviços que têm acarretado taxas 

mais elevadas para os usuários. Fato ocorrido em muitos países, incluindo o Brasil, por exemplo, nos 

setores privatizados de geração de energia elétrica e de abastecimento de água domiciliar.  

                                                           

37
 Nesse caso, são compreendidas as águas superficiais e subterrâneas utilizadas diretamente ou indiretamente, ou ainda como 

reservas para futura exploração. 
38

 O Banco Mundial tem sido um dos principais núcleos de formulação de políticas públicas de recursos hídricos. O Banco apoia um 
grande número de projetos que contribuem para aumentar as emissões de carbono do que e menor número de projetos ligados a 
energias renováveis (IORIS, 2009). 
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   Há um novo mercado de concessões público-privado que atua nos serviços e na 

reestruturação dos sistemas de tratamento de água e esgotos na qual se reuniram grandes 

organizações de lobby comercial na área dos recursos hídricos. Um exemplo desses acordos são os 

grupos empresariais com negociações internacionais, entre os quais se encontram: Suez Lyonnaise 

des Eaux, Vivendi (Companhia Geral das Águas), Saur-Bouygues, Nestlé, Bechtel - Unite Utilities e 

Danone (SHIVA, 2006; RIBEIRO, 2008).  

Um exemplo desses acordos são os grupos empresariais com negociações internacionais, 

entre os quais se encontram: Suez Lyonnaise des Eaux, Vivendi (Companhia Geral das Águas), 

Saur-Bouygues, Nestlé, Bechtel – Unite Utilities e Danone (SHIVA, 2006; RIBEIRO, 2008). Em 

relação a esses grupos, vale ressaltar que as  empresas francesas Suez e a Vivendi – Compagnie 

Générale des Eaux e a americana E’Town (adquirida pela Thames Water) são as maiores 

fornecedoras mundiais de serviços do setor saneamento (CECH, 2013).  

Entre os anos de 2000 a 2003, a multinacional Vivendi passou a realizar negociações 

patrimoniais nas bolsas de valores de Paris e de Nova York. A partir do ano 2003, o grupo 

empresarial francês Veolia Environnement39 tornou-se líder mundial em todas as atividades 

relacionadas em sistemas de tratamento e gerenciamento de águas e efluentes. A empresa 

expandiu os seus negócios em diversos países. Além da França possui alcance relevante em toda a 

Europa, nos Estados Unidos e em países da América Latina, África, e na Ásia40. 

Outra empresa gigante é a norte-americana Bechtel-Unite Utilities, que está presente em 

mais de 50 países e possui fortes vínculos com os governos dos Estados Unidos e da Itália. A 

Bechtel é uma das transnacionais que formaram o Consórcio Águas Del Tunari, grupo que a partir 

1999 passou ter o controle acionário dos serviços de saneamento e abastecimento de água em 

Cochabamba, na Bolívia. No ano 2000, a população local se manifestou contra as formas de 

negociações e concessões dos mananciais de água para a empresa Águas Del Tunari, gerando 

polêmicas que se estenderam em escala nacional e internacional, culminando em conflito que 

teve seu ápice com a “Guerra da Água” (TORRES, 2007; RIBEIRO 2008; PFRIMER, 2009).  

   As privatizações e os investimentos da iniciativa privada na operação de sistemas de 

desenvolvimento, tratamento e distribuição de água ocorrem em conjunto com as mudanças 

no caráter da atuação do Estado que, cada vez mais, tem transferido e/ou reduzido à 

                                                           

39
 A multinacional francesa atua em 69 países, na América Latina possui atuações no México, na Argentina e no Brasil, que atua desde 

1993. Na África, encontra-se presente no Marrocos, Tunísia e na Líbia, entre outros países. Na Ásia, sua presença é verificada na China, 
Índia, Coreia do Sul, Japão, entre outros. Disponível em:<http://www.veoliawaterst.com.br> Acesso em: junho de 20014. Disponível em: 
<http://www.veolia.com/fr> Acesso em: 23 abr. 2015. 
40

 O documentário “Water Makes Money”, ano de 2014, apresenta as privatizações dos serviços de tratamento e abastecimento de 
água através das concessões na parceria público-privada, especialmente, na França e em cidades como Berlim ou Braunschweig. 
Disponível em: <http://www.watermakesmoney.com/en/9-english/67-kant-prize-2014> Acesso em: 20 jun. 2014. 

http://www.watermakesmoney.com/en/9-english/67-kant-prize-2014
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prestação dos serviços públicos de água – processo que envolve a captação, tratamento e 

distribuição. Tais transferências são, aparentemente, justificadas pela ineficiência do Estado 

em gerir tais serviços. No entanto, 

 
[...] possibilita negociar diferentes contratos, ampliando a gama de opções aos 
investidores, que, em geral, atua em consórcios envolvendo parcerias com o capital 
nacional, cuja participação é minoritária e muitas vezes imposta pelo edital de 
concorrência (RIBEIRO, 2008, p. 136). 

 

A esse respeito, pode ser citada a emblemática privatização dos serviços de água e 

saneamento na cidade Manaus, capital da Amazônia, com a participação da transnacional Suez 

Lyonnaise des Eaux. Em 2000, a empresa assumiu a concessão da Companhia de Saneamento 

do Amazonas (CONASA), passando a operar com 96% do saneamento da capital. Nas 

negociações, além do valor inferior, parte do financiamento foi do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

Contudo, conforme Ioris (2013), a precariedade da qualidade dos serviços demonstrados, 

em 2005, pelos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Câmara dos 

Vereadores, evidenciaram que a privatização negou os direitos essenciais dos moradores de baixa 

renda, ao mesmo tempo em que o grupo privado Suez realizou aumentos absurdos de tarifas e 

não cumpriu nenhuma das metas do contrato de concessão, resultando na venda da concessão 

para outro grupo privado – o Consórcio Nacional. Porém, mantêm-se os graves problemas e, 

segundo Rodrigues (2010), estima-se que na capital amazonense mais de 500 mil pessoas passam 

por privações dos serviços básicos de abastecimento de água41.  

Atualmente, em Mato Grosso do Sul, estes serviços de distribuição e tratamento de água são 

realizados por duas empresas, uma autarquia pública: a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do 

Sul (SANESUL) e a empresa da iniciativa privada Águas Guariroba. A SANESUL42 foi criada 1979 e, 

atualmente, opera nos serviços de capacitação, tratamento e distribuição de água e tratamento de 

esgoto para abastecimento da maioria da população sul-mato-grossense, gerenciando 123 sistemas os 

quais se encontram distribuídos em 68 municípios e 55 distritos do estado.   

No ano 1998, a prestação dos serviços de abastecimento e esgoto foi objeto de disputa 

judicial entre o Estado (representando a SANESUL) e o Município (representado a Águas de Campo 

Grande). Os trâmites de apelação jurídica e julgamento foram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, 

em primeira instância, decidiu parecer favorável aos recursos da empresa Municipal e, em últimas 

instâncias em 13/09/1999, foi assinado do Termo de Acordo entre o Governo do Estado e a Prefeita 

Municipal, que ficou obrigada a licitar os serviços públicos de água e esgoto de Campo Grande.  
                                                           

41
 Em termos comparativos, a região Amazônica apresenta os mais baixos indicadores de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do País, mais 70% do esgoto gerado não é tratado (BRASIL, 2014). 
42

 Disponível em: <http://sanesul.ms.gov.br/>Acesso em: 16 mar. 2015. 
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   Em 2000, foi assinado o contrato de concessão dos serviços públicos de água e esgoto 

de Campo Grande entre a Prefeitura Municipal e a Águas Guariroba, empresa criada pelo 

Consórcio vencedor da licitação, atual empresa Águas Guariroba S.A - subsidiária da AEGEA 

Saneamento e Participações S.A43, que presta serviços na capital do estado – Campo Grande, e 

mais 38 municípios brasileiros.           

O Mato Grosso do Sul, embora mostre uma evolução em termos relativos de 

atendimentos dos serviços saneamento básico, ainda prevalece uma precária infraestrutura dos 

serviços de saneamento na área rural e a baixa cobertura na zona urbana. De acordo com o Censo 

Demográfico de 2010, o estado possui apenas 45 unidades de Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE). Conforme os dados disponibilizados no Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato 

Grosso do Sul para o ano de 2015 mostram que mais de 60% da população sul-mato-grossense 

tem uma situação muito precária no que se refere ao sistema de esgotamento sanitário. 

Considerando, no Estado, o total da população (2.449.024 habitantes), deste universo, 

aproximadamente 593.000 habitantes, evidencia que apenas 24,2% da população residente possui 

atendimento dos serviços de rede geral de esgoto (MATO GROSSO DO SUL, 2015).  

   Com base nos dados indicados, a precária e baixa cobertura dos serviços de saneamento 

na zona urbana e ausência na área rural reflete diretamente na qualidade das águas, exigindo 

crescente investimento de recursos financeiros para torná-las adequadas para o consumo da 

população. Em termos técnicos, o território de Mato Grosso do Sul apresenta condições de 

abundância em volume hídrico (vazões). No entanto, isso não reflete o acesso à água em suas 

condições socialmente essenciais e básicas. As situações exemplificadas visam-se sinalizar sobre as 

relações estabelecidas nas inciativas de gestão dos recursos hídricos por grupos empresariais e a 

consequente disputa de interesses nas privatizações dos serviços públicos de saneamento. 

   Segundo Ioris (2013), o programa de desestatização brasileiro encontra-se entre os 

maiores do mundo, com uma transferência de milhões de dólares de ativos de empresas públicas 

aos operadores privados. Entre os mais elevados índices de privatizações encontra-se a geração e 

a distribuição de energia hidroelétrica nas quais passaram a atuar grandes corporações de 

empresas multinacionais. Uma parte desses investimentos foi realizada em meados do século XX, 

durante os governos militares, a outra foi durante a década de 1990, quando os setores da 

iniciativa privada assumem o monopólio do setor hidroelétrico brasileiro.   

   Assim, nas três últimas décadas houve acelerada privatização dos serviços anteriormente 

administrado pelo Estado. Trata-se de declarados interesses de investimentos privados, entre os 

quais se encontram os do setor de eletricidade, dos serviços de água e esgoto urbano, de 
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 Disponível em: <http://www.aguasguariroba.com.br/linha-tempo/> Acesso em: 02 jul. 2015. 

http://www.aguasguariroba.com.br/linha-tempo/
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indústrias e nos perímetros de irrigação, além de consideráveis favorecimentos de aberturas aos 

novos mercados e expansão de capital. Tais questões são presentes em diversos estados 

brasileiros, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul. 

A recorrente ideia de escassez é outro fator relevante, pois pode transformar a água em 

recurso raro, mais valorizado, fonte de disputas e apropriação. Isso irá refletir na referência de valor da 

água, nas concepções dos direitos e, consequentemente, na sua apropriação. Portanto, cenários de 

escassez já previstos pela “técnica” trazem à tona a exclusão de grande parte da população que não 

tem esse acesso assegurado, por não possuir meios de pagar por esta mercadoria (PAZ, 2013). 

Em relação a novos mercados, outro aspecto diz respeito aos crescentes investimentos 

realizados por corporações financeiras e pelas agências multilaterais, entre essas, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), e o Banco Mundial, por atuarem 

favoráveis a esse processo tanto no estímulo de suas políticas de ajuste financeiro aos países, quanto 

pelos empréstimos às empresas de capital privado. Nesse sentido, no ano de 1994, o acordo geral de 

comércio emitido pela “[...] OMC determinou a água como um serviço. Isso definiu como 

comercializáveis diversas etapas do processo de abastecimento hídrico. Desde a construção de dutos 

para transportar água até a manutenção de mananciais” (RIBEIRO, 2008, p. 136).  

Salientam-se, nesses casos, os atrativos na aplicação de capital de grupos internacionais 

que atuam em serviços de infraestrutura de saneamento básico, como na ampliação dos 

interesses na geração de energia, setor em que têm atuado operadoras privadas internacionais – 

formando holdings que monopolizam a prestação dos serviços e da infraestrutura da geração de 

hidroeletricidade no país44.        

Na atualidade, encontra-se em expansão o mercado de águas minerais cujo marketing45 e 

volume de negócios têm atraído investimentos e movimenta milhões de dólares por ano em 

participações de grandes grupos multinacionais, tais como: a suíça Nestlé, as francesas Perrier e 

Danone, e as americanas Coca-Cola e a Pepsi (BREI, 2007; RIBEIRO, 2008). Desse modo, sinaliza-se uma 

liberalização por meio da alocação de recursos, bens materiais e imateriais que requer a total 

liberdade de acesso aos mercados local, nacional e, sobretudo, mundial. Essa liberação está vinculada 

                                                           

44
 No Mato Grosso do Sul estes serviços são realizados pela operadora privada do grupo ENERSUL – ENERGISA - um dos principais 

conglomerados privados do setor elétrico do país. Há 110 anos no mercado de energia elétrica no Brasil, em distribuição, geração e 

comercialização. O grupo é um dos principais conglomerados privados do setor elétrico do país e controlam treze distribuidoras do 

setor de geração de energia hidroelétrica localizadas nos estados de Minas Gerais, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná e São Paulo, em uma área de 142.385 km². Está presente em 788 municípios. Disponível 

em:<http://holding.grupoenergisa.com.br/paginas/grupo-energisa/sobre-o-grupo.aspx>Acesso em: 17 maio 2015. 
45

 Na pesquisa realizada por BREI (2007), indica a ação do marketing sobre o mercado internacional de água potável, cita o caso 

francês e as intensas campanhas visando o consumo da água engarrafada vinculado aos de bem-estar e saúde, como também status 

associado aos desejos de consumo de determinadas marcas consagradas no mercado ou as exclusivas de mercado de luxo como, 

por exemplo, a norte-americana Bling H2O (BREI, 2007). A Bling é considerada como a água mais cara do mundo custa até US$ 60 a 

garrafa de 700 ml. Disponível em: <http://www.blingh2o.com/> Acesso em: 15 mar. 2015. 
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a eliminação dos obstáculos tarifários e não tarifários aos bens e serviços ambientais, entre estes, a 

água. Assim, qualquer tentativa de controle de exportação dos bens e serviços ambientais passa a ser 

considerado como ilegal e o país fica sujeito às sanções comerciais (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

   Associada a essas relações, os termos de “água virtual”46 e, posteriormente, como 

desdobramento da construção dessa ideia passou a ser adotado o de “pegada hídrica”47. Tais termos 

são utilizados para indicar vínculos entre a produção de alimento e o consumo de água. Além disso, o 

termo pegada hídrica possui analogia à pegada ecológica e vem sendo utilizada como um indicador de 

caráter multidimensional do consumo de água, sendo apropriada por diferentes setores da sociedade 

na contabilização do volume de água usado para produzir bens e serviços (SOUZA LEÃO, 2013). 

Nesse sentido, segundo Villar (2012), para produzir alimentos em escalas comerciais ou 

voltadas ao mercado externo estima-se o consumo médio em volume de água gastos para fins de 

produção. Por exemplo, para se produzir um quilo de milho são necessários mil litros de água. 

Para cada quilo de soja utiliza-se 1.650 litros de água; para cada quilo de arroz exige-se 1.900 litros 

de água, comparando à produção de carne bovina; e estima-se que a cada quilo de carne, 

consome-se em média 15.000 mil litros de água. Sendo assim, os padrões de consumo mundiais 

afetam os recursos hídricos locais, pois o local vai buscar suprir essa demanda internacional, 

independente de limitações ambientais ou preocupações sociais.  O termo de água virtual tem 

sido adotado nos contratos de comercialização da água como commodity agrícola e não agrícola. 

Dessa forma, países com estresse hídrico podem preservar seus recursos internos por meio da 

importação de água virtual. No entanto, na essência desse conceito,  

 

[...] há uma lógica capitalista, que implica uma divisão mundial ambiental para promover o 
“uso eficiente” da água e permitir que os países desenvolvidos tecnologicamente 
concentrem seus recursos hídricos na produção de bens manufaturados de maior valor 
agregado (VILLAR, 2012, p. 36). 

 

                                                           

46
 Esse conceito, criado em 1993, por Tony Allan, se referiu à quantidade de água disponível no mercado global de commodities 

agrícolas por meio do cálculo do volume de água embutido na produção de cereais, leite e carnes comercializadas. Há atores que 

afirmam que o uso do conceito se restringe aos aspectos quantitativos, e por isso deveria se adicionar o volume de água necessário 

para diluir a níveis aceitáveis a poluição difusa gerada nos corpos hídricos pelos agroquímicos (VILLAR, 2012). 
47

 Atualmente, está em divulgação o método que separa e classifica a água de acordo com sua fonte e impacto em pegada hídrica 

(PH): água azul, água verde e água cinza. Assim, a PH verde é definida como a quantidade de precipitação que é armazenada no solo 

e que é consumida pelas plantas; a PH azul refere-se à água consumida que é extraída dos corpos hídricos superficiais ou 

subterrâneos; e a PH cinza, por se tratar de um indicador de impactos sobre a qualidade da água, é definida como a quantidade de 

água necessária para diluir os poluentes presentes no efluente resultante do processo produtivo que se está avaliando. O conceito 

de “pegada hídrica” total de um local, processo, produto ou ainda, de um indivíduo, cidade ou país será a soma das pegadas hídrica: 

azul, verde e cinza, dependendo do objetivo e escopo do projeto a ser desenvolvido (SOUZA LEÃO, 2013). 
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Há uma relação direta entre a apropriação mercantil dos recursos hídricos e a expansão 

do capital. Esta relação foi verificada por Thomaz Júnior (2012) nos territórios onde predomina o 

agronegócio. Os interesses privados são pelas possibilidades de exploração e apropriação das 

reservas e dos grandes depósitos hídricos, entre estes, os aquíferos ou as nascentes de água 

mineral. Nesse estágio, as águas em seus múltiplos usos servem, especialmente, como recursos de 

reserva de energético, o urbano-industrial e agrário-agrícola (CAMELY, 2009). 

No entanto, conforme analisado por Barcellos (2008), as condições favoráveis a estas 

formas de apropriação são, muitas vezes, facilitadas por relações intermediadas por governos, 

por agências multilaterais, e organizações da sociedade civil de abrangência mundial. Nesses 

casos, enfatizam-se os investimentos advindos de empréstimos de bancos e corporações 

financeiras aplicados em estudos técnicos, programas, planos e projetos de gestão de recursos 

hídricos a serem executados em parceria pelo poder público e de organizações não 

governamentais (ONGs). 

A esse a respeito, conforme Silveira (2012), no Brasil é crescente a atuação de algumas 

ONGs (principalmente aquelas que atuam no processo de privatização dos governos) em parceria 

com os órgãos públicos ou com as empresas privadas de consultoria ambiental nos comitês de 

bacia hidrográfica, visando assegurar subcontratações de execução de projetos e trabalhos 

técnicos. Nesse sentido, segundo Camely (2009), parcelas das ONGs passam a estabelecer uma 

nova forma de controle por meio do conhecimento revelando formas de garantir o controle do 

território que possuem recursos considerados estratégicos, como também de redefinir o seu 

exercício como novos atores de forma, sobretudo, legítima para os efeitos de lei.   

   Ao longo do século XX, muitos dos avanços técnico-científicos ampliaram as possibilidades 

de usos dos recursos hídricos, entre as quais podem ser citadas a irrigação, os represamentos, as 

transposições de bacias, a dessalinização e as chuvas artificiais.  Em relação a esses avanços, 

merece atenção às implicações negativas em relação ao acesso social e comum dos recursos 

hídricos (BEZERRA, 2011). Alerta-se, sobre as manipulações químicas, por exemplo, no uso da 

produção de sementes modificadas (transgênicas) e dos agroquímicos que: 

 
[...] por apresentam algum tipo de incerteza científica sobre os riscos que poderão 
ocasionar para a saúde humana e para o meio ambiente, devem ser adotadas medidas de 
prevenção para restringir seu uso, até que sejam apresentadas as comprovações sobre 
suas consequências. Aqueles que produzem essas mercadorias devem ficar com a 
obrigação de comprovar tal sanidade e se responsabilizar pelas consequências adversas 
que porventura aconteçam (DI MAURO, 2012, p. 33). 
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Não se trata de negar os avanços tecnológicos, pois há alternativas importantes, tais 

como, a filtragem e reutilização de águas servidas, equipamentos de redução do consumo e 

perdas nos sistemas de abastecimento48, o uso e tratamento das captações de águas pluviais, 

entre outras, devem ser reconhecidas e aplicadas como alternativas viáveis no âmbito social, 

econômico e ambiental. Por esses motivos, conforme observa Moretti (2012), é necessário 

refletir sobre a ideia dominante da credibilidade máxima no desenvolvimento técnico-científico 

para as resoluções dos problemas como uma questão de tempo. Em contraponto, no interior do 

capital, as técnicas não são acessíveis a todos, mas, sim, aos que podem pagar por elas.  

   Considerando a análise de Raffestin (1993), para a manutenção e expansão do modo de 

produção capitalista, cada vez mais, são necessários recursos sociais – energias e matérias-primas 

e fontes genéticas, como também, recipientes – locais de despejo, em que os rejeitos gasosos, 

líquidos e sólidos possam ser absorvidos ou depositados. Por tais razões, são propostas: 

 
[...] a internalização dos custos ambientais e a capacitação técnica dos trabalhadores para sua 

inserção na competividade global; ou seja, não se constitui como alternativa é a perpetuação 

do modelo de desenvolvimento utilizando outros indicadores (MORETTI, 2012, p. 15).  

 
Portanto, a internalização do custo ambiental sustentada por argumento de defesa 

das condições “socialmente ou ecologicamente corretas”49 é vista com certa desconfiança, 

pois, muitas vezes,  

 
[...] o uso de condições ecológicas favoráveis ao processo de valorização capitalista têm 
sido, historicamente, uma alternativa para ganhos de produtividade e competividade dos 
capitais individuais.  Da mesma forma, o uso de vantagens institucionais e políticas da 
esfera não mercantil (MARTINS; FELICIDADE, 2006, p. 28). 

 

Na prática, tais medidas são soluções de eficiência de mercado que podem ser utilizadas 

para regular o livre comércio e potencializar a acumulação de capital. Nessa perspectiva, 

observam-se a defesa de incluir os aspectos econômicos dos recursos hídricos nas formas de 

mercado de capitais50. Entre as práticas já realizadas, encontram-se o pagamento pelos usos dos 

recursos hídricos, e a valoração das externalidades ambientais negativas, através dos ativos 

ambientais (poluidor-pagador) e por meio de taxas de despoluição.    

                                                           

48
Os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) apontam que, em geral, no Brasil os 

sistemas de abastecimento de água tratada apresentam elevados índices de perdas.  
49

 A título de exemplo, o Projeto “Espaço Legal” prevê normalizar o uso e ocupação das margens das represas sob a concessão da 
empresa Duke-Energy, com a justificativa de conservação e preservação ambiental. A multinacional americana – Duke-Energy, é 
membro do Comitê Federal de Bacia Hidrográfica do Paranapanema, possui contrato para a exploração das águas represadas e 
comercialização de energia elétrica em oito usinas instaladas na bacia do Paranapanema. Disponível em:<www.duke-
energy.com.br> Acesso em: 17 jun. 2014. 
50

 Independentemente de ter ou não trabalho incorporado a esse elemento da natureza haverá um valor tangível vinculado ao uso 

da água (TORRES, 2007). 
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Nesse contexto, são criados e institucionalizados procedimentos normativos de controle 

das emissões tóxicas no ar, nas águas e nos solos. No entanto, de acordo com Barcelos (2008), 

parece razoável questionar empresas, dentre elas as alemãs e as americanas, que continuam 

produzindo pesticidas proibidos em países do Hemisfério Norte, porém, comercializados para 

aplicação na agricultura dos países do Sul. 

Segundo Shiva (2006), as normas antipoluição aplicadas aos recursos hídricos foram 

criadas nos Estados Unidos, por meio da Lei das Águas de 1972. Em tais normas, o ato de 

poluir a água era intolerável, no entanto, a partir de 1977, como resultado da pressão do setor 

industrial, o foco mudou, assim, das limitações nas emissões de efluentes nos mananciais 

passou ao controle nos padrões de qualidade da água. Tal medida fez com que a poluição 

deixasse de ser vista como uma infração, e passasse a ser adotada como tolerável, dessa 

forma, introduz os direitos do poluidor, expressos em licenças de emissões de poluentes e no  

princípio de poluidor-pagador.  

Ao discutir a adoção de instrumentos econômicos de gestão, em uma leitura mais cautelosa, 

observam-se implícitas situações de que “[...] bens vitais, como a água e o ar, que anteriormente não 

tinham valor econômico, surgem agora como “mercadorias” dos capitais transfronteiriços e 

consequentemente do processo de globalização” (TORRES, 2007, p. 42). Por tais razões, verificam-

se as orientações de políticas de Estado visando à criação ou institucionalização de procedimentos 

normativos de controle, a título de exemplo, em escala nacional, o licenciamento ambiental e serviços 

ambientais. Em escala global, podem ser citadas as compensações financeiras por não poluir o ar, 

através dos projetos de sequestro de carbono. Dessa forma, ao dividir os custos da poluição do ar, os 

títulos de carbono passaram a ser transacionáveis, em escala de mercado, inclusive em bolsa de 

valores. Portanto, as licenças e direitos do poluidor devem ser analisados em diferentes óticas e 

escalas. E não há surpresas sobre situações em que: 

 

[...] as licenças de poluição sejam ecologicamente cegas.  [...] O comércio de licenças de 
poluição viola a democracia ecológica e o direto das pessoas à água limpa por vários 
motivos. Ela muda o papel dos governos de protetores dos direitos das pessoas à água 
para advogados dos direitos dos poluidores (SHIVA, 2006, p.48- 49). 
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Nos casos de escassez, automaticamente, adota-se os procedimentos normativos de 

controle51, seja pelo econômico, por meio da elevação de seus preços justificados que através da 

cobrança mais elevada estaria regulando o consumo, ou através do cancelamento da outorga, 

limitando o volume quantitativo de acesso e disponibilidade por meio dos racionamentos de usos. 

Existem, também, as necessidades subjetivas, aquelas “[...] criadas artificialmente pelo sistema 

econômico, em que o consumo atinge níveis elevados de desperdício e aplicações não prioritárias à 

manutenção da vida”, mas visando os ganhos e competitividade dos capitais (TORRES, 2007, p. 56). 

   Nesse sentido, sinalizado outras leituras, por exemplo, a partir da democratização de 

acesso a água as quais o Estado possui, a priori, o papel mediador nas decisões de caráter político-

institucional entre usuários dos recursos hídricos, como também o disciplinador por instituir as 

normas de usos e controle por meio das políticas públicas de gestão.    

Mesmo considerando o enfraquecimento do Estado na dinâmica das relações que 

extrapolam as suas fronteiras territoriais, isso não significa ter interrompido a sua intervenção 

contínua, o que vem ocorrendo através de ações indiretas, conseguindo direcionar as políticas 

públicas de recursos hídricos, alocando recursos do setor público para o setor privado, sejam por 

meio das concessões e parcerias entre o setor público-privado, ou ainda, na execução de 

infraestrutura voltada à gestão dos recursos hídricos, com a liberação de recursos externos para 

projetos que se enquadrem nas diretrizes traçadas pelos órgãos de fomento internacionais. Em 

suma, está correndo de forma quase silenciosa um processo de privatização do direito de uso da 

água como objeto de tensões e formas de exercer o poder sobre o território.  

 
Resultados e discussões entre o compartilhar e gerenciar os recursos hídricos  

 
Historicamente, em diversos lugares do mundo, compartilhar e gerenciar os recursos 

hídricos incluem polêmicas no sentido político, econômica e sociocultural (TORRES, 2007; 

BEZERRA, 2011). Ainda, pode assumir dimensões transfronteiriços, estratégica e geopolítica, 

gerando tensões diplomáticas e de segurança multilateral. Podem ser citados Israel, a Palestina, a 

Síria, a Jordânia, o Egito, a Turquia e o Iraque que, historicamente, manifestam polêmicas pelo 

acesso e o controle dos recursos hídricos tanto que, no século XX, as tensões culminam em 

conflitos geopolíticos e armados (RIBEIRO, 2008). 
                                                           

51
 No estado de São Paulo, conforme matéria divulgada pela ANA, em 01/08/2014, a cobrança pelo uso das águas de domínio da 

União terá novos valores nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) a partir deste mês. Os novos Preços Unitários 
Básicos (PUB) foram reajustados pela Resolução nº 155 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e alteram os valores 
pela primeira vez desde o início da cobrança nas bacias PCJ, em 2006.Os novos PUB valem a partir de agosto de 2014, em 2015 e a 
partir de 2016, sendo que o aumento será, em média, de 8% ao ano neste período.Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2014/04/nivel-de-agua-do-sistema-cantareira-cai-abaixo-dos-11-pela-1-vez.html> Acesso em: junho de 2014. 
Disponível em:<http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=12511> Acesso em: 15 jul. 2015.  
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Assim como Oriente Médio, na África, as situações assumem complexidades relacionadas 

às instabilidades e às fragilidades democráticas de seus governos. Na Ásia, observam-se 

instabilidades entre os países: o Paquistão e Índia, envolvendo as disputas de controle no 

gerenciamento das águas do rio Indo; e entre a Índia e Bangladesh pela relação de dependência 

das águas do rio Ganges. Além desses casos, há outros em que, por possuírem o acesso das 

nascentes, com relação à jusante, os países podem racionar ou limitar o acesso à água e, dessa 

forma, exercer o controle dos limites administrativos de gerenciamento, como também territorial.

   Neste milênio, muitos estudos relacionam as polêmicas aos aspectos da escassez, na 

maioria das vezes, associados aos problemas gerados pela falta de disponibilidade de acesso e 

pressões de usos sobre os recursos hídricos. Nesse sentido, Torres (2007) explica que o conceito 

de escassez está diretamente relacionado com o consumo mínimo da água necessário a cada ser 

humano da Terra para prover suas necessidades de reprodução da vida com qualidade, 

respeitando a diversidade sociocultural. Enquanto Carneiro (2003) relaciona o conceito de 

escassez com as reservas de água em rios, lagos, e aquíferos para satisfazer as demandas da 

sociedade e ecossistemas, porém, acrescenta que a crescente demanda tem gerado competição 

entre os usuários de água. Ao analisar as disputas pelo acesso e a disponibilidade dos recursos 

hídricos, Pfrimer (2009) defende ser necessária considerar as situações em que as reservas dos 

recursos hídricos (as águas superficiais e as contidas nos sistemas de aquíferos), tornam-se 

igualmente estratégicas, promovendo disputas pelo seu controle.    

   No caso do Brasil, conforme analisado por Silva (2010) e Silva et al. (2010), na visão do 

Banco Mundial a tensão hídrica é resultante principalmente de dois fatores básicos: a 

ineficiência do Estado na condução de políticas públicas e as diversas implicações relativas às 

relações entre os grupos humanos e a natureza. Leitura inserida no princípio da regulação 

através da economia, sendo a natureza incorporada à cadeia de produção, passando a ser um 

bem de capital (MORETTI, 2000). Por tais razões, é necessário observar os princípios básicos 

que norteiam a legislação do sistema de gerenciamento e os instrumentos de gestão, pois 

podem inferir em leituras simplistas sobre a escassez.        

Na visão de Castro (2007) e Paz (2013), as situações de escassez revelam o sentido de 

uma construção social e a chamada “crise hídrica” 52 como limitações relacionadas aos aspectos de 

governança, processo que envolve as formas de governar e não de disponibilidade hídrica. Nesses 

termos, na gestão dos recursos hídricos, criam-se normas e restrições que devem ser seguidas 

                                                           

52
A análise não deve ser restrita a escassez, mas o que leva a ela. Além disso, a repetição de intervenções como algo inerente ao 

controle de técnico, a título de exemplo, a emblemática crise de abastecimento de água potável do Sistema Cantareira em São 
Paulo. Porém, as soluções técnicas adotadas, particularmente, em relação ao racionamento dos usos das águas do sistema são 
socializadas de forma excludente.  
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pela sociedade e por diferentes setores de usuários. Considerando os preceitos da atual legislação 

de recursos hídricos brasileira, assume relevância a dimensão institucional e – nesse caso, 

encontram-se os comitês de bacia hidrográfica como colegiados deliberativos, protagonistas na 

gestão, atuando como atores articuladores e primeira instância de decisão nos conflitos de usos 

das águas nos seus respectivos territórios de jurisdição (PAZ, 2013).    

   Ao analisar os conflitos entre o compartilhar e o poder de gerenciar os recursos hídricos, 

observa-se que há um jogo complexo de interesses, pois envolve além das questões político-

institucionais, os atores sociais, grupos e setores econômicos dominantes. No Mato Grosso do Sul, 

observa-se a inserção do modelo agrário-agrícola exportador que no emprego de técnicas, por 

exemplo, da irrigação, que possui alta demanda de água para a produção da monocultura da soja 

e, mai recentemente, também da cana-de-açúcar, o papel de celulose e, ainda, exploração do 

setor energético. Desse modo, no Estado: 

 

[...] em nome do “des-senvolvimento” grande grupos empresariais contam com o poio 

ativo das elites domininantes locais – política e econômica, para investirem em seus 

territórios, seja tranferindo seus processos industriais e agrícolas, altamente ou exigentes 

de energia e água (PORTO-GONÇALVES, 2006. p. 375 – grifos do autor). 

 

Na realidade, trata-se uma geografia desigual dos “proveitos” e dos “rejeitos” (PORTO-

GONÇALVES, 2006. p. 375 – grifos do autor); ou ainda, uma um campo aberto às disparidades 

entre os que têm e precisam de água para produzir, ou, ainda, dos que precisam e não têm como 

pagar pelo acesso a água, nestes casos, a produção familiar, as comunidades tradicionais e 

indígenas ou ainda, a grande maioria, da população urbana. Portanto, discorrer sobre as lutas pela 

democratização de acesso à água, significa identificá-la como bem social, como também 

resistências a sua privatização (TORRES, 2007). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em suma, neste capítulo, visou-se apontar leituras sobre as construções conceituais que 

levaram a mudança nos significados da água, bem como problematizar as ações e os diferentes 

arranjos da gestão dos recursos hídricos que está sendo instituído cujos atores protagonistas 

operam em escalas local, nacional e internacional. Enfatizaram-se, neste caso, os atrativos de 

investimentos à expansão do capital no país e no estado de Mato Grosso do Sul. 
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Portanto, a temática desse estudo exige uma leitura que vá além da tradicional 

perspectiva jurídica de propriedade privada e que chame a atenção quanto ao seu caráter público 

e de uso comum. Pois, está em “jogo” o controle da gestão dos recursos hídricos, tema discutido 

por agências multilaterais e organismos financeiros internacionais, entre estas, o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), que sinalizam 

favoráveis as mudanças das noções conceituais da água, as normatizações necessárias para 

instrumentalizar uma política de Estado que atue no sentido de reconhecer a água como bem 

atribuídos de valor econômico – isso implica em legitimar a compreensão da água como recurso 

hídrico passível de apropriação mercantil. 

Os resultados da inserção de aspectos econômicos na gestão dos recursos hídricos têm 

enfoque na solução eficaz para o ajuste do consumo social da água. Tais soluções passam por 

intervenções técnicas, política e econômicas, incluem ações de gerenciamento dos recursos 

hídricos e centralizam soluções, principalmente, as voltadas à instrumentalização e normas de 

controle dos usos por meio de mecanismo financeiro.        

No entanto, do ponto de vista social, tratam-se de soluções excludentes e perversas, 

pois na efetivação de tais práticas permeiam interesses supranacionais, revelando novos 

protagonistas, próprios do capitalismo, entre eles, grupos empresariais, corporações e 

organismos financeiros internacionais, os quais possuem relações pretéritas associadas a uma 

gestão instrumentalista e técnica, como também apoiam dissimuladas campanhas de 

conservação e preservação dos recursos hídricos. Enfatiza-se que na conjuntura atual, pouco 

do que foi sugerido, em escala mundial, no sentido de democratizar o acesso água chegou aser 

desenvolvido. Ao contrário, caminha-se no sentido de negar o livre acesso de consumo da 

água à satisfação das necessidades mínimas e básicas. 
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Capítulo 5 

 

 
CRISE (DE GESTÃO) HÍDRICA E USOS MÚLTIPLOS DAS ÁGUAS NA REGIÃO METROPOLITANA 

DO RIO DE JANEIRO-BRASIL 
  
 

Flávio Rodrigues do Nascimento53 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Na seara dos recursos hídricos, por compreender o bem mais valioso neste século e de 

importância para todos os países, destaca-se o Brasil que é o detentor do maior volume de águas 

doces do planeta, arranjando, segundo Cunha (2001) uma das mais extensas e densas redes 

hidrográficas do mundo, com descarga média total da ordem de 5.619 km³/ano, ou seja, 

aproximadamente 14% dos 41 mil km³/ano de deflúvio dos rios no mundo. Esse montante chega a 

ser reduzido proporcionalmente na região nordestina seca e sobrelevado na Amazônia e na Costa 

Verde do Rio de Janeiro em direção ao litoral sul paulista.  

A par da tropicalidade brasileira, com destaque para Região Sudeste e o Estado do Rio de 

Janeiro, estes problemas são agravados por conta de seu quadro hidro-ecológico vulnerável, no 

qual, principalmente os recursos de água, solo e geobotânico são consumidos e exauridos 

vorazmente, aumentado assim a susceptibilidade às contingências climáticas dos eventos 

extremos, sobretudo termopluviométricos. A redução da biodiversidade, a erosão dos solos no 

Domínio Morfoclimático da Mata Atlântica, assim como a diminuição espaciotemporal e quali-

quantitativa das águas interiores, só para citar os mais prejudicados, dão sinais de profunda 

degradação ambiental nas regiões hidrográficas e principais bacias de drenagem. Onde merece 

destaque a Bacia do Rio Guandu, uma das mais importantes da megalópole Fluminense. 

  O fato é que a água é imprescindível. Neste ínterim: a ela é vida, elemento vital, 

purificadora, recurso renovável, são alguns dos significados referidos em diferentes mitologias, 

religiões, povos, culturas, em todas as épocas (REBOUÇAS, 1997, p. 127). Sem dúvida, a água é um 

recurso essencial, seja como solvente universal — componente bioquímico dos seres vivos —, 

como meio de sobrevivência para várias espécies vegetais e animais, como elemento de valores 

sociais, culturais e estéticos, ou mesmo enquanto insumo na produção de serviços, de bens de 

consumo intermediários e finais — a exemplo da ampla diversidade de produtos agrícolas.  
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 Doutor em Geografia, Professor de Geografia na Universidade Federal do Ceará/UFC e nos Programas de Pós-graduação em 
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   Nesse contexto, a água, recurso natural renovável, porém exaurível, é impactada por ações 

socioeconômicas que lhe conferem degradabilidade, reduzindo-lhe a higidez utilizável em intervalos 

espaciotemporais frequentemente mais curtos. As formas de utilização da água, ao contrário do que 

ocorre com a maioria de outros recursos naturais que desaparecem com o uso, produzem 

modificações sensíveis em seus aspectos quali-quantitativos. Desta forma, a contaminação dos 

recursos hídricos compromete sua resiliência e a geodinâmica das Bacias, competindo para agravar o 

estado de conservação dos recursos naturais (NASCIMENTO, 2011b, p. 91). 

Portanto, os recursos hídricos constituem um importante elemento físico na composição 

das paisagens, no esteio econômico e são elementos indispensáveis à vida, operando fenômenos 

da atmosfera inferior e litosfera, interferindo nas vidas animal e humano a partir da interação com 

os demais elementos dos seus ambientes de drenagem. Parte da riqueza em recursos naturais 

acontece por conta das águas superficiais que têm suas demandas aumentadas no tempo e no 

espaço, em razão dos seus usos múltiplos, sobretudo no Sudeste brasileiro, região geo-ecônomica 

mais rica do Brasil e com maior demanda de água urbano-industrial. Nesse domínio, a gestão 

ambiental, com cerce na conservação dos recursos hídricos, não teve a devida atenção ao longo 

da história econômica dessa região, pois sofreu negligências nas políticas de desenvolvimento 

regional. Os usos múltiplipos intensivos foram então magnificados pelo desenvolvimento de 

políticas niilistas e procrastinatórias que corroboram para o crescimento da redução vis-à-vis das 

coleções hídricas e principais reservatórios regionais, promovendo definhamento dos recursos 

hídricos e sua escassez relativa.      

Deste modo, como veremos, por questões econômicas e de falta de políticas públicas 

adequadas, a região sudeste está nos holofotes da discussão de uma crise hídrica; quando 

oportunamente destacamos a bacia do rio Guandu na questão usos múltiplos das águas x crise 

hídrica. Nessa região, com a concepção do ambiente, em grande parte, exterior à existência 

humana, os recursos hídricos foram (e são) apreendidos somente como um recurso natural a 

ser explorado. Entretanto, há sinais de degradação que ameaçam a segurança hídrica em 

diversas bacias hidrográficas, no que se refere à escassez da água doce, principalmente 

associada às vicissitudes climáticas desde 2002/2003, quando a crise hídrica dessa região já 

fora anunciada por especialistas e admitida por Governadores, como no caso o de São Paulo. 

Isso indica a necessidade de se mudar o padrão de vida de agrupamentos sociais que beira a 

exaustão, principalmente reorientando os padrões econômicos de consumo deste e 

suprimento deste recurso.  
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A Bacia do Rio Guandu 

 
A bacia do rio Guandu é uma das mais importantes do Brasil. Esta se insere na região geo-

econômica mais importante do país (o eixo: Rio de Janeiro - São Paulo - Belo Horizonte) e abastece 

até 80% da segunda Região Metropolitana mais importante do Brasil, a Grande Rio. Além de ser 

alimentada, via interligação de bacia, pelo rio Federal Paraíba do Sul (drenando parte de SP, RJ e 

MG), que compõe bacia homônima, se constituindo como a mais importante do Sudeste e por isso 

mesmo, uma das mais importantes geopoliticamente do Brasil.     

   No município de Barra do Piriá/RJ, a Usina Elevatória de Santa Cecília transpõe as águas do 

rio Paraíba do Sul para o rio Piraí, drenando para o Complexo de Lajes através da Usina Elevatória do 

Vigário, no centro daquela cidade. Entre Paracambi e Japeri, ainda no Estado Fluminense, o Ribeirão 

das Lajes recebe o Rio Santana, quando então é denominado de Rio Guandu. 

Dentre os municípios que compõem a bacia do Guandu, os de Seropédica e Miguel Pereira, 

são represantativos do tema em foco e estão localizados em seu médio e alto curso respectivamente, 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) (Mapa 01 e Tabela 01). Outros muncípios 

importantes no contexto da bacia são: Itaguaí, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu. Têm como principais 

vias de acesso as BR 116 e 465 e RJ-115, 121 e 125. Estes municípios apresentam população de 

102.825 hab, vivendo em precárias condições sanitárias e sem saneamento, com os usuários de água 

poluindo as coleções hídricas por diversos tipos de usos de modos concentrado e difuso.   

   Como consequência destes problemas verifica-se a incidência de uma grande quantidade de 

doenças de veiculação hídrica. Que o digam os surtos de hepatite em Mangaratiba e Seropédica há 

cerca de um ano, por exemplo. As águas servidas são lançadas in natura nos veios fluviais, e 

contraditoriamente o Aterro Sanitário instalado não cobre os municípios deste trecho da bacia e ainda 

está assentado sobre o Aquífero Piranema – reserva estratégica de água para a Região.    

Pode-se observar que a saúde e a qualidade da água estão se deteriorando rapidamente. 

Seus serviços ambientais vêm sendo acometidos. Portanto, como decorrência de políticas 

inadequadas e consequentes práticas indevidas de uso da água, aliadas aos problemas sanitários, 

verificam-se: perda da biodiversidade; degradação dos recursos naturais; com definhamento espaço 

temporal da água; afetação dos meios de vida com as fontes de alimento natural sendo prejudicadas; 

e o resultado final implica em um alto custo do tratamento da água para a ETA de Guandu, 

permanecendo a contradição do uso desregrado da água pelos habitantes do Médio-Alto Guandu em 

razão do não abastecimento público de água. A redução, tanto na quantidade como na qualidade da 

água, possui impactos sérios junto à população local e nos ecossistemas associados.   

      

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pira%C3%AD
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A par deste contexto, com seus reflexos locais e regionais que se fazem presentes na 

RMRJ, motivou-se a produção deste texto, a par da compreensão que o enfoque sobre os usos 

múltiplos das águas é caro ao enfrentamento da crise (de gestão) hídrica; cuja deve se refletir em 

uma crise profunda de abastecimento público, na saúde das pessoas e na qualidade ambiental – a 

médio e curto prazo. Sendo assim, este capítulo pretende orientar pesquisas diagnósticas e 

analíticas sobre a relação usos múltiplos das águas x crise hídrica, em face das condições atuais de 

Quantidade, Qualidade e Garantia de água para abastecimento público - preferencialmente. Aqui 

isto foi feito com proposições metodológicas no trato do tema, realização de um diagnóstico em 

primeira aproximação sobre usos múltiplos em Miguel Pereira e Seropédica, assim como, com a 

elaboração de uma agenda de pesquisa para o escopo do problema, com subsídios e ações 

mitigadoras técnicas e no plano de gestão ambiental e de bacias. 

 
Mapa 1.  Municípios em estudo na bacia. 

 

 
 

Organização: Projeto Sigaguandu, 2015.  
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Quadro 1. Municípios que compreende estudo na bacia. 
 

Município 
Localidade 

Bacia 
Bioma 

População da 
área do 
projeto 

Perfil da 
população 

Pessoas 
atendidas 

diretamente 

Pessoas 
atendidas 

indiretamente 

Seropédica 
e Miguel 
Pereira 

Bacia do rio 
Guandu 

Mata 
Atlântica 

102.825, 
Urbana, 

rural, 
ribeirinha. 

17.000 102.825 

 
Fonte: IBGE, CENSO: 2010. Organização: Autor, 2016. 

 
Os municípios de Miguel Pereira (24.642 hab.) e Seropédica (78.183 hab.) estão 

localizados, respectivamente, no alto e médio curso da bacia hidrográfica do rio Guandu 

(1293,7 km²), que é a bacia mais importante da RMRJ. Tem como principais vias  de acesso, 

respectivamente, RJ 115 e 125 e BR 405 e 116 - Rodovia Presidente Dutra que liga as maiores 

metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro.       

Somado a isto, estes setores da bacia ganham ênfase por que: comportam a ETA Guandu 

(maior sistema de tratamento de água do mundo; vazão aproximada 150 m³/s), responsável por 

abastecer 80% da metrópole carioca; gera cerca de 1/3 da eletricidade desta região; detém o Aquifero 

Piranema, o mais importante do Estado; Resguarda a REBIO de Tinguá e 13 APA’s54; comporta o maior 

aterro sanitário do RJ – com a transferência de Gramacho para Seropédica; sua drenagem deságua na 

Baía de Sepetiba; e sua localização estratégica atrai vetores e impulsos de consolidação urbano-

industrial – como a construção do Arco Metropolitano, ligando o complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro ao Porto de Itaguaí e seu Estaleiro, na lógica de comunicação do Leste ao Oeste da Baía de 

Guanabara - contendo o mais diversificado e significativo parque industrial do Estado, com mais de 

150 unidades industriais, muitas delas de grande porte e com alta intensidade em consumo de água, 

tais como: Refinaria Duque de Caxias/REDUC, da PETROLEO BRASILEIRO S. A/PETROBRAS; GERDAU ACOS 

LONGOS S/A; PETROBRAS TRANSPORTES ‐TECAM; FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S. A, TKCSA; Porto de 

Sepetiba; COSIGUA (COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA) e a termelétrica de Santa Cruz.  

   Ademais, a partir do médio curso, sobressai o meio rural com um cenário atual de 

campos/pastagens, tratando-se em geral de um misto de tradição rural e “estratégia” de reserva 

fundiária, mantendo-se as propriedades privadas a um custo econômico relativamente baixo; 

                                                           

54
 Com destaque para APA Guandu (742,5 Km²). Decreto Estadual nº 40.670. Abrange áreas dos municípios de Miguel Pereira, 

Paracambi, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Vassouras e Rio Claro. Está 
localizada, no estado do Rio de Janeiro, no domínio no bioma Mata Atlântica. 
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fazendo da unidade Bacia do Guandu a de maior complexidade do RJ e com fortes problemas de 

degradação ambiental, com destaque a contaminação da água. Assim é que os usuários de águas, 

por meio de suas tipologias de uso/ocupação do solo, imprimem diversas degradações ambientais, 

impactando, sobretudo, os mananciais. 

Esta realidade apresenta um desenho ambiental do Alto e Médio curso da bacia, com 

drásticos reflexos nos municípios destacados. Assim, os municípios amostrados, albergam 

biodiversidades e outras zonas úmidas55, que existem sob intensa pressão decorrente de muitas 

atividades humanas, desencadeando conflitos pelos usos das águas; ademais, projeta-se que os 

geoambientes e áreas úmidas serão afetados adversamente em função do crescimento econômico 

projetado na pujança da “Década de Ouro” do Rio de Janeiro. Neste bojo, tais conflitos podem 

desencadear usos potencialmente competitivos, complementares e/ou dependentes.   

   Se de um lado o parque industrial e de serviços derivados deste setor têm acesso às 

águas, por outro, toda a população residente, que também são os usuários da bacia, está 

praticamente alijada de saneamento básico, tendo como acesso à água modos rudimentares e 

degradantes no manejo destes recursos. Tal acesso ocorre por poços rasos e profundos – maioria 

aberta sem rigores técnicos-, bem como nascentes e afluentes. Neste contexto, Miguel Pereira e 

Seropédica, foram escolhidos para o desenvolvimento das atividades do projeto, por serem 

estratégicos no contexto socioambiental da Bacia. O primeiro município tem o maior território 

dentro da bacia, e está localizado nas nascentes dos rios que a formam.  

As áreas de drenagens em Miguel Pereira estão entre as mais conservadas de toda a 

bacia, com vegetação do Bioma Mata Atlântica na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

abrangendo também parte da área de amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá – onde se 

localiza as nascentes do rio Santana, que faz parte de um sistema hídrico do Guandu. Por outro 

lado, Seropédica, já no médio curso da Bacia, foi tida como exemplo de região degradada no 

contexto da Bacia e com fortes problemas em relação aos usos múltiplos das águas, com pontos 

potenciais e difusos de poluição hídrica, superficial e subterrânea, mineração de aluviões retiradas 

para construção civil no abastecimento da RMRJ, etc. Se destaca com um dos municípios mais 

populosos na região e serve de contraponto para as análises comparativas no trato deste capítulo 

de livro. Ademais, este município apresenta vantagens locacionais e estratégicas para o escopo do 

trabalho, haja vista que concentra a sede do Comitê da Bacia do Guandu, assim como tem em seu 

território a ETA do Guandu e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

                                                           

55
  São ambientes onde a água está presente, de modo permanente ou temporário, são as áreas alagadas que podem ser as mais diversas 

tais como: lagoas costeiras, manguezais, banhados, charcos, pantanais, várzeas, igapós e planícies alagadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Santana
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Deste modo, os trabalhos concentrados nestes dois municípios deram excelente amostragem 

a respeito de um dos gargalos da gestão de bacias e do gerenciamento de recursos hídricos, que são os 

conflitos pelos usos múltiplos das águas na bacia. Isto em uma área conservada, no alto curso, e depois 

de passar por outros municípios e chegar ao médio curso, em Seropédica, entrariam em análise os 

mesmos conflitos no contexto de uma área considerada mais degradada na bacia. 

 
Bacia hidrográfica e crise de gestão hídrica 

 
Bacia hidrográfica (b. h) 

Os recursos hídricos devem ser avaliados em um contexto sócioespacial amplo, 

transcendendo a uma visão exclusivamente limnológica. As bases científicas para o conhecimento 

de um sistema aquático para a realização de prognósticos da qualidade hídrica e sua recuperação 

e manejo só serão possíveis através de um instrumento que viabilize estudos integrados dos 

aspectos ambientais, os quais emanam da concretude e das possibilidades analíticas do conceito 

de b.h, destacado por Paula, como sendo “sistemas terrestres e aquáticos geograficamente 

definidos, compostos por sistemas físicos, econômicos e sociais, onde se conjugam questões 

ambientais” (PAULA, et al.,1997, p. 257).     

Uma b.h denota características geoambientais, formando uma unidade natural 

indissociável e interatuante. É um sistema complexo — dado o número de elementos e variáveis 

—, em que as relações mútuas entre os seus componentes estruturais possibilitam a análise 

integrada do meio ambiente, permitindo uma acurada avaliação dos seus aspectos, quer físicos, 

quer econômicos e sociais. Por isso, deve ser concebida como sistema “multicomposto” que inclui 

desde a água aos elementos do potencial geoecológico sobrepostos, dialeticamente, por aspectos 

sócio-políticos e econômicos. 

Devido à essencialidade que a água abarca a b.h frequentemente é utilizada como 

referencial geográfico para o planejamento, manejo e aproveitamento de recursos naturais. 

Assim, essa entidade ecológica tem se tornado uma unidade básica ao gerenciamento 

ambiental, isto é, um recurso natural como âncora dos “processos regionais de 

desenvolvimento”. Além das instituições que trabalham com recursos hídricos, a comunidade, 

a propriedade privada ou os municípios por ela banhados são responsáveis por sua 

sustentabilidade. Desta feita, ao gerenciar a água, há a obrigação indireta de gerenciar 

diversos processos ambientais e planejar o espaço territorial, respeitando os parâmetros de 

sustentabilidade ambiental dos sistemas naturais remanescentes. 
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Todavia, é inquestionável que qualquer uso dispersivo da água afeta o equilíbrio 

hidrológico da própria bacia, sobretudo em regiões de alta vulnerabilidade ambiental. A miúde, a 

vocação econômica, os aspectos geoecológicos e o uso cultural de cada bacia tornam-na singular. 

Por esses fatores, a bacia de drenagem é a unidade natural mais adequada ao gerenciamento dos 

recursos hídricos. No entanto, a administração de uma bacia não é uma tarefa fácil. Apenas um 

pequeno detalhe nesse domínio: além de unidades naturais, as mesmas ainda sofrem injunções 

enquanto unidades político-administrativas. 

Concorre para se destacar a bacia hidrográfica como unidade referencial de planejamento 

e gestão ambiental, com prioridade aos recursos hídricos, (MMA, 1997; NASCIMENTO, 2014). 

Finalmente, é possível registrar que: 

 Em seu âmbito, é possível subsidiar o desenvolvimento de parcerias e de resolução de 

conflitos para usos dos recursos naturais; como ainda analisar a degradação ambiental a partir 

de sistemas fluviais; 

 Estimula e permite a participação popular, democraticamente, com relação ao poder público, 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) e entidades privadas, descentralizando os trabalhos de 

conservação e de proteção ambiental, e estimulando as integrações comunitárias e institucionais; 

 Comporta-se como uma unidade fisiográfica indissociável passiva de ser 

geocompartimentada em trabalhos geoambientais integrados;  

 Possibilita uma forma racional de organização de banco de dados, além de garantir 

alternativas para o uso dos mananciais e de seus recursos; 

 Evidencia o estado de degradação ambiental pela eutrofização, bem como pelo 

assoreamento dos corpos hídricos; 

 Apresenta um arcabouço jurídico-ambiental bem consubstanciado (Lei n° 9.433/97). 

 

Crise de gestão hídrica 

 

O Sudeste responde por pouco mais de 10% em área do território nacional. Contudo, é o maior 

concentrador populacional, 42% do total e altíssima densidade demográfica (82,9%) e detém somente 

6% dos recursos hídricos de água doce do país. É a maior região consumidora de água e em conjunto 

com o Sul, entre 2013-2014, o consumo cresceu 0,6% em pleno decréscimo dos níveis de precipitais 

ocorrentes. E como se não bastasse, o Rio de Janeiro é considerado pobre em disponibilidade hídrica 

(m³/hab./ano) apresenta a penúltima pior situação do Brasil, estando menos mal colocado que Paraíba 

e Pernambuco, e na mesma situação o Distrito Federal e outros Estados de economia pífia e pobres 

como Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, com < 2.500 (m³/hab./ano).  



ÁGUA, RECURSO HÍDRICO: bem social transformado em mercadoria -  111 

 

Colocado este panorama, a grave crise hídrica no Sudeste pode ser encarada como uma 

combinação de má gestão e inércia diante de um problema que já se anunciava há tempos. A 

rigor, a última grande crise pela qual a região passou foi em 2003. Ao longo destes 13 anos, pouco 

ou quase nada foi feito para evitar que o problema se repetisse. Os reservatórios não têm 

manutenção, estão “morrendo”. “Os governos, em suas três esferas, têm que agir, executar seus 

papéis em relação à questão da água. E a sociedade tem que acordar no exercício de sua cidadania 

e se engajar com a questão (NASCIMENTO, 2015).    

O ano de 2014 registrou a pior estiagem vivida pela Região Sudeste. Dados do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro expõem que a demanda por água nesse Estado crescerá 40% 

até 2030, quase no limite da oferta. A população fluminense e carioca utiliza em média 158 litros de 

água por dia, isto é, 30% a mais do volume recomendado pela Organização das Nações Unidas às 

necessidades de consumo e higiene. Sua região metropolitana é a que mais consume e desperdiça 

água no Brasil. Contudo, sabe-se que os maiores e desproporcionais consumos, estão no parque 

industrial diversificado da Grande Rio, porém com dados pouco ou não divulgados. 

O Rio Paraíba do Sul atingiu em setembro de 2014 o nível mais baixo dos últimos 84 anos 

(ver Quadro 2 e Gráfico 1). Os reservatórios da bacia e do Sudeste, como um todo, vis-à-vis vêm 

registrando redução abaixo do volume morto, representando a metade da reserva de 2003, 

quando o estado viveu o pior período de estiagem (CBN, 2016; ANA, 2015). 

 
Quadro 2. Capacidade de armazenamento, janeiro de 2015. 

 

Bacia do Rio Paraíba do 
Sul 

Sistema Cantareira Bacia do Rio Doce 

Abastece municípios em 
SP, RJ e MG. 

Abastece a RMSP Abastece Municípios do ES e MG 

Formado pelos Reservatórios: 

Paraibuna, Santa Branca, 
Jaguari e Funil 

Jaguari, Jacareí, Cachoeira 
e Itibainha 

Porto Estrela 

 
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2015). Organização: Autor, 2016. 
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Gráfico 1. Capacidade de armazenamento, janeiro de 2015. 
   

 
 

Fonte: ANA, 2015. Organização: Autor, 2016. 

 

Nada obstante, entre as principais causas hidroclimáticas de redução da quantidade de 

chuvas no Sudeste, podemos destacar a constante atuação da alta subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS). Trata-se de bloqueio atmosférico impedindo o avanço de frentes frias sobre o Sudeste 

brasileiro, assim como inibe a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), corredor 

de umidade em comunicação com a umidade oriunda da Amazônia, encarregado da ocorrência de 

chuvas regulares em quase todo o Centro-Sul do país.    

Em condições globais climáticas, com reflexos regionais, estamos passando por 

momentos de extremos: sejam de secas ou cheias. A irregularidade destes fenômenos vem se 

dando com força desde a última década. Temos que nos preparar para esta nova realidade 

ambiental. Os tomadores de decisão política, empresários, o estado, a sociedade civil e os outros 

agentes organizadores do espaço devem considerar esta uma questão atual, real e muito séria 

(NASCIMENTO, 2015a). Mesmo por que,  

 

“no caso de uma crise de abastecimento, a situação do Rio de Janeiro seria muito mais 
complicada que em São Paulo, devido à dependência de um rio federal e ao despreparo 
histórico que o estado tem no trato da água. O abastecimento desigual que o sistema 
público hídrico promove, faz com que certas áreas sejam privilegiadas em detrimento de 
outras. Sendo assim, áreas mais carentes da cidade são mais vulneráveis e sofreriam de 
toda sorte os problemas advindos de uma crise desta monta” (NASCIMENTO, 2014, p. 21). 
 

Entrementes, os menores volumes dos principais sistemas de abastecimento de água do 

Sudeste do Brasil (Guandu/RJ, Cantareira/SP e as Zonas de Abastecimento/ZA’s – da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte) se deram de modo anunciado a mais de dez anos atrás por 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_subtropical_do_Atl%C3%A2ntico_sul&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloqueio_atmosf%C3%A9rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_fria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_converg%C3%AAncia_do_Atl%C3%A2ntico_sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
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especialistas – uma vez que a demanda crescente por água, os problemas ambientais envolvendo 

os reservatórios e as oscilações para redução do quadro de chuvas se tornaram tendencialmente 

frequente na última década. Sem se esquecer, que essa situação fora reconhecido pelos Governos 

do Rio de Janeiro e de São Paulo desde então. 

Paradoxalmente, segundo Suguiu e Bigarela (1990) apontam que os maiores índices 

máximos de chuvas, superando em picos de precipitais a Região Amazônia, é a faixa costeira de 

Mata Atlântica, que vai da Estação Véu de Noiva, na Bacia do Nhundiaguara/Morretes-PR até a 

Costa Verde do Rio de Janeiro/Mangaratiba, com registros de máximos de 4.500mm/ano.  

Neste ínterim, Nascimento (2015) coloca que embora estejamos observando fenômeno 

raro perturbador com redução dos índices de chuvas, a regra da Região é a pluviosidade elevada e 

bem distribuída espaciotemporalmente. Isto é, secas são exceções no Sudeste e regra no 

Nordeste, no Brasil. De fato, a região que sofre com contingências históricas e ciclicas de secas, é o 

Nordeste em sua macha semiárida e áreas de entorno, cujas são Áreas Susceptíveis à 

Desertificação (ASD’s) (NASCIMENTO, 2013). Então, como pode falta água em uma região de 

chuvas portentosas e rios perenes?!        

Mas do que as condições climatológicas há uma profunda crise de gestão hídrica, que se 

reveste de crise hídrica, algo que como meramente factual ou natural, em face do não 

acompanhamento de políticas públicas que viabilizassem o incremento, aumento e distribuição de 

infraestrutura no setor; seguidas de políticas distributivas dos recursos hídricos, onde o uso social 

fosse a tônica. Ao contrário, houve aumento progressivo da demanda de água e a “privatização” 

intensiva deste elemento por empresas detentoras dos chamados “Contratos Especiais” – 

estratégicos para reprodução ampliada do capital no atendimento de interesse político de grupos 

econômico e políticos, tão somente.   

E para além do consumo urbano, que varia entre 18%-20% nas situações de pico de 

demanda, do total comparativo ao conjunto de consumos de água (urbano, industrial e 

agropecuário), a real situação que responde ou explica tal crise, deveras é o consumo empresarial-

industrial atrelado a ineficiência estatal para com a sociedade, em detrimento ao privilégio ao 

atendimento dos setores privados para reprodução ampliada do capital. Somando a isto, a 

ocorrência de secas prolongadas, associada a fatores infraestruturais, ocupação desordenada e 

aumento da pressão nas áreas de entorno dos mananciais e a falta de planejamento, deu início a 

tão propalada crise hídrica no Sudeste, em fevereiro de 2014. 
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Deste modo, os discursos políticos e as artimanhas de toda sorte dos tomadores de 

decisão política, colaram na redução do quadro de chuvas, a caricatura de uma crise hídrica, sem 

demonstrar as reais inoperâncias por traz da questão, sejam elas técnicas, políticas e/ou 

ambientais. E, mormente, de Gestão!          

É assim, que hodiernamente se fala de crise hídrica, mas não de uma crise de gestão do 

setor, onde Governos e fortes grupos empresários nacionais e internacionais definem os caminhos 

das águas no Sudeste, no geral, e na Bacia do Guando, na Grande Rio, em particular.  

   Com concentrado e desigual crescimento industrial e concomitante crescimento urbano, 

aliada às condições climáticas desfavoráveis atuais, frente à crescente demanda e usuários de 

águas, com as consecutivas e cíclicas secas que vêm se tornando recorrentes desde o início do 

Século XXI (sobretudo e 2013 até hoje), há um agravamento dos problemas de degradação 

ambiental nas bacias hidrográficas, em que a sustentabilidade dos recursos naturais é baixa, com 

base em ecodinâmica instável e níveis de criticidade hídrica comprometedores. Nada obstante, as 

representações espaciais das bacias hidrográficas na condição de unidades funcionais de 

planejamento resguardam paisagens, no qual ocorrem interações ambientais, colaborando para 

que sejam eleitas unidades de planejamento territorial/ambiental adequadas para extrapolar o 

simples gerenciamento dos recursos hídricos.       

   A aferição e categorização dos tipos e de usos e usuários das águas, permite evidenciar a 

variedade e complexidade das demandas, confrontando-as com a real necessidade por água, para 

fins de provimentos legais de seus aportes, como especificam a Constituição de 1988 e a Lei 

9.433/1997. Deste modo, colocando “em cheque” o provimento de montantes maiores para os 

parques industriais, em detrimento do abastecimento humano; a despeito dos usos recorrentes 

praticados pelas concessionárias de águas no Sudeste no geral, e no Rio de Janeiro, em particular.

   Neste contexto, os decretos de “contratos especiais” defendidos pelo Governo de São 

Paulo em 2015, fechados aos públicos por três décadas seguidas, são absurdos atos político-

administrativos e técnico-legais, destituídos de interesse público e social, sem legitimação 

comunitária e cidadã. Isto representa claro flagrante de interesse privado de grandes empresas e 

conglomerados, exercendo hegemonia sobre a governança, além de praticarem altos e intensivos 

consumos de aportes e quantidades hídricas, utilizando em demasia, em detrimento a 

dessedentação humana e aos usos sociais das águas. 

Neste contexto, considerar as bacias hidrográficas, frente à atual crise hídrica de gestão 

hídrica, na condição de unidade de intervenção e planejamento, se faz necessário (FNCA, 2016) frente 

a destaque dos principais usos dos recursos hídricos e dos ambientes hidromórficos, assim como na 
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aferição dos usos, funções e utilizadores do produto água associados a aspectos de 

imprescindibilidade, para possibilidade de substituição e feitos a jusante em Bacias Hidrográficas. 

Ademais, considerando as alterações na higidez das águas por meio dos pontos potenciais de poluição, 

mudanças hidrológicas, bem como na redução da resiliência espaciotemporal da água é vital.  

Por isto, na gestão ambiental e na crise de gestão hídrica, as bacias e seus comitês ou 

consórcios municipais drenados por recursos hídricos regionais, são a arena de debate, disputa e 

decisão colegiada do gerenciamento hídrico, suas alocações, abastecimentos e outorgas. A bacia 

como unidade de gerenciamento integrado dos recursos naturais, sobretudo dos mananciais, com 

fins de seu aproveitamento, coloca os recursos hídricos como elemento indispensável à vida e 

como insumo às atividades produtivas, pois os usos pelas populações, para irrigação, indústrias, 

atividades de lazer, dentre outros empregos múltiplos dos recursos hídricos, requer fontes em 

qualidade e quantidade saudáveis e seguras. Não obstante, mudanças significativas em qualquer 

desses elementos, podem ocasionar efeitos e/ou impactos a jusante da bacia, bem como nos 

fluxos energéticos de output ou input de sólidos e substâncias dissolvidas, que em função da 

escala ou intensidade, dos tipos de leitos e de canais, a morfologia da drenagem pode ser 

modificada. O que se verifica, atualmente, por exemplo, em vários importantes reservatórios 

hídricos, sobretudo no sudeste do país. 

Por conta da crescente demanda por água para consumo humano e para atividades 

produtivas (UNESCO, 2014), há que se adequar a relação água/sociedade (cada habitante da bacia 

hidrográfica) a um processo de gerenciamento integrado (EBISEMIJU, 1989), o qual Rebouças 

(1997) chamou de disponibilidade hídrica social dos rios. Porque à proporção que a demanda por 

água aumenta, alcançando determinados níveis de disponibilidade social – disponibilidade per 

capita –, a demanda por gerenciamento faz-se fundamental.     

A título de exemplificação, destacando cálculos específicos para o Rio de Janeiro, a 

partir dos dados adaptados de Rebouças (1997), deduz-se que esse estado tem uma demanda 

média anual de superior a 20% (já altíssima: situação crítica. Investimento e gerenciamento 

intensivos.), e futura (até 2020) de mais de 30%. Embora regionalmente as bacias do interior 

diminuam esses índices, pela menor densidade demográfica, demanda por água reduzida e 

pela presença do rio Paraíba do Sul, a média foi elevada por conta da alta demanda da Grande 

Rio. Para a atualidade há uma necessidade de gerenciamento alto a altíssimo, devido à 

degradabilidade de investimentos face à crescente demanda, açodadas pelas secas 

recorrentes de 2013 até 2016 – ano em pauta. Em nível global, o Quadro 3  afere sobre o 

assunto os seguintes preceitos: 
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Quadro 3. Necessidade de gerenciamento dos recursos hídricos por disponibilidades per capita 

Demanda por águas renováveis: vazões 
 totais médias (fluxos superficial + 

subterrâneo) 

Grau de necessidade de gestão e investimentos 

≤ 5% Baixo: água como bem livre, sob respeito ambiental e legal. 

 
5% a 10% 

    Moderado: pode ocorrer a necessidade a partir de um 
pequeno investimento para solucionar os conflitos locais. 

 
10% a 20% 

   
     Alta: indispensável. Investimentos médios. 

 
> 20% 

Altíssima: situação crítica. Investimento e gerenciamento 
intensivos. 

 
Fonte: Elaborado com base em Falkenmark e Lindh, 1976 in Rebouças (1997). 

 

Entrementes, é importante registrar que em grande parte dos países ricos o consumo per 

capita de água oscila entre 24% e 92%. Em quase todo o Sudeste esses valores per capita oscilam 

em torno de 10% a 20%, e com sobre-valores > 20%, como nas regiões metropolitanas – qual o 

caso da Grande Rio, aferida anteriormente. Deste modo, há graus alto e altíssimo de necessidade 

de gestão e investimentos. 

A par do que já foi colocado sobre a gestão de crise hídrica, se destaque para o Guandu, um 

aumento progressivo de demanda hídrica em razão do aumento de volumes de águas em seus usos 

múltiplos, sobressaindo-se aqueles responsáveis também pela poluição hídrica com sérias 

repercussões sobre a higidez da água e, portanto, da qualidade ambiental. A saber: despejos 

industriais, de refinarias, de petroquímicas e de derivados de petróleo em geral, em composição e 

volume; esgotos domésticos; mineração ordinária de material agregado para construção civil; 

deficiência na coleta sistemática de lixo e ausência de aterros sanitários, sobretudo no leste 

fluminense e presença de aterro no aquifero Pirarema (Centro de Tratamento de Resíduos de 

Seropédica); águas urbanas de escoamento superficial; águas servidas dos trabalhos agropecuários. 

Neste mister, Nascimento (2012) faz alusão a definição e caracterização das principais 

funções com as respectivas subfunções em termos de gestão, oferta e preservação das águas para 

o semiárido do Brasil; questões estas que podem ser percebidas na centralidade da gestão de 

bacias hidrográficas no Sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro, resguardadas as devidas proporções 

morfoclimáticas e capacidade de renovação do quadro de chuvas; como ponto de partida à um 
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plano de gerenciamento de recursos hídricos (Figura 1). O que seria salutar tanto para se evitar 

crises hídricas, como também na minimização dos conflitos potenciais pelos usos das águas. No 

prisma dos principais problemas de utilização de recursos hídricos na Bacia do Guandu, 

diretamente falando, é preciso que se referencie a caracterização das principais funções, com as 

respectivas subfunções em termos da gestão, oferta e conservação das águas. 

 
Figura 1: Funções em termos de gestão, oferta e preservação das águas 

 

 

 

 
Fonte: Nascimento, 2012. 

 

Usos e conflitos 

Pela necessidade que representa a água - como insumo produtivo, composição da 

paisagem, interferência em processos biogeoquímicos, para vida humana entre outros, os 

recursos hídricos são utilizados para múltiplos fins. Ocorre desde a retirada de água das coleções 

hídricas, promovendo perda entre derivação e o que retorna ao corpo hídrico, alterando sua 

quantidade, e perdas de qualidade por causa de finalidades subsequentes, a usos não consuntivos, 

quando não se tem necessidade de retirar as águas de suas coleções, isto é, o uso in situ (DARISIO, 

2000). Nesse espectro, a Lei de Recursos Hídricos (n° 9.433/97) prevê alguns instrumentos legais, 

como outorga de direito de uso dos recursos hídricos, o licenciamento para obras hídricas e a 

cobrança pelo uso da água bruta.  
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Sob os auspícios da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado 

de São Paulo, 15 cientistas brasileiros de várias áreas - engenharia, ecologia, biologia aquática, 

climatologia, hidrologia e mudanças climáticas - especializados em recursos hídricos, reuniram-se 

nos dias 20 e 21 de novembro de 2014 e elaboraram a CARTA DE SÃO PAULO - Recursos hídricos 

no Sudeste: segurança, soluções, impactos e riscos. 

Importante instrumento científico com impactos políticos atestando uma crise hídrica de 

magnitude e precedentes ainda não historicizados na região. Em síntese, a mesma aponta que “Há 

uma ameaça real à segurança hídrica no Sudeste. (...) Ar, água e solo poluídos comprometem os usos 

múltiplos dos recursos hídricos”. E tece uma série de recomendações, tratadas aqui no fim do texto. 

Os usos múltiplos d’água, com usos consultivos e não consultivos nas atividades rurais e 

urbanas alteram as condições naturais do rio em foco, principalmente da sua dinâmica fluvial, com 

as consequências de causa e efeito, podendo provocar impactos irreparáveis. De modo preliminar, 

os usos múltiplos dos recursos hídricos, em termos consultivos (usos que fazem a retirada de água 

dos recursos hídricos, portanto, há perdas entre o que é derivado). A exemplo de vazões de 

retirada, retorno e consumo da água para os usos de abastecimento (urbano, rural, animal, 

industrial e irrigação) e não consultivos (uso in situ, no próprio corpo hídrico) na bacia em apreço 

ocorrem: Manutenção da Biodiversidade; Abastecimento Público; Irrigação; Consumo Industrial e 

siderúrgico; Extração de Areia dos leitos fluviais; Dessedentação de Animais Domésticos; 

Recreação Pesca; Navegação.      

Na bacia em tela, com destaque aos municípios de Miguel Pereria e Seropédica, a 

partir dos usos múltiplos das águas, pode decorrer uma série de conflitos territoriais, onde os 

recursos hídricos assumem conotação importante. Ao tempo que as territorialidades, neste 

contexto, urgem enquanto estratégias dos agentes envolvidos na questão, em face de 

conflitos territoriais ambientais. A saber: Pequenos produtores x industriais; preservação x 

atividades produtivas; urbanização x usos múltiplos dos recursos hídricos; industriais x 

urbanização; mineração x produção de água. 

Assim é que a identificação e discussão sobre os usos, funções e utilizadores do produto 

água associados a aspectos de imprescindibilidade, possibilidade de substituição e efeitos a 

jusante na bacia em questão, em seu alto e médio curso, produziriam caros resultados para o 

enfrentamento da crise hídrica, em uma das bacias mais estratégicas do Rio de Janeiro, que é a do 

Guandu. Isto sobre transposição do Paraíba do Sul e abastecimento da segunda maior região 

metropolitana do Brasil e uma das expressivas da América Latina. Ademais, identificar os vetores 
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de poluição hídrica, bem como analisar a relação das comunidades locais com o acesso e cuidados 

com os corpos hídricos, e quais os impactos disso na saúde das pessoas e ambiente, se faz mister. 

Muito embora isso não seja o objeto deste trabalho, a questão permeia a problemática em tela, 

ao tempo que os conflitos por recursos hídricos, resguardam em sua égide, vinculo direto com 

higidez hídrica. Para ilustração disso, ver Quadro 4. 

Todavia, os ecossistemas ainda propiciam bens e serviços ambientais de sustento às 

populações humanas, habitat e refúgio para muitas espécies animais residentes e migratórias. 

Algumas das várias zonas úmidas são dotadas de relativa qualidade e prestam relevantes serviços 

ambientais. Ainda que se destaque a importância dessas zonas úmidas, a população residente não 

possui infraestrutura suficiente para assegurar que os que aí vivem sejam atendidos com 

condições de saneamento ambiental e de moradia digna, o que repercute em degradação 

ambiental. Por mais paradoxal que pareça, no Guandu a democratização do acesso aos recursos 

hídricos não está efetivada, implicando em problemas quanto à efetiva distribuição de água para o 

abastecimento humano.  

Torna-se necessário ressaltar que as pesquisas devem ser conduzidas a luz de conceitos 

fundamentais no âmbito geográfico. É importante considerar o enfoque dado por diversos autores 

no sentido da compreensão da complexidade na relação sociedade/natureza em diversas escalas, 

para melhor contribuir em ações estratégicas para gestão ambiental e ordenamento do território. 

Nesse contexto, foi destacada a seguir, uma agenda de investigação com subsídios ao 

enfrentamento da crise hídrica. 

Em meio a este flagrante quadro de usos, funções e utilizadores do produto água, 

apontado no quadro anterior, há insegurança hídrica demonstrada pelo acesso restrito ao recurso 

em diversas localidades nos municípios aqui considerados. O abastecimento de água por 

concessionária em Miguel Pereira é pífio, sendo comum a falta d’água; e em Seropédica é 

inexistente. Vale destacar que a restrição ao acesso não se dá apenas em função da inadequada 

distribuição, mas também, pelas frágeis condições socioeconômicas da população. Todos estes 

fatores, sinergizam a relevância da iniciativa consideras neste ensaio.  
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Quadro 4 - Usos, funções e utilizadores do produto água associados à imprescindibilidade, possibilidade de substituição e feitos a jusante na Bacia do Rio Gaundu, na Grande Rio. 
 

Usos em Seropédica e 

Miguel Pereira 

Funções Utilizador final/associado Imprescindibilidade 

(I) 

Possibilidade de 

substituição (S) 

Efeito a jusante 

(J) 

Bebida e alimentação Biológica/consumo Homem/entidade concessionária, empresas de 

águas minerais, Animal/agropecuarista; 

Fauna/meio ambiente, Cultivos/irrigantes 

5,2,5,5 B (-) 

Produtor industrial Uso da água no 

processamento/meio de produção 

Homem/produtor/industrial 3 B/C (-) 

Siderurgia Uso da água no 

processamento/meio de produção 

produtor/industrial 2 A (-) 

Mineração Uso da água no processamento, 

diluição 

Mineradores, construção civil 2,2 A (-) 

Higiene/Limpeza Condução/diluição/ 

solvente 

Homem/entidade concessionária 5 B (-) 

Higiene/Limpeza Condução/diluição/solvente Animal /agropecuarista 5 B (-) 

Higiene/Limpeza Condução/diluição/ 

solvente 

Homem/produtor Industrial/agroindústria 4 C (-) 

Navegação Transporte/turismo Homem/empresários do turismo 1 B (0)(-) 

Refrigeração Temperatura/conservação Indústria/agroindústria/comércio 2 B (-) 

Sustentação à vida Consumo (biológica) Biodiversidade/humano 5 B (-) 

Lazer e Desporte Suporte/estética Homem/clubes/pesque e pague 3 B (-) 

Destinação final 

 (rejeição) 

Diluição/solvente Homem/fauna e Flora 5 B (+)(-) 

  
Fonte: Christofidis, 2002. 
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Obs: (I) indica a possibilidade existente com a tecnologia atual de alcançar a mesma finalidade com usos alternativos. 

A imprescindibilidade varia de um (mínima) a cinco (máxima); (S) Reflete a existência de outro produto que possa 

substituir o “produto água”, total ou parcialmente, em algumas de suas funções. Adotou-se indicar se Existe 

Possibilidade (A), ou Não Existe (B) ou é Parcialmente substituível por algum outro produto (C); (J) Decorrentes da 

retirada de quantidade e/ou lançamento de resíduos, são indicados como Negativo (-), Positivos (+) ou nulos (0). 

Fonte: Adaptado de Frade e Alves (1991) in Christofidis (2002). 

 

Agenda de investigação e ações mitigadoras: ultimas argumentações 

Em diversos trabalhos pelo mundo sobre a temática em apreço, é endossado o fato de 

que os enfrentamentos das crises hídricas ou de gestão hídrica exigem esforços em conjuntos e 

articulados de setores do Governo e da sociedade. Isto é, a Governança para dirimir os conflitos 

(Zapa et al., 2007; Habiyakare and Zhou, 2015). No Brasil e no cenário de emergência que 

vivenciamos hoje, é importante seguir a Constituição de 1988 sobre a dessedentação humana e 

animal, como usos prioritários e que devem ser o crivo sempre, sobretudo nos momentos de crise 

hídrica, por escassez relativa, qualidade ou garantia comprometida.     

   De modo preliminar, entendemos e registramos aqui neste trabalho, um diagnóstico 

sobre os usos múltiplos dos recursos hídricos, categorizando-os em consultivos e não consultivos. 

A partir destes, foram levantados os usos, funções e utilizadores do produto água associados à 

imprescindibilidade, possibilidade de substituição e feitos a jusante na bacia. Estes elementos 

preliminares, baseados em fontes primárias e secundárias, de trabalho de campo e gabinete, se 

constituem como fundamentais para desvelar os principais problemas ambientais na bacia, cujos 

ganham força na bacia nos momentos redução de deflúvio, ao tempo que as demandas são 

permanentes e crescentes. Para complementação deste quadro qualitativo de informações, é 

sugerida a realização de estudos futuros que tratam sobre os usos complementares, 

compartilhados e competitivos das águas nesta bacia. Neste caminho, é sugerido também: 1) 

Identificar alguns dos principais tipos de poluição (pontuais ou difusos), destacando suas causas e 

consequências. 3) Gerar informações que sirvam de subsídios para o Comitê de Bacia da bacia em 

tela, bem como para planos de manejo de recurso hídricos.  

Ainda no plano da pesquisa, uma série de linhas de abordagens foi elencada a par da 

necessidade de intervenção da bacia, seguidas de sugestão de modificações urgentes no sistema 

de governança dos recursos hídricos. Neste ínterim, demos relevância à Carta de São Paulo, 

preciso e oportuno documento para o enfrentamento da crise (de gestão) hídrica a nosso ver. Tal 

Carta recomenda às autoridades municipais, estaduais e federais as seguintes ações:  
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Quadro 5 – Temas centrais ao enfrentamento da crise (de gestão) hídrica no Brasil e no Sudeste, no campo da 
pesquisa e das políticas públicas. 

 

Linhas de investigação propostas 
(propostas do autor): 

Carta de São Paulo – Mudanças na 
Governança hídrica (Academia Brasileira de 

Ciências, 2014): 

Plano da Pesquisa Plano Político 

Necessidade de Planejamento e Gestão de Bacias 
Hidrográficas com base na Lei das águas, 
9.433/1997 

Implementação de planos de contingência e 
Investimento imediato em medidas de longo 
prazo 

Políticas de manutenção da qualidade, quantidade 
e garantia de água. 

Drástica redução do consumo de água e 
outras medidas emergenciais para 2015 

Segurança Hídrica: temas, estado da arte e 
desafios contemporâneos 

Políticas e efetividade de projetos de 
saneamento básico e tratamento de esgotos 
em nível nacional, estadual e municipal; 

Gestão da Água e Governança territorial Monitoramento de quantidade e qualidade 
da água 

Eventos Extremos: previsibilidade e gestão de 
risco. 

Proteção, conservação e recuperação da 
biodiversidade 

Conflitos pelos usos múltiplos das águas Promoção do reconhecimento público e 
conscientização social da amplitude da crise 

Grandes Usuários: Racionalização, Reuso e 
Reciclagem 

Ações de divulgação e informação de amplo 
espectro 

Meio Ambiente e Hidrossistemas Capacitação de gestores com visão sistêmica 
e interdisciplinar 

Hidro-Energia - 

Sistemas de Informações em Recursos Hídricos - 

Crise hídrica no Brasil e no SE - 

 
Fonte: Carta de São Paulo, 2014 e Autor, 2016. 

 

Entrementes, a falta água para quase todo o Leste Fluminense, com exceção da Zona Sul de 

Niterói, assim como em grande parte da Baixada Fluminense. Fato claro que manobras de águas de 

abastecimento público, direcionadas e dirigidas, tanto para perenidade de abastecimento, quanto 

para suas intermitências. Deste modo, tanto pelos “Contratos Especiais” com grandes empresas e 

fortes conglomerados econômicos, atrelada a uma distribuição urbana desigual de água, mostra 

cristalinamente um paradoxo das águas. Logo em uma das regiões de mais índices de chuvas do país. 

Há, portanto, uma escassez relativa de água e uma crise de gestão hídrica, e não tão somente, uma 

falta de água absoluta de chuvas!  Assim é que, em uma crise (de gestão) hídrica e usos das águas na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a bacia do Guandu ganham destaque, com um cenário futuro 

nada animador em termos de projetos de gerenciamento de águas, no viés de gestão de sua bacia em 

interligação com a bacia do rio Paraíba do Sul. 
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Capítulo 6 

 

 
OUTORGA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO SISTEMA CANTAREIRA E VULNERABILIDADE 

DA POPULAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
 
 

Cláudio Antonio Di Mauro56 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Atualmente, 49% da água que abastece a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

atendendo cerca de nove milhões de pessoas, é captada nas represas do Sistema Cantareira – sub-

bacias dos rios Jaguari e Atibaia, formadores do Rio Piracicaba. Os reservatórios, que são 

interligados e compõem o Sistema Cantareira, são: Paiva Castro (Alto Tietê), Jaguari-Jacareí, 

Cachoeira e Atibainha (Figura 1). A SABESP é responsável pela captação, tratamento e distribuição 

dos 31 a 33 m³/s de águas que drenariam, conforme o perfil longitudinal fluvial para o interior de 

São Paulo, desaguando no Rio Paraná até o trecho denominado de Rio da Prata. 

 
Figura 1: Esquema sem escala dos Reservatórios e Túneis do Sistema Cantareira. 

 

 
 

Fonte: CBH-PCJ http://www.comitespcj.org.br/index.php?option =com_conte&view=featured&Itemid=101. 
 

 

                                                           

56
 Doutor em Geografia. Professor na Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: claudiodimauro@ufu.br. 
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Sabesp é a sigla de identificação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, empresa brasileira que atua em concessões de serviços de saneamento ambiental e tem 

sua sede na cidade de São Paulo. Trata-se de uma empresa com economia mista, de capital 

aberto, e suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e de Nova Iorque. O 

principal acionista da SABESP é o governo do Estado de São Paulo. 

A outorga concedida a essa empresa para captar até 33 m³/s no Sistema Cantareira não é 

pequena. Fundamentados na dialética, se compreende que toda mudança de quantidade altera a 

qualidade. A aplicação desse princípio demonstra, na prática, que a captação de tanta água, 

transposta para outro destino, provoca uma enorme mudança na qualidade das águas que 

banham a Região Administrativa de Campinas, jusante do Sistema Cantareira. Os efeitos também 

são sentidos no rio Tietê, que recebe imensas quantidades de esgotos provenientes dessa 

captação no Sistema Cantareira.          

O sistema de captação de água para abastecimento da Região Metropolitana de São 

Paulo tem o seguinte formato, demonstrado na Tabela 1:  

 

Tabela 1- Resumo da disponibilidade hídrica dos sistemas produtores e produção da SABESP. 

 

Sistemas 

Produção da Vazão Garantida com 95% (m³/s)  
 

SABESP 

   

 

Produtores Julho/2002 Atual 

 
 

(m³/s) 

 
 
    

 
Cantareira 33,0 32,0 29,9  

 
Alto Tietê 10,0 15,3 14,0  

 
Rio Claro 4,0 4,0 4,4  

 
Alto Cotia 1,0 1,4 1,5  

 
Baixo Cotia 0,9 0,8 1,0  

 
Grande 4,8 4,9 4,0  

 
Guarapiranga 14,0 14,5 13,0  

 
Total 67,7 72,9 67,8  

 
Fontes: Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Plano da Bacia do Alto Tietê, 2002; Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Plano da 
Bacia do Alto Tietê, 2009. Disponível em: <http://www.fabhat.org.br/site/images/docs/volume_2_pat_dez09.pdf>. Acesso em: jul. 2009. 
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Conforme os dados apresentados na Tabela 1, metade da água captada pela Sabesp para 

abastecer a Região Metropolitana de São Paulo é transposta da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, 

com todas as consequências sociais, econômicas e ambientais. A Figura 2 mostra as localizações 

das represas do Sistema Cantareira no Estado de São Paulo e as demais fontes de abastecimento 

da Região Metropolitana expostas na Tabela 1. 

 
Figura 2: Mananciais que abastecem a RMSP. 

 

 

Fonte: Yoshimoto, 2007. 
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Má qualidade da água 

 

Há quem diga que a má qualidade nas águas do rio Piracicaba é consequência do falta de 

tratamento dos esgotos dos municípios localizados à jusante da captação do Cantareira. Claro que 

nisso há verdade, mas é uma visão muito limitada. Quem se contenta com essa afirmação não está 

informado que a Região Metropolitana de São Paulo precisa captar água em Bacia localizada fora 

de seu território e transformou seus rios e águas (Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Ypiranga, 

Guarapiranga, Billings) em canais de condução e/ou bacias de recepção de esgotos.  

Tratar os esgotos da Região Metropolitana permitiria que grande quantidade de água 

necessária para seu abastecimento procedesse de seus próprios mananciais. Ainda que as 

quantidades de água disponíveis na Grande São Paulo sejam insuficientes para todo o 

abastecimento, contudo, ao serem aproveitadas correta e adequadamente, poderiam reduzir a 

captação daquelas que são trazidas de outras bacias hidrográficas.  Com isso, as águas de outros 

rios, distantes, poderiam ser preservadas com destinação às populações que habitam tais bacias. 

Está nítida a situação em que, no lugar, as cidades, não podem ser pensadas apenas em suas 

necessidades específicas, sem o devido enfoque regional.  

A facilidade e o menor preço para captar no Sistema Cantareira, depois que ele foi 

construído, fizeram com que os órgãos responsáveis se acomodassem com o conforto e não se 

dedicassem com afinco à responsabilidade de criar suas próprias alternativas, desenvolvendo 

tecnologias mais eficientes e processos que evitassem o desperdício dos bens (recursos) hídricos. 

Permitir a difusão da ideia de abundância de água, a partir da captação fora de seus domínios 

territoriais, é uma prática que não considera o prejuízo causado às outras populações. A visão é 

essencialmente empresarial, ou seja, são captadas águas fora de seu território, que apresentam 

excelente qualidade e custos financeiros baixos; ao mesmo tempo, incentiva-se a política de 

disponibilizar toda a água que seja demandada. Afinal, o negócio é vender água. 

Concomitantemente, não são providenciados, no mesmo ritmo de tempo, os processos de 

tratamento dos esgotos gerados. 

 

Quem são os donos da água? 

 

A Legislação Brasileira, (Lei 9433/97), em seu Artigo 1° estabelece como primeiro 

fundamento o fato de que “I- a água é um bem de domínio público”. Entre seus objetivos, no Artigo 

2° da Lei referida, diz, no item “I- assegurar às atuais e futuras gerações a necessária disponibilidade 
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de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” (BRASIL, 1997). Para que essas 

garantias se consolidem, a Política Nacional de Recursos Hídricos definiu, na mesma Lei, os 

instrumentos entre os quais se encontram os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga pelo uso de 

recursos hídricos. Há outros instrumentos que não precisam ser abordados neste texto.   

Com base nos componentes legais pode-se dizer que no Brasil não há propriedade privada da 

água. Claro que essa conclusão subsiste na lei, mas, em realidade, há uma verdadeira truculência nos 

relacionamentos entre usuários e pretensos donos de mananciais, estabelecendo-se conflitos.  

   As outorgas devem obedecer os Planos de Recursos Hídricos e os enquadramentos dos 

corpos de água, nem sempre existentes. Além disso, as outorgas são de efeito precário, podendo 

ser suspensas a qualquer momento, desde que não tenham sido cumpridas as condicionantes por 

elas estabelecidas. Também devem ser encerradas se não forem renovadas, no prazo 

devidamente estipulado. Legalmente é assim, mas em casos brasileiros, raramente essas 

condições são efetivamente aplicadas. Depois de concedidas as outorgas, é raro ocorrer o 

acompanhamento consistente por parte dos órgãos de controle para evitar usos indevidos e 

abusos. Muitas outorgas para captação de água têm os prazos caducados, mas continuam 

vigorando as atividades que interessam àqueles que as obtiveram.     

   Assim, é que os detentores de outorgas se consideram proprietários das águas concedidas 

em documentos, com a nítida conivência dos órgãos de estado, desestruturados, sob o ponto de 

vista da disponibilidade de pessoal técnico e operacional. Prevalece no setor de controle e 

fiscalização de responsabilidade estatal o conceito de Estado mínimo, com favorecimento de 

interesses empresariais. Assim, muitas vezes, a água – um bem de domínio público – é apropriada 

de maneira privada, sem o controle adequado.      

Os sistemas de gestão das águas e esgotos praticados na Região Metropolitana de São 

Paulo não são sustentáveis. Dependem de águas captadas fora de seus territórios, não tratam 

adequadamente os esgotos gerados, não possuem efetivo controle sobre perdas e não adotam, de 

maneira planejada e consistente, os processos de adequação acompanhados tanto pelos usuários 

quanto pelos consumidores. Dessa forma, a Região Metropolitana de São Paulo, bem como os 

médios e baixos cursos do rio Piracicaba são comprometidos pela inadequada política de gestão 

dos recursos hídricos.  
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Vejam-se as condições do rio Piracicaba (Figura 2) em períodos de estiagem, diante da 

imensa retirada de água, sem definição de vazão ecológica. Diante dessa realidade os habitantes 

da Bacia do rio Piracicaba passaram a exercer enorme pressão no processo de renovação da 

outorga pretendida pela Sabesp para captar no Sistema Cantareira. 

 
Figura 3: Salto de Piracicaba em período de estiagem, por Sistema Cantareira. 

  

 
 

Fonte: Nascimento, 2012. 

 

 

O protagonismo da Bacia do Rio Piracicaba 

 
A SABESP capta o volume que foi autorizado pela Outorga concedida pelo Ministério das 

Minas e Energia, em agosto de 1974, independente dos interesses e das necessidades do restante da 

Bacia Hidrográfica. Tal outorga foi concedida pelo governo da ditadura, cuja vigência seria de 30 anos. 

A partir do início de operação dessa Outorga, os municípios localizados no médio e no baixo curso do 

rio Piracicaba foram duramente prejudicados em seus projetos de uso dos recursos hídricos, tendo em 

vista que o manancial foi muito afetado em sua quantidade de água. O município de Piracicaba, ante a 

perda de qualidade da água do rio Piracicaba, foi obrigado a deixar de ali captar, para abastecimento 

de sua população, transferindo para o rio Corumbataí, afluente da margem direita.  

Com a formação do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, foi iniciada uma fase de contestação, buscando a revisão da Outorga estabelecida sem a 

pactuação com as regiões afetadas. Posteriormente, com a criação dos Comitês das Bacias 



ÁGUA, RECURSO HÍDRICO: bem social transformado em mercadoria -  131 

 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a bacia hidrográfica passou a exigir, de 

maneira formal, sua condição de protagonista interessada na emissão da Outorga. Quando 

caducou o prazo da Outorga concedida pela ditadura em 1974, houve necessidade de construção 

do acordo para nova emissão, em agosto de 2004. 

O modelo de gestão adotado tradicionalmente no Brasil faz com que a função dos técnicos 

que atuam na Região Metropolitana de Grande São Paulo seja a de oferecer água conforme vão 

ocorrendo demandas: a água que for necessária deve ser disponibilizada, pelo menor preço possível 

para a empresa. Não está estabelecido um limite para a quantidade necessária, o único limite 

considerado é o da demanda pelo crescimento populacional e pelo interesse empresarial, 

considerando o número de consumidores. Não foi construída uma política eficaz que incluísse 

planos com metas bem fixadas, considerando: planejamento do desenvolvimento da RMSP 

integrado com as demais políticas que se intercomunicam com a otimização do uso dos recursos 

hídricos; eficiência nas redes de distribuição; reuso de água; recuperação e aproveitamento das 

águas das chuvas; campanhas sérias de mudanças de hábitos de uso da água para o consumo 

doméstico ou nos processos produtivos, reduzindo os desperdícios; redução e controle das perdas – 

nesse último aspecto, são identificadas algumas ações.       

Em geral, há referências sobre alguns desses temas levantados, mas não há um 

compromisso, firme e explícito, com a priorização nas transformações culturais, nas mudanças de 

hábitos dos cidadãos e postura dos gestores públicos para a regulação do uso da água. 

Providências nessas direções especificadas passaram a ser exigidas pelos Comitês e pelo Consórcio 

ao propor o diálogo e a integração entre o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiai (CBH-PCJ) e o Comitê do Alto Tietê.     

São dois comitês que possuem em suas circunscrições experiências e qualidades técnicas 

excelentes, além da sociedade civil e usuária assumir papel participativo. Nesses casos é possível 

contar com o apoio técnico do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São 

Paulo e da Agência Nacional de Águas (ANA). Também merece consideração que o Estado de 

Minas Gerais, através do Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM/MG e de representantes 

dos municípios inerentes à Bacia Hidrográfica possui boa qualificação técnica e participação, 

dispondo-se a discutir e formular um pacto que atenderá as necessidades dos mineiros e dos 

paulistas. Ressalte-se que, embora qualificadas, as equipes técnicas nos órgãos oficiais, tanto em 

São Paulo quanto em Minas Gerais, são pequenas.  
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A situação da água no Sistema Cantareira 

 

Além de sua pretensão de abastecimento para a Região Metropolitana de São Paulo, as 

represas do Sistema Cantareira teriam que exercer, em parte, a importante função regularizadora 

das vazões dos rios Jaguari e Atibaia. Com a captação no Sistema Cantareira, houve uma redução 

dos riscos de enchentes em alguns municípios localizados a jusante, e, com isso, se deu a 

ocupação de antigos terraços fluviais que eram atingidos por transbordamentos fluviais (Figura 3). 

 

Figura 4: Represa do Sistema Cantareira que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. Veja-se que as margens 
da represa, em área de seu domínio não possuem o tratamento cuidadoso de manutenção ambiental. 

 

 

Fonte: Sabesp Disponível em: <http://meteoropole.com.br/2014/10/sistema-cantareira/>. 

 

Os dados registrados pela Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) do CBH-

PCJ demonstraram que ao longo dos últimos 30 anos anteriores a 2004, os níveis das águas 

reservadas no Sistema Cantareira têm sido gradativamente rebaixados, tendendo para um 

esgotamento. Houve uma abrupta verticalização, em queda, das quantidades de água armazenada 

do Sistema Cantareira, e também uma redução na disponibilização de água para jusante. O processo 

de gestão do Sistema Cantareira não foi suficientemente atencioso para o fato de que haveria 

necessidade de armazenar mais água nas represas e planejar as quantidades captadas para a Região 

Metropolitana de São Paulo e aquelas que eram liberadas para jusante.   
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No final de 2003, os níveis das represas registraram os mais baixos percentuais, atingidos 

ao longo de sua história, ou seja, variaram entre 5% e 0%. Isto sem considerar o que, a partir de 

2004, passou a ser reconhecido como volume morto. O Sistema chegou a uma situação de 

descontrole para sua situação de segurança, objetivando o abastecimento público e 

disponibilidade hídrica. Tanto é assim que, em fevereiro de 2004, em pleno período de chuvas, a 

situação se manteve muito grave, variando em percentuais de 5% e 6%.    

No final de fevereiro, com as precipitações pluviais que ocorreram no período do 

carnaval, houve certo alívio por parte dos técnicos da Sabesp e do governo do Estado de São 

Paulo, que nutriam a expectativa de recuperação dos reservatórios. Ainda nesse momento, o 

Sistema Cantareira registrava cerca de 12% de sua capacidade de armazenamento, contra quase 

duas vezes esse número em fevereiro de 2003.  Ficou evidente que as chuvas registradas em toda 

a região que alimenta o Sistema Cantareira não foram inferiores a média histórica.  

   O baixo nível de água nos reservatórios foi acarretado pela captação contínua em 

quantidades elevadas, se comparadas com as quantidades afluentes ao Sistema Cantareira. Os 

dados apresentados pelo CENA/ESALQ, da USP de Piracicaba, em fevereiro de 2004, demonstram 

que em 2003 as chuvas foram superiores à média registrada nos últimos 30 anos. No mesmo 

período, os dados confirmam que a média captada no Sistema Cantareira para abastecimento da 

Grande São Paulo ficou em torno dos 31m³/s. Mas, as quantidades de água liberadas para jusante 

do Sistema foram gradativamente reduzidas, diminuindo ao longo dos anos.   

   Já em 2004, foi destacado um ponto que precisa ser analisado com profundidade - a falta de 

política que estimule a preservação e recuperação das matas ciliares e das vegetações de topos dos 

interflúvios e nas vertentes, especificamente com a função de contribuir para a recuperação nos níveis 

hidrostáticos e, portanto, na disponibilidade das águas nos lençóis freáticos. Tais medidas poderiam 

favorecer, a médio e longo prazo, nos períodos de estiagem, a alimentação dos rios e dos reservatórios 

de água subterrânea, protegendo os solos contra a erosão e assoreamento de barragens.   

   Mesmo a legislação paulista, que estipula a obrigatoriedade de recomposição vegetal, 

para que sejam registradas quantidades adequadas de vegetação nas propriedades rurais, tem 

sido pouco incrementada. Com isso, há cursos de água que nos períodos mais secos ficam sem as 

mesmas quantidades históricas que já registraram. Portanto, uma política destinada à 

recuperação das coberturas vegetais, e de escolha adequada dos sistemas tecnológicos, 

produtivos rurais, que mantenham os solos cobertos por vegetação perene, tem sido pouco 

trabalhada. Assim, a política adotada no Sistema Cantareira tem sido de retirada das águas, dentro 

de seus limites mais críticos, sem que haja preocupação consistente na produção de água, 

armazenamento no melhor reservatório que é o próprio solo e as litologias. 



134 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

A decisão dos órgãos que gerenciaram o sistema foi no sentido de garantir a quantidade 

de água para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, mesmo com as 

características perdulárias do uso e do consumo, e com a tendência ao esgotamento nos níveis 

dos barramentos. Optou-se por não introduzir controles maiores, o que poderia exigir até mesmo 

programas de uso racional e racionamento no fornecimento da água. Também implicaria em 

desenvolver a criatividade para buscar novas alternativas, reuso de água e aproveitamento com 

armazenamento das águas provenientes de chuvas.      

A decisão adotada na gestão do Sistema Cantareira tem se estruturado na expectativa de 

que as chuvas do futuro serão melhores e recuperarão os reservatórios. Expectativa, esta, que 

anualmente não tem se cumprido. Apesar da quantidade de chuvas terem se mantido ou variado 

muito próxima das médias históricas anuais, contudo, as águas drenadas não foram suficientes 

para recuperar as barragens.   

 

As ausências e baixo nível de participação dos municípios da RMSP 

 

Para os participantes do Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), 

em 2004 a ausência e/ou participação incipiente das administrações municipais da Região 

Metropolitana de São Paulo, no tratamento desse tema, era imprevidente. Até parece que toda essa 

situação não afetaria ou afetará as populações desses municípios. Em uma aparente posição 

conformista, os governos municipais da Grande São Paulo aceitaram que o problema é do governo do 

Estado e da SABESP, portanto, do Estado, já que são fornecedores de água para o abastecimento.   

Nos anos de 2003 e 2004, o CBH-PCJ tomou iniciativas para que fossem realizadas 

reuniões conjuntas com o CBH do Alto Tietê. Os dois comitês possuem temas comuns que 

precisam ser abordados com muita antecedência, permitindo um planejamento de médio prazo. 

Em 2003, foi realizada única reunião no município de Mairiporã, sem presença da Presidência e 

da Secretaria Executiva do Comitê do Alto Tietê – somente estiveram presentes representantes 

da Direção do Comitê. Apesar de a reunião ter sido programada em conjunto, pelos dois 

comitês; e ter sido realizada em município localizado em território abrangido pelo Comitê do 

Alto Tietê; apesar de que o município de Mairiporã esteja dentro do Sistema Cantareira, mesmo 

assim faltaram os diretores do CBH-Alto Tietê e representantes dos municípios que se utilizam 

das águas ali captadas. Foram oferecidas todas as oportunidades de participação para os 

municípios da Grande São Paulo, mas eles preferiram ou não puderam participar. A opção de 

não participar, por parte das administrações municipais da Grande São Paulo, pode ter sido pelo 
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tratamento da questão de maneira interna, dentro de seus próprios limites, sem participação do 

CBH-PCJ. Contudo, quando se encaminhou a fase decisiva para propor o conteúdo a ser 

abordando na outorga para a Sabesp captar no Sistema Cantareira, não apareceram as 

contribuições dos municípios referidos. 

 
Nascentes do Atibaia e do Jaguari 

 
Toda atenção e os cuidados para as regiões responsáveis pela produção de água, na Bacia 

do Piracicaba, localizadas parte em Minas Gerais e parte no Estado de São Paulo, precisam ser 

consideradas nas análises do Sistema Cantareira, reafirmando a necessidade do tema recursos 

hídricos ser abordado com visão regional. Se houver a outorga para captação de água para 

atividades industriais, agrícolas ou para usos urbanos, acima das quantidades atuais, nos 

municípios localizados a montante do Sistema Cantareira, essa decisão poderá afetar 

drasticamente a situação das barragens. 

 O planejamento para produção e uso das águas nos municípios localizados a montante do 

Sistema Cantareira é de absoluta necessidade. Não existe a possibilidade de ser encontrada solução 

para a ampliação da disponibilidade hídrica nos rios Jaguari e Atibaia, assunto que envolve o 

abastecimento da Grande São Paulo e dos municípios situados à jusante dos represamentos, sem 

que haja um diálogo e um acordo com os municípios localizados nos altos cursos desses corpos de 

água. A experiência de Extrema, Minas Gerais no alto curso fluvial deve ser apreciada com muita 

atenção e incentivada, adaptando-se as características nos demais cursos de água. Não deve ficar 

exclusivamente para os municípios o custo financeiro da produção e dos cuidados com as águas que 

servem para outras localidades, o assunto deve ser tratado com visão regional e de integração.   

 
Algumas opções para abastecer São Paulo 

 
O Plano Diretor para o abastecimento de água da Grande São Paulo, elaborado pela 

SABESP, apontou alternativas para a empresa manter a sistemática e o modelo de 

desenvolvimento dessa Região Metropolitana.         

Há uma preocupação explícita com relação aos problemas institucionais, jurídicos e 

administrativos para captar em outras bacias, que também são utilizadas para abastecimentos de 

populações. Assim, captar na Bacia do rio Paraíba do Sul, que é uma das alternativas analisadas, 

traz os complicadores referidos. A captação e a adução de águas de lugares mais distantes 

também apresentam dificuldades econômicas e financeiras, a exemplo da possibilidade de utilizar 

da Represa de Barra Bonita, hipótese que tem sido aventada como uma das alternativas.  
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 Os estudos da SABESP demonstraram que essa alternativa exigiria investimentos de 59 

centavos de real para cada m³ captado, em 2004. Para trazer águas do Avaré, a SABESP estimou 

custos de 63 a 70 centavos de real por metro cúbico. Com isso, tendo em conta as questões dos 

custos financeiros e operacionais, tais possibilidades eram consideradas como muito difíceis de 

serem implantadas. Afinal, estima-se que a água no Sistema Cantareira custava, em 2004, para a 

SABESP, menos de um (1) centavo de real por m3 captado. 

É certo que o abastecimento público de água para uma Metrópole do tamanho e da 

importância da Grande São Paulo deve considerar muitos elementos que não podem ser 

exclusivamente, os econômicos e financeiros. Deve haver um conjunto de ações, por exemplo, se 

preocupando em produzir rugosidades topográficas e sistemas de estímulo à infiltração das águas 

pluviais para recarga dos lençóis freáticos.       

A RMSP, situada em grande parte em uma Bacia Sedimentar Cenozóica, precisa de 

uma atenção especial quanto aos processos de drenagem dos solos e das camadas 

sedimentares, tendo em vista as drásticas consequências que poderão advir do rebaixamento 

nos níveis de suas águas subterrâneas. Considera-se que as águas subterrâneas da Bacia 

Sedimentar de São Paulo não oferecem quantidades que sejam significativas para 

abastecimento da RMSP, contudo, elas são utilizadas por alguns setores (hotéis, postos d e 

gasolina, indústrias) que nem sempre atuam com outorga.      

   O rebaixamento nos níveis dos lençóis freáticos e o risco de sua contaminação devem ser 

levados em conta, por serem temas que interessam à saúde pública. Na Grande São Paulo há 

diversos pontos que serviram para depósitos de resíduos industriais contaminados e 

contaminantes que podem estar esparramados por seu território. Esses resíduos poderão fornecer 

substâncias tóxicas que, ao atingirem o lençol freático, gerarão problemas para a população 

usuária dessa água e, por consequência ao Sistema Único de Saúde (SUS).   

Reitera-se que, com o modelo de gestão praticado o Sistema está caminhando para a 

situação de barbárie que ficou caracterizada para o segundo semestre de 2014. Há riscos para o 

esgotamento do Sistema Cantareira, o que inclui a captação daquilo que se passou a chamar de 

“volume morto” no mês de novembro de 2014. 

 
Perdas de água 

 
Um tema que tem sido muito importante para os serviços de abastecimento público refere-

se às perdas de água nos sistemas. É água tratada, clorada, fluoretada que se perde no sistema, no 

percurso que realiza das Estações de Tratamento de Água para os Reservatórios de distribuição e das 
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redes para os domicílios. Há redes instaladas em alguns bairros onde ocorrem as chamadas 

gambiarras, com furto de água, geralmente relacionadas às favelas e que não são bem controladas 

para evitar as perdas. Há o reconhecimento de que os setores mais empobrecidos da sociedade 

devem ser atendidos com o fornecimento de água e afastamento de esgotos. Deve ser considerado o 

fato de que o acesso à água tem que ser tratado como direito do cidadão. Contudo, as perdas nesses 

locais parecem muito expressivas, embora não haja controle de dados, nesses casos.   

   A SABESP informou que, em 2004, suas perdas totais de água eram de 34,8%. Não eram 

faturadas, naquele ano, 42% das quantidades de águas captadas e a inadimplência estava por 

volta de 4%. Em outras palavras, os sistemas de captação, armazenamento e distribuição de águas 

eram bastante perdulários e inadequados, principalmente, diante da situação dos diversos tipos 

de carências existentes. Existe uma tendência a adoção de atitudes paternalistas em relação às 

populações residentes em favelas, o que estimula o desperdício e uso inadequado de água. Deve 

ser estimulada uma atitude de respeito às necessidades humanas de viver e dispor de água como 

fonte da vida. Há setores sociais em que os levantamentos e cadastros demonstram a necessidade 

de proteção por parte do estado democrático. 

Contudo, o respeito e as práticas de atenção social, devem ser adotados com o caráter de 

promoção humana, em programas que garantam qualificação, emprego e renda para que as 

pessoas sejam incluídas com cidadania e dignidade. Não devem ser estimuladas e praticadas as 

isenções como princípio de política pública. Os setores mais empobrecidos devem ser atendidos 

por políticas de inclusão que lhes permita acesso à cidadania e a possibilidade de pagar impostos, 

taxas e preços públicos, de acordo com suas capacidades contributivas. Enquanto isso não ocorre 

é necessária a aplicação de uma política compensatória, transitória, com horizontes claramente 

definidos. Contudo, essa responsabilidade deve ficar por conta do orçamento do Estado, acionista 

maior da Empresa. Com a inexistência dessa proteção social praticada pelo Estado de São Paulo, a 

Sabesp repassa para os consumidores todos os custos operacionais do sistema. 

 
Conflitos ambientais na captação de água 

 
Também precisam ser conhecidas as situações de conflitos legais e com a comunidade para 

construção de reservatórios de água. No Alto Tietê há demandas judiciais que duram anos, sem que os 

órgãos públicos possam realizar e/ou concluir tais obras que se destinariam a oferecer água para o 

abastecimento público. A legislação, corretamente e mesmo abaixo das necessidades de cuidados com 

os recursos naturais e biodiversidades, restringe o uso das Áreas de Preservação Permanente (APP).  
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Os legisladores que elaboraram os instrumentos legais que tratam desse assunto foram 

muito cuidadosos, em função de que as APPs em áreas urbanas e/ou rurais, quase sempre foram 

tratadas com muito desdém pelas administrações públicas, em todas as esferas e níveis, e também 

pela iniciativa privada. Com a limitação legal para o uso das áreas preservadas, as entidades 

ambientalistas travam, às vezes, apoiadas pelo Ministério Público, diversos embates que 

dificultam, quase sempre de maneira muito justificada, a implantação de obras de saneamento 

básico nas margens dos corpos de água.        

É muito comum observar-se que diversos projetos de governos e da iniciativa privada não 

foram elaborados com os cuidados ambientais necessários. Interferem e com isso afetam 

drasticamente os bens ambientais. Disto decorrem muitas manifestações e procedimentos 

investigatórios judiciais, que, às vezes acabam por incriminar autoridades envolvidas. Há 

necessidade de se distinguir os pleitos legítimos e corretos que dificultam a construção de obras 

indevidas, daquelas que possuem apenas interesses de prática da politicagem. O roteiro 

autoritário que é seguido por muitos governantes; procura impor obras de saneamento apenas 

por seu efeito eleitoreiro e visual. Ou seja, pela necessidade de determinada obra, procura-se 

justificar que seja feita sem os cuidados ambientais necessários. 

Não existe um pacto construído no país para disciplinar as condições em que as obras são 

indispensáveis para atender o interesse público. Impõe-se a necessidade de serem definidos os 

critérios mínimos que precisam ser obedecidos para realização das obras que interessam ao 

saneamento básico. Nesse aspecto, as autoridades estaduais e federais, por exemplo, através dos 

Conselhos podem normatizar, de forma mais clara e precisa, para orientar os princípios que 

respeitam a sustentabilidade ambiental.       

Com essa falta de acordo e inadequação de regras, há diversas obras que atendem as 

necessidades de captação e abastecimento de água para a RMSP que tinham dificuldades de 

serem implementadas, justamente por problemas jurídico-ambientais. A realização de obras deve 

estar submetida à redução da captação em outras bacias hidrográficas, como por exemplo, no 

Sistema Cantareira. 

 
O pleito da SABESP para captação no Sistema Cantareira 

 
Nos debates efetuados no Grupo de Trabalho - Cantareira, formado no âmbito do Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), a SABESP, em 2004, explicitou 

que nos próximos anos pretende manter os níveis de captação nos mananciais existentes. Além dessas 

quantidades (33m³/s) pretende buscar novas alternativas com maior facilidade legal e administrativa, 

bem como ampliar as atuais Estações de Tratamento de Água (ETAs). 
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O CBH-PCJ elaborou e apresentou seu relatório para a Agência Nacional das Águas (ANA) 

e Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo contribuindo com a 

definição da outorga pretendida pela SABESP para continuar a captar água no Sistema Cantareira. 

A SABESP pretendeu manter a captação de 33 m³/s, permitida pela outorga concedida em 1974. 

Essa demanda foi expressa nos debates de renovação da outorga em 2004, e se mantém em 2014, 

que ainda pretende ampliar.  

A captação pela SABESP de 33 m³/s tem resultado em redução na disponibilidade de água 

à jusante para abastecimento público. Assim é que havia municípios captando no rio Piracicaba a 

jusante do Sistema Cantareira, recebendo a água depois de usada e devolvida ao rio em forma de 

esgotos pelos municípios que lançam suas águas residuais “in natura” antes de captações, 

portanto, com baixíssima qualidade. 

 

Quem é responsável para emitir a Outorga 

 
Para captar água em um rio, lago, barragens ou mesmo do lençol subterrâneo os serviços 

públicos, as empresas privadas, as pessoas físicas precisam de uma autorização que é emitida 

pelos órgãos públicos responsáveis por essa função. Para os rios que drenam superfícies de mais 

de um estado, a outorga deve ser emitida pelo Governo Federal, através da Agência Nacional de 

Águas (ANA), nos rios de domínio estadual e nas águas subterrâneas a responsabilidade é dos 

estados. No Estado de São Paulo, cabe ao Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) a 

responsabilidade de emitir a outorga. 

As captações da SABESP no Sistema Cantareira se dão em reservatórios construídos com 

águas dos rios Jaguari e Atibaia e alguns de seus afluentes. No Estado de São Paulo havia uma 

certeza de que o rio Jaguari tem nascentes no Estado de Minas Gerais, constituindo-se em rio de 

domínio da União. Quanto ao rio Atibaia, sempre houve a compreensão de ser um rio 

exclusivamente paulista, sendo de domínio do Estado.    

Em novembro de 2003, o CBH-PCJ solicitou da ANA que informasse a quem caberia a 

outorga e a competência do Estado de São Paulo e da União nos rios Jaguari e Atibaia, que são os 

principais formadores do rio Piracicaba. Na sequência, o Município de Extrema oficiou à ANA 

sustentando que o rio Atibaia tem suas nascentes em Camanducaia, Estado de Minas Gerais. Tais 

argumentações originaram um estudo com mapeamento dos canais de drenagem, com base em 

fotografias aéreas e imagens de satélite, mostrando as nascentes do rio Atibaia.  Utilizando-se das 

normas vigentes que tinham sido estabelecidas pelo órgão competente, na época o Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)- antes da criação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos-, que definiu os critérios para a classificação quanto à 
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dominialidade dos cursos d'água brasileiros. Tais normas emanadas pelo DNAEE embora antigas 

ainda se mantinham em vigor. De acordo com a definição da Constituição Brasileira para os rios de 

domínio da União, a ANA emitiu o parecer reconhecendo o rio Atibaia como corpo de água de 

escoamento superficial de domínio da União.        

   Sendo rios de domínio da União, competiria à ANA a responsabilidade de expedir a 

outorga para captação de água no Sistema Cantareira. Mesmo assim, a política adotada pela ANA, 

devidamente expressa por sua diretoria e pelos técnicos que participam das reuniões do CBH-PCJ, 

é de integração com os órgãos estaduais. Com base nessa política, os governos dos Estados de São 

Paulo e de Minas Gerais assinaram, em conjunto com a ANA, o documento que delegou aos 

Estados a autorização para emissão de outorgas em rios de domínio da União, dentro de seus 

territórios. Dessa forma, a outorga para captação no sistema Cantareira foi delegada para que o 

DAEE fizesse sua emissão. 

Habitualmente, as outorgas são emitidas dentro de limites estreitos e apenas para uso da 

água em quantidades devidamente expressas. No caso do Sistema Cantareira, devido à grande 

importância do pleito e o número de milhões de pessoas a ser atendida, a outorga precisaria 

transcender os limites da abordagem das quantidades e da qualidade das águas.   

O impacto ambiental do Sistema exige um planejamento de caráter regional e integrador. 

As questões da água, associadas com: precipitações pluviais; controle de erosão do solo e 

assoreamento de barragens; uso de insumos agrícolas e industriais e seus reflexos nas águas de 

superfície e no lençol freático; as coberturas vegetais, especialmente as matas ciliares e seus 

efeitos nos cursos de água, além dos topos de interflúvios; as atividades mineradoras e seus 

reflexos na água; a impermeabilização dos solos nas áreas urbanas e rurais; os impactos e 

consequências das aberturas e conservação das estradas; os parcelamentos dos solos nas áreas 

urbanas e rurais, enfim, muitos temas devem ser considerados em outorgas dessa envergadura.

   Reconhecendo que o DAEE no Estado de São Paulo e a ANA no âmbito da União possuem 

atribuições específicas para fiscalização de recursos hídricos, contudo, considerando que dada à 

importância e amplitude da transposição de água de até 33 m³/s e os problemas envolvendo as 

populações da Região Metropolitana de São Paulo e da Bacia do Piracicaba, a Outorga do Sistema 

Cantareira, o CBH-PCJ solicitou a inclusão de medidas compensatórias e condicionantes. Há 

necessidade de se conhecer as quantidades de água que precisam ficar disponibilizadas para os 

municípios localizados a jusante do Sistema Cantareira. Também é indispensável à definição das 

quantidades de água que são necessária no rio Piracicaba para que nele ainda tenha vida, apesar 

das captações registradas. 
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Assim, os números que precisam ser apresentados referem-se à: 1) quantidades necessárias 

para manutenção do caudal; 2) quantidades de água para abastecimento nos municípios que captam 

no Rio Piracicaba, e; 3) necessidades do Sistema Cantareira para abastecer a Metrópole Paulistana. 

Para emissão de outorga, torna-se necessário conhecer as demandas de água, sua 

disponibilidade e as médias adotadas no Estado de São Paulo para atender os diversos setores que se 

utilizam de água. A média do Estado é de 72 % para a agricultura e 20% para o uso industrial. O Plano 

de Bacia Hidrográfica, CBH-PCJ, 2000 - 2003 registrou que na Bacia do Piracicaba, para uso consuntivo, 

seriam necessários: 75% de suas águas para o setor da agricultura e pecuária, 20 % para a atividade 

industrial e 20% para o abastecimento público. Por essa necessidade identificada no Plano, já havia um 

déficit hídrico de 15%. Algumas dessas quantidades são consideradas exageradas e transcendem os 

limites das disponibilidades hídricas. Havia, sim, necessidade de revisão e adequação dessas 

quantidades, incluindo-se programas dos governos e empresarial para criar as condições tecnológicas 

adequadas na construção de outra cultura dos múltiplos usos de água. 

Um dos fundamentos da Lei 9433/97 estabelece, em seu artigo 1°. “III - situações de 

escassez o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais” (BRASIL, 1997).  Daí, a necessidade de haver o conhecimento desses cidadãos e 

consumidores e identificar um roteiro para atendimentos de tais setores, conforme prioriza a 

legislação. Neste ano de 2014, a Região Metropolitana de São Paulo passa por dificuldades diante 

da redução de disponibilidade hídrica e realiza distribuição da água sem garantir essas prioridades.  

 

O enquadramento dos corpos de água das Bacias PCJ 

 

Os rios são classificados de acordo com normas legais de enquadramento, estabelecendo-

se as situações que precisam ser mantidas para abastecimento das populações, dessedentação de 

animais, além dos múltiplos usos pelos setores da produção econômica. Quanto maior for a 

quantidade de água captada dos rios, há uma tendência para piorar a qualidade das suas águas, 

tendo em vista o crescente lançamento de substâncias inadequadas. Esse controle precisa ser 

feito por via das outorgas, evitando-se que haja uma deterioração na qualidade e quantidade de 

águas que devem ser destinadas com prioridade aos usos preponderantes.    

   Em geral, no Brasil, tem havido uma tendência a que os rios depois de enquadrados sejam 

reenquadrados para níveis piores. A Lei 9433/97, em seu artigo 9° - considera que “O 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a: 

I- assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinados”, 
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(BRASIL, 1997). Se os rios ainda não alcançaram a classe estabelecida no Plano de Bacia, deve 

haver um esforço de todos os setores governamentais, usuários e da sociedade civil para buscar 

sua adequação. A melhoria na qualidade e na quantidade de água de um rio, melhorando sua 

classe, deve ser a aspiração de todos os integrantes das comunidades. 

Os rios, em 2004, eram enquadrados em: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e 

classe 4, de acordo com normas expressas pelo Governo Federal através da Resolução 20/86 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1986) e pelos Decretos Estaduais 

10755/77 e 8468/76 (SÃO PAULO, 1976, 1977). As águas de classe 5 e 6 são salinas e as de 

classe 7 e 8 são salobras. A partir da classe 4 estão as águas que não se destinavam ao 

abastecimento doméstico e irrigação de hortaliças. 

No Plano das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para o período 

de 2000 a 2003, foi estabelecida a classificação de pior do que classe 4, para as águas que, por 

suas condições físico-químicas, sequer puderam ser enquadradas conforme as normas legais. 

Assim, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí trabalhou para que 

as águas do Rio Piracicaba fossem recuperadas e que seus trechos de pior enquadramento não 

transcendam o limite máximo da classe 3. O Plano para o período de 2004 – 2007 não fez 

modificações nessa classificação.       

Os mapas elaborados para o Plano de Bacia Hidrográfica 2000 - 2003 mostram que a 

qualidade das águas dos altos cursos dos Rios Atibaia e Jaguari, até atingirem os reservatórios do 

Sistema Cantareira, são enquadradas como de classe 1 e 2. São águas destinadas não apenas para 

o abastecimento doméstico após tratamento convencional, mas há o reconhecimento de que esse 

é o uso mais exigente. Acontece que, após o Sistema Cantareira, estão localizados os maiores 

municípios em território da Bacia e que, da mesma forma que a SABESP, não efetuavam o devido 

tratamento de seus esgotos.       

Era notável o esforço regional para conseguir recursos financeiros, objetivando 

tratamento dos esgotos domésticos, essa triste realidade teve substancial melhora nesses 

primeiros 10 anos do século XXI. Contudo, os dados demonstravam que com as captações de 

Atibaia, Bragança Paulista, Valinhos, Campinas e seus respectivos lançamentos de esgotos, as 

águas do Rio Piracicaba se classificavam como pior do que Classe 4.     

É possível argumentar que essa péssima qualidade da água não era resultado exclusivo da 

captação das águas no Sistema Cantareira, mas, há que se considerar a emissão dos esgotos in 

natura. Situação similar ocorria na Região Metropolitana de São Paulo, que não tratava seus 

esgotos na quantidade e qualidade que seriam adequadas, sendo obrigada a captar água de 

Classes 1 e 2  fora de seu domínio territorial.   
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Conteúdo da outorga em 2004 na concepção dos CBH PCJ 

 

Em março de 2004, preocupado com o baixo nível dos reservatórios do Sistema 

Cantareira, o Governo do Estado de São Paulo lançou um programa visando o uso racional da 

água. Na argumentação do Governo do Estado, a pretensão era de oferecer estímulo financeiro 

aos consumidores para reduzir o uso de água em cerca de 20%.  O programa foi interessante e 

produziu efeitos importantes. Houve a demonstração de que a Região Metropolitana de São Paulo 

pode conseguir importante redução em sua necessidade de água para consumo e produção.  

   Com base nesses resultados, os CBH PCJ abordaram que a outorga deveria prever, num 

primeiro momento, adotando-se as providências do Programa referido, a proposta de redução 

em cerca de 20% da captação de água feita pela SABESP no Sistema Cantareira. Assim, a outorga 

concedida pela ANA em conjunto com o DAEE autorizaria uma “captação máxima de 25 m³/s, no 

momento em que os níveis das represas do Sistema Cantareira estavam abaixo dos 20% de sua 

capacidade de armazenamento”. Seria oferecido um período de três meses para obtenção dos 

resultados com a campanha referida e outras que poderiam ser promovidas, oferecendo certo 

tempo para que a Sabesp promovesse as adaptações em seu sistema. Observe-se que 25 m³/s 

para abastecer uma população aproximada de nove (09) milhões de pessoas significa uma 

partilha de cerca de 240 litros por dia para cada habitante. Evidentemente que isso considera 

todos os tipos de uso e inclusive perdas, além de outros. Tais medidas objetivavam a redução 

gradativa da dependência da Sabesp de captar água no Sistema Cantareira para abastecer a 

Região Metropolitana de São Paulo. 

Nessa concepção, a quantidade de água que poderia ser captada para a transposição, 

no Sistema Cantareira deveria estabelecer, pelo menos, alguns limites. Um ponto devia ser 

crucial na consideração, a situação em março-abril de 2004 que estava angustiante, pois o 

Sistema de represamento apresentava-se com percentuais de cerca de 15% a 17% de sua 

capacidade de armazenamento. Importante se reportar ao fato de que até o momento referido 

não era considerado o que, posteriormente, foi cognominado de volume morto dos 

reservatórios.  Mesmo assim, a situação já era dramática. Havia necessidade de considerar as 

condições em percentual, armazenada no Sistema, para que então fossem definidos os limites 

escalonados no tempo e no espaço, conforme segue:  
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1) quando  o nível das águas estiver abaixo de 10% da capacidade de armazenamento do 

Sistema Cantareira, conforme controle feito em 2003 e no I trimestre de 2004, o limite máximo 

de captação pela Sabesp seria de 20 m³/s, desde que houvesse a garantia de que os rios Jaguari 

e Atibaia tivessem à jusante pelo menos os níveis mínimos estabelecidos; 

2) quando o nível das águas estivesse entre 11% e 20% da capacidade de armazenamento do 

Sistema Cantareira, o limite máximo de captação pela SABESP seria de 25m³/s, desde que 

houvesse a garantia de que os rios Atibaia e Jaguari tivessem à jusante pelo menos os níveis 

mínimos estabelecidos; 

3) quando o nível das águas estivesse entre 21% e 30% da capacidade de armazenamento do 

Sistema Cantareira, o limite máximo de captação pela Sabesp seria de 27m³/s, desde que 

houvesse a garantia de que os rios Jaguari e Atibaia tivessem à jusante pelo menos os níveis 

mínimos estabelecidos;  

4) quando o nível das águas estivesse entre 31% e 40% da capacidade de armazenamento do 

Sistema Cantareira, o limite máximo de captação pela SABESP seria de 29m³/s, desde que 

houvesse a garantia de que os rios Jaguari e Atibaia tivessem à jusante pelo menos os níveis 

mínimos estabelecidos; 

5) quando o nível das águas estivesse entre 41% e 50% da capacidade de armazenamento do 

Sistema Cantareira, o limite máximo de captação pela SABESP seria de 31m³/s, desde que 

houvesse a garantia de que os rios Jaguari e Atibaia tivessem à jusante pelo menos os níveis 

mínimos estabelecidos.  

O limite de 31m³ até os 33m³/s de captação seria respeitado, quando os represamentos 

se apresentassem com mais de 50% de sua capacidade de armazenamento. Para captação dos 

limites máximos estabelecidos na outorga fazia-se necessário um acordo autorizativo, 

estabelecido com participação da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico do CBH-PCJ. 

Também as vazões mínimas, ou seja, o Q7.10 para os rios Jaguari e Atibaia poderiam ser 

excepcionalmente reduzidas em um  ou outro rio, ou mesmo nos dois rios, desde que houvesse 

um acordo com participação da referida Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Nos dois 

casos não poderia haver prejuízo para as captações localizadas em jusante do Sistema. 

Com os limites estabelecidos, esperava-se que houvesse uma lenta e contínua recuperação 

dos níveis das águas nas represas, permitindo que o Sistema Cantareira fosse utilizado como 

instrumento de controle da vazão fluvial, evitando-se eventos hidrológicos catastróficos.  
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Alguns tópicos que se pretendia respeitados pela outorga 

 
1) Em Piracicaba, no pico negativo, o rio deveria manter vazão mínima de 27 m³/s. Esse número 

é aquele que se apresenta nas séries históricas como pico negativo mais importante, em 

condições naturais, sem a existência do Sistema Cantareira. 

2) Após o Sistema Cantareira, o pico negativo (Q7,10) do rio Atibaia deveria ser 

obrigatoriamente superior a 4,5m³/s e o do rio Jaguari deveria ser superior aos 5m³. 

3) Se a alimentação do Sistema Cantareira, através do rio Atibaia, atingisse números inferiores 

às vazões necessárias para manter os picos negativos referidos no item 2, seria prioridade a 

liberação de água represada, para jusante do sistema, complementando aquilo que seria 

necessário para alcançar os números referidos. 

4) Os municípios localizados a montante do Sistema Cantareira são merecedores de apoio 

financeiro para realização de seus planos diretores de desenvolvimento e outros instrumentos 

que lhes permitam o desenvolvimento sustentável e a colaboração para as garantias das vazões 

necessárias mantenedoras dos níveis dos represamentos. 

5) As obras para garantia das vazões históricas e das qualidades existentes são consideradas 

como prioritárias nos municípios localizados a montante e jusante do Sistema Cantareira, sendo 

custeadas sob coordenação do Estado de São Paulo, ANA, com participação da Sabesp,  

usuários e Municípios que são beneficiados.  

6) Os aportes financeiros para as obras dos municípios e serviços de água e esgotos deverão ser 

oferecidos pela União, pelo Estado de São Paulo, pelo Estado de Minas Gerais e pelos próprios 

entes envolvidos com financiamentos ou outras modalidades, inclusive provenientes da 

implantação da cobrança pelo uso da água, com recursos integrais destinados à Bacia onde for 

cobrado e sem contingenciamento; 

7) Para garantia da qualidade da água, seria prioritária a construção de Estações de Tratamento de 

Esgotos que objetivassem alcançar as metas de enquadramento dos corpos de água. Para isso, 

torna-se indispensável que as políticas de desenvolvimento e que os processos de parcelamento 

dos solos tenham em conta, como absoluta prioridade, a quantidade e a qualidade da água nos 

locais de suas interferências. Os municípios localizados no âmbito do CBH-PCJ deveriam elaborar, 

de forma integrada, a legislação que implantasse a Política Municipal de Recursos Hídricos. 
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8) A gestão no Sistema Cantareira deve ser compartilhada através do CBH-PCJ, ANA, IGAM, 

Secretaria Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e da SABESP para garantir que 

os números concedidos na Outorga sejam, de fato, cumpridos.    

Outros pontos a serem considerados referem-se ao fato de que são indispensáveis 

algumas medidas mitigadoras, tendo em vista a ocorrência na diminuição do volume de água dos 

mananciais que estão minguando ano a ano: 

 

  Há necessidade de aproveitamento de uma parte possível das águas de chuvas. Todas as 

obras públicas construídas nas Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí deveriam incluir 

cisternas que permitam o uso das águas para rega de plantas, lavar pisos e outros usos.  

 Há necessidade do incremento de políticas para o reuso da água e dos esgotos tratados. 

Estas águas podem ser destinadas para usos específicos, obedecidos a projetos elaborados 

para tal fim, conforme definições legais. 

  As políticas de parcelamento de solo devem ser destinadas a favorecer a infiltração das 

águas das chuvas. O planejamento de uso e ocupação dos solos deve levar em conta onde e 

o que pode ser impermeabilizado e, consequentemente, o que precisa ser preservado para 

garantir a disponibilidade de água. 

  As políticas de conservação do solo rural devem incluir políticas de preservação e 

recomposição das matas ciliares, dos topos de relevo e setores das vertentes dos interflúvios, já 

contempladas pela legislação que determina a recuperação da vegetação nas propriedades 

rurais, sem que os órgãos fiscalizadores acompanhem adequadamente. A situação da Mata 

Atlântica para proteção das biodiversidades e mananciais pouco são considerados e em geral 

não são respeitadas nos processos de expansão das cidades. São necessárias medidas 

preventivas com controle rígido que favoreçam a recarga dos mananciais, assim como a 

preservação dos ecossistemas e biodiversidade das matas, tanto à montante quanto a jusante 

do Sistema Cantareira. Essas medidas deveriam estar acima das necessidades de expansão 

urbana ou industrial para garantir a própria sustentabilidade das cidades, atividades industriais, 

rurais e comerciais. 

  Está destacada a Educação Ambiental (formal e informal) como instrumento para 

impulsionador o convívio harmônico entre os seres humanos, seus processos sociais e 

econômicos com os demais componentes da natureza.  Incremento de campanhas de 

economia e redução de consumo de água, dentro dos limites e princípios da higiene, 

atendendo os padrões necessários e definidos pela Saúde Pública. 
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A outorga que foi acordada em agosto de 2004 incluiu, entre outras condicionantes: 

“Providenciar estudos e projetos que viabilizem a redução da dependência da Sabesp em relação 

ao Sistema Cantareira, considerando os Planos de Bacia dos Comitês PCJ e AT, no prazo de 30 

meses” (artigo 16) (CBH-PCJ, 2004). “Manter programas permanentes de controle de perdas, uso 

racional da água, combate ao desperdício e incentivo ao reuso de água, apresentando, 

anualmente, relatórios ao DAEE e à ANA que disponibilizarão os dados ao Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Alto Tietê e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (artigo 17)” (CBH-PCJ, 2004).O 

não cumprimento de algumas medidas condicionantes, especialmente a redução de dependência 

do Sistema Cantareira pela Sabesp, associado ao fato de que este ano de 2014 foi atípico em 

relação às precipitações pluviais, levou os reservatórios do Sistema Cantareira a apresentar 

baixíssimos níveis de águas (Figura 5). 

 

Figura 5: Situação das cabeceiras do Sistema Cantareira em 2014. 

 

 

Fonte: Agência Brasil. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/ana-recebe-plano-da-sabesp-para-
explorar-segundo-volume-morto-do-cantareira>. 

 

 

Nessas condições, a população da Região Metropolitana de São Paulo, dependente de 

abastecimento das águas provenientes da captação do Sistema Cantareira, está vulnerável e 

correndo sérios riscos de desabastecimento, com racionamento, podendo receber água sem o 

devido tratamento. 



148 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS – ANA; DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE/SP. Resolução 
Conjunta ANA-DAEE nº 428/04, de 4 de agosto de 2004. Dispõe sobre as condições de operação dos reservatórios 
Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, localizados na Bacia do Rio  Piracicaba, pertencentes ao Sistema Cantareira. 
Disponível em: <http://www.agua.org.br/editor/file/Cantareira/ Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ANA-
DAEE_428%20de%2004-08-2004.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 
 
BRASIL. Casa Civil. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso em 30 set. 2014. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Seminário Sistema Cantareira e o abastecimento de Água da Região 
Metropolitana de São Paulo. Coordenação Vereador Aurélio Nomura. 2007. São Paulo. CBH-PCJ – Plano das Bacias 
Hidrográficas 2004-2007 dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: Síntese do Relatório Final. SHS Consultoria e Projetos 
de Engenharia S/S Ltda. Editora Suprema, 2006. São Paulo. 48 p. Il. 
 
CBH-PCJ – Atas das Reuniões do Comitê realizadas em 2004. Disponível em:  
<http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101>. Acesso em 24 set. 2014. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução  20, de 18 de junho de 1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res2086.html>. Acesso em 30 set. 2014. 
 
IRRIGART – Eng. & Cons. Rec. Hid. E M. Ambiente, Ltda. Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Piracicaba 2002 a 2003. Piracicaba, 2005. Disponível em: 
<http://www.comitePCJ.sp.gov.br/comitesPCJ.htm>. Acesso em 24 set. 2014. 
 
RIBEIRO, W. C. (2011) Oferta e estresse hídrico na Região Metropolitana de São Paulo. Estudos. Avançados, São 
Paulo, v.25 n.71, p.119-133,  Jan./Apr. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142011000100009>. Acesso em: 3 out. 2014.  
 
SÃO PAULO [Estado]. Decreto Estadual 10755, de 22 de novembro de 1977. Dispõe sobre o enquadramento dos correlatas. 
Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/decretos/1997_Dec_Est_10755.pdf>. 
Acesso  em: 30 set. 2014.corpos de água receptores na classificação prevista no Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 
1976, e dá providências.  
 
SÃO PAULO [Estado]. Decreto Estadual 8468, de 8 de setembro de 1976. Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio 
de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente . Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos /Dec8468.pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Res-Conj-ANA-DAEE-428-04.PDF
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/Res-Conj-ANA-DAEE-428-04.PDF


ÁGUA, RECURSO HÍDRICO: bem social transformado em mercadoria -  149 

 

Capítulo 7 

 

 
ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN COMO 

MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA; ANÁLISIS PRELIMINAR PARA EL CASO COLOMBIANO 
 
 

Patricia Bejarano Martín57  
 Eduardo Salinas Chávez58 

 
 
INTRODUCCIÓN  

 
Es innegable que Colombia está enfrentada a fenómenos globales relacionados con 

aspectos climáticos y económicos que generan fuertes presiones sobre los recursos naturales y la 

sociedad. El agua, compuesto químico y elemento fundamental para la vida en la Tierra, 

constituye uno de los principales recursos en los que se mezclan numerosos intereses y sobre el 

que cada vez aparecen nuevas amenazas que pueden poner en riesgo la oferta del mismo en 

algunos casos y en otros su adecuada gestión.        

Los aspectos relacionados con los efectos del cambio climático, la actividad minera y la 

explotación de hidrocarburos, se consideran agentes globales que afectan la disponibilidad y 

regulación hídrica, generando un fuerte impacto sobre el ciclo del agua. Sin embargo, existen otras 

actividades de escala nacional sobre las que no se tiene la misma claridad y generan impactos tan 

importantes como los causados por la minería.     

La deforestación y fragmentación de los bosques y páramos ocasionados por actividades 

como la ganadería y los cultivos en zonas no adecuadas han contribuido de manera importante al 

incremento de áreas susceptibles a remoción en masa, pérdida de los hábitats de especies de la 

flora y la fauna, problemas con la regulación hídrica y en algunas áreas de Colombia, la pérdida de 

la oferta y disponibilidad del agua de manera permanente.  

Estos aspectos, relacionados con las formas de uso de los ecosistemas y el interés de 

obtener utilidades económicas a cualquier precio y a diferentes escalas, hacen parte de las razones por 

las cuales las respuestas  alternativas de solución están más próximas de la Geografía como ciencia de 

integración espacial de los fenómenos naturales y sociales, que de la Ecología propiamente dicha. 

                                                           

57
 Bióloga. Doutoranda em Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. pbejarano@conservation.org. 

58
 Doutor em Geografía. Pós doutorando na Universidade Federal da Grande Dourados. E-mail: esalinasc@yahoo.com 

 



150 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

En la búsqueda de estas soluciones, particularmente relacionadas con la oferta y la 

regulación hídrica pero también con las formas económicas que puedan representar una 

alternativa de ingresos por parte de gremios, comunidades y asociaciones, surge la intención de 

reflexionar sobre estrategias económicas como son los esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) o los Acuerdos de Conservación y su utilidad práctica en la generación de 

beneficios tanto a los ecosistemas de los que depende la oferta y regulación hídrica como a las 

comunidades que dependen de estos para su sobrevivencia.     

Además de las consideraciones ecológicas y físicas (que determinan la oferta), es 

fundamental identificar aquellos aspectos sociales y económicos (que determinan la demanda) y 

que son en principio los que establecen las fortalezas o debilidades para que mecanismos como 

los PSA o los Acuerdos de Conservación puedan ser implementados y generen beneficios locales a 

mediano y largo plazos.         

Estas relaciones entre oferta y demanda de agua, ecosistemas y poblaciones humanas, 

preservación y mecanismos de producción, deben ser interpretadas a partir de enfoques 

geográficos que permitan analizar las oportunidades o dificultades que se pueden generar al 

vincular mecanismos económicos globales sobre las economías locales. 

 

Los esquemas de Pago por Servicios Ambientales y los Acuerdos de Conservación como 

estrategias de conservación de la biodiversidad y sus beneficios ecosistémicos asociados 

 

En las últimas décadas, como parte de los procesos de globalización de la economía han 

empezado a cobrar cada vez más relevancia dentro de las propuestas de conservación y mitigación 

de los impactos humanos sobre la naturaleza y el medio ambiente en general, diferentes 

mecanismos y propuestas de concertación entre los recursos y las poblaciones locales que hacen 

uso de los mismos. Es así, como a nivel global se han establecido diversos mecanismos económicos 

asociados por ejemplo, con la mitigación de los efectos del Cambio Climático, como los 

denominados MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) y REDD (Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Evitada). Estos mecanismos forman parte de los esquemas de PSA, 

los cuales implican la realización de un acuerdo entre proveedores y beneficiarios, donde los 

primeros reciben incentivos económicos por conservar y recuperar bosques, etc., que favorecen o 

prestan un “servicio” a los segundos  (DDS; OEA, 2008).      
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   Existen diferentes definiciones de PSA, que van desde aquellas estrictamente 

economicistas como la de Wunder (2008)  que señala que los PSA se refieren a “una transacción 

voluntaria, donde un Servicio Ambiental (SA) bien definido es comprado por al menos un 

comprador, a por lo menos a un proveedor sólo si el proveedor asegura la provisión del SA 

transado (condición)”. Existen otras definiciones que se aplican a otros mecanismos tipo Pago por 

Servicio Ambiental, como el de Quintero (2010) quien considera que un esquema PSA consiste “en 

crear un incentivo económico directo para que los usuarios de áreas que aún conservan 

ecosistemas que proveen beneficios, reciban dicho incentivo por incluir dentro de sus sistemas de 

producción, medidas de uso de la tierra que se consideran que los protegen o recuperan”. Sin 

embargo, frente a la definición de los Acuerdos de Conservación como mecanismos tipo PSA aún 

existen varias discusiones, teóricas y éticas. A pesar de las diferencias entre los distintos autores 

sobre la definición de PSA, todas tienen el principio básico de que aquellos que proveen Servicios 

Ambientales (llamados por otros servicios ecológicos o ecosistémicos) deben ser compensados por 

el costo que supone prestarlos  (DDS; OEA, 2008), entendiendo que los Servicios Ambientales se 

definen como “los componentes de la naturaleza, directamente disfrutados, consumidos, o usados 

para proporcionar el bienestar del ser humano” (BOYD; BANZHAF, 2006).  

Dentro de los múltiples SA se encuentran el secuestro de carbono, agua potable, agua 

para irrigación, energía hidroeléctrica, mitigación de inundaciones, polinización nativa, producción 

agrícola, madera, productos forestales no maderables, recreación y turismo, valores culturales y 

estéticos, entre otros (QUINTERO, 2010).       

Otros como Van Noordwijk et al. (2007) citado por DDS e OEA (2008) plantea una serie de 

aspectos que deben ser considerados para proponer esquemas de PSA y  Acuerdos de 

Conservación que tienen que ver fundamentalmente con: 

• Conservación de la vida silvestre. 

• Gestión ambiental. 

• Reducción de la pobreza. 

• Planeación económica. Los PSA son vistos como una forma de corregir fallas de mercado y 

problemas de acción colectiva. 

• Empoderamiento rural y equidad social. Los PSA se ven como una forma para redireccionar los 

desbalances históricos de poder, entre los custodios de los ecosistemas y los beneficiarios de los 

mismos que normalmente gozan de  mayor influencia sobre los procesos económicos y políticos. 
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• Negocios. Existen una serie de aspectos de como adoptar una estrategia de PSA: 

- Remediando daños ambientales causados por las actividades empresariales influenciadas por 

normas éticas o legales. 

- Considerándolo como componente de una estrategia de responsabilidad social empresarial. 

- Buscando cumplir con una futura regulación ambiental. 

- Mejorando la provisión de beneficios aportados por los ecosistemas que son cruciales para la 

producción de bienes. 

• Custodios de los ecosistemas y la agricultura. Las poblaciones que habitan los ecosistemas 

estratégicos, ven los PSA desde diferentes puntos de vista como: 

- Reconocimiento oficial de sus derechos para residir en el sitio, usarlo y modificar el 

ecosistema protegido.  

- Exploración de una nueva fuente de generación de ingresos para entregar un beneficio 

ecosistémico definido. 

- Adopción de una nueva forma para evitar que el gobierno y otros grupos de poder se apropien 

de los derechos de la tierra. Los pobladores locales tenedores de tierra ponen un alto interés en el 

reconocimiento de sus derechos. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, es necesario establecer, además de las 

características geosistémicas de los paisajes colombianos, cuáles son las condiciones 

socioeconómicas y culturales del país para contextualizar la viabilidad de proponer esquemas de 

PSA bien sea como mecanismos de compensación por impactos ambientales generados por la 

industria, minería y otras actividades, como Acuerdos de Conservación con las comunidades 

locales o como instrumento para conservar las fuentes de abastecimiento de agua (por ejemplo) 

para garantizar la prestación del servicio por parte de las empresas de acueducto. 

 
Relación de las Comunidades con la conservación de los paisajes y la oferta de servicios 

ambientales a partir de la vinculación a esquemas como el Pago de Servicios Ambientales (PSA) 

o los Acuerdos de Conservación 

 
Un esquema tipo PSA (Pago por Servicios Ambientales) solo es efectivo en la medida en 

que se compruebe su efecto directo o indirecto en la reducción de la pobreza y el incremento de 

los índices de desarrollo, estando los esquemas de PSA completamente democratizados y libres de 

cualquier uso político y clientelar. Un análisis preliminar entre el índice de desarrollo humano 

(IDH) a  escala nacional y estatal en Colombia y los PSA establecidos muestra una relación negativa 

entre ambos; sin embargo un enfoque a nivel local o microrregional es necesario para generar 
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conclusiones más precisas. Lo cierto es que como herramienta de conservación, los esquemas de 

PSA o los Acuerdos de Conservación en Colombia y aún en América Latina pueden considerarse 

todavía en proceso experimental o de prueba.       

   La continua búsqueda de una solución que permita disminuir la pobreza de las 

comunidades locales y a su vez fomentar la conservación de los paisajes que incluyen ecosistemas 

importantes para generar beneficios como cantidad y disponibilidad hídrica, ha mantenido a 

muchos profesionales sugiriendo diversas aproximaciones y propuestas por largo tiempo.  Según 

nuestro criterio, la mejor manera de integrar estas propuestas, es mediante un enfoque 

geográfico que permita articular los aspectos ecológicos y económicos en un contexto espacial y 

territorial desde donde será posible establecer propuestas como los esquemas de Pago por 

Servicios Ambientales o los Acuerdos de Conservación.     

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su programa para el desarrollo (United 

Nations Development Programme) articula la erradicación de la pobreza y la protección del 

ambiente en sus metas del milenio (UNDP, 2012). El esquema que se ha generado en la búsqueda 

de una solución a estos problemas es el del Pago por Servicios Ambientales o Ecosistémicos (DAILY 

et al., 1997; BALVANERA et al., 2001; WUNDEr, 2007; WUNDER et al., 2008; RANDS et al., 2010), 

esquemas que también se han incluido de manera integral en los escenarios de conservación para 

el siglo XXI (PEREIRA et al., 2010), así como diseñados y articulados en gran medida por el 

Millennium Ecosystem Assessment Board (MAASS et al., 2003).     

   La diversidad biológica y su importancia para el mantenimiento del agua, tienen una 

expresión espacial concreta que está estrechamente relacionada con las costumbres y formas de 

producción de las comunidades locales. Esta riqueza ha sido el soporte y el marco en el que las 

diferentes culturas se han desarrollado, originando manifestaciones culturales diversas a lo largo y 

ancho del territorio nacional. Esta relación, manifestada a diferentes escalas, se expresa y entiende 

como la relación interdependiente entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales, en los que la 

biodiversidad le da cuerpo a la cultura y esta, a su vez, transforma y estructura el arreglo espacial de la 

biodiversidad de la que depende en gran medida el mantenimiento de los beneficios ecosistémicos 

asociados a la disponibilidad de agua y la regulación hídrica (NASSAUER, 1995).    

En este contexto, para proponer estrategias de conservación con beneficios para las 

comunidades locales se debe partir de reconocer la relación interdependiente entre naturaleza y 

sociedad, es decir, se debe entender y analizar al territorio como un socio-ecosistema, de modo 

que se reconozca al ser humano y su cultura como eje transformador y parte integral del sistema 

espacialmente explícito. En este sentido, el abordaje de estrategias de conservación mediante 
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esquemas de Pago por Servicios Ambientales o Acuerdos de Conservación, debe involucrar la 

estrecha articulación de los ecosistemas y las comunidades locales cuya interacción genera 

respuestas espaciales que de acuerdo con Lobatón (2014) denominaremos paisajes y que pueden 

ser considerados como: “Un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y 

evoluciona en la interfase naturaleza- sociedad, en un constante estado de intercambio de 

energía, materia e información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución 

reflejan la interacción entre los componentes naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos 

y socio-culturales. Constituyéndose así en verdaderos espacios naturales, que las sociedades 

transforman para producir, habitar, vivir y soñar (NC93-06-101, 1987; MATEO, 2008; SALINAS, 

1991, 2001). Lo que proporciona la base para el análisis holístico y sistémico del territorio, 

permitiendo clasificar y delimitar unidades homogéneas por sus características, que pueden ser 

estudiadas, evaluadas y gestionadas en el propio proceso de planificación del espacio (NAVEH; 

LIEBERMANN, 2001; BERTRAND; BERTRAND, 2006; GONZÁLEZ-BERNALDEZ, 1981; FORMAN; 

GODRON, 1986; MATEO, 2008; ZONNEVELD, 1995; FARINA, 1998; SALINAS, 1991, 2001, SALINAS; 

REMOND, 2015, RUIZ; DELGADO, 2012, RAMÓN et al., 2013).  

Los mecanismos económicos como los PSA o los Acuerdos de Conservación, aunque hacen 

parte de los modelos económicos globales para la gestión de la diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos, podrán contribuir de manera efectiva a generar beneficios locales si se diseñan e 

implementan bajo contextos locales particulares y a las escalas adecuadas, lo que permitirá asegurar el 

continuo suministro de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, culturales y soporte 

entre otros), claves para el mantenimiento del bienestar humano y generar beneficios concretos para 

las comunidades locales, que pueden ser económicos como  los contemplados en los esquemas de 

PSA o de otro tipo como se puede proponer en un acuerdo de conservación.   

Para que la implementación de estos mecanismos económicos sea efectiva, además de 

diseñarlos e implementarlos a las escalas y contextos económicos y sociales apropiados, es 

fundamental aplicarlos en paisajes donde las comunidades hayan fortalecido los procesos de 

participación y gobernanza, estando basados no sólo en el reconocimiento de las diferencias 

físico-geográficas de cada territorio, sino también en reconocer e incorporar el conocimiento y uso 

ancestral del mismo por las comunidades que lo habitan, buscando optimizar la capacidad de 

gestión y generar estrategias para la transformación de los conflictos socio-ambientales, que 

permitan facilitar el desarrollo de los procesos que lleven a la efectiva conservación de la 

diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos con beneficios sociales.     

De este modo, uno de los principales aspectos en los procesos de diseño y formulación de 

un PSA y/o Acuerdo de Conservación es el reconocimiento de que la producción de conocimiento e 

información y la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
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ecosistémicos, se produce por los más diversos actores de la sociedad, quienes deben ser integrados 

explícitamente como interlocutores legítimos, aun cuando sus expectativas sean contradictorias. 

Adicionalmente, estas propuestas deben partir del reconocimiento de que los hombres, 

mujeres, niños, niñas y adolescentes son integrantes distintos de la sociedad, con diferentes 

intereses y con una incidencia distinta sobre el territorio, lo que conlleva a múltiples escenarios y 

alternativas para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Hombres y 

mujeres utilizan, preservan, conocen y participan de los beneficios ecosistémicos de manera 

diferenciada, lo que lleva a la incorporación de conocimientos, habilidades y experiencias 

diferentes; además responden a necesidades diversas, con lo que se promueve la democracia, la 

justicia, la inclusión social, la convivencia pacífica y el desarrollo humano sostenible, pues la 

planificación territorial inclusiva contribuye significativamente a la creación de equidad y al 

verdadero desarrollo de las comunidades (SASVARI et al., 2010; RODRIGUEZ et al., 2004).  

    Por lo anterior es que los autores consideran que si bien los PSA y los Acuerdos de 

Conservación surgen desde modelos económicos globales, éstos podrían contribuir a generar 

beneficios en las comunidades locales si además de las escalas adecuadas se toman en cuenta 

estas consideraciones, y más aún en países como Colombia, donde la exacerbación de algunos 

motores de transformación y pérdida de los ecosistemas ha ido más allá de los umbrales de 

estabilidad de los territorios, incrementando, los problemas asociados a los pasivos ambientales y 

aumentando la vulnerabilidad social y sectorial por la pérdida de beneficios ecosistémicos. 

   De esta forma, es necesario que los mecanismos para la gestión de los paisajes de los 

cuales depende la oferta de beneficios ecosistémicos prioricen los procesos de apropiación social 

de la biodiversidad, mediante la participación, la corresponsabilidad y la gobernanza, de modo que 

se fortalezcan las relaciones entre actores y se optimice la capacidad de respuesta, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad social y los beneficios derivados y colaterales que se obtengan 

producto de su conservación, contribuyendo efectivamente al logro de los objetivos de reducción 

de la desigualdad y la pobreza (KELLY; MUERS, 2003, LEBEL et al., 2006, ARECES et al., 2011, FOLKE 

et al., 2005, PIÑEIRO et al., 2013a, FARINOS, 2008). 

Por otro lado, los escenarios de participación que permiten potenciar el diálogo y la 

reflexión, como soporte de las acciones de gestión que desarrolla el Estado, son escasos o no 

cumplen con el papel de promover su apropiación, dificultando el proceso de incrementar y 

mejorar la valoración social de la biodiversidad y sus beneficios ecosistémicos. Esta situación se 

presenta a pesar de que en la legislación colombiana algunos de los escenarios de participación 

están bien establecidos (Ley 134 de 1994, Decreto 1320 de 1998, Política de Participación Social en 

la Conservación, Ley 99 de 1993 y Decreto 1640 de 2012, entre otros).    
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   El análisis del sistema permite identificar que los paisajes que cuentan con biodiversidad y 

beneficios ecosistémicos asociados y el valor de dichos paisajes por parte de las comunidades, así 

como la capacidad de gestión institucional, están íntimamente ligados mediante la participación, lo 

cual de reforzarse, fortalecería los esquemas de gobernanza y de esa manera, permitirían reconocer a 

la biodiversidad como un valor público. En este sentido, instrumentos de participación en 

conservación, como la consulta previa a las minorías étnicas para la realización de intervenciones en 

los territorios, muestran que a pesar de su aplicación, estas figuras deben fortalecerse para que 

apoyen una participación realmente efectiva (LONDOÑO, 2000, citado por HERNÁNDEZ, 2007) con 

resultados concretos que beneficien a las comunidades locales.    

A partir de las anteriores consideraciones, se hace necesario en Colombia trascender la 

aplicación de los mecanismos como los PSA y los Acuerdos de Conservación hacia un modelo de 

gestión en los paisajes colombianos que integre a todos los actores de la sociedad, a partir de la 

inclusión de los diferentes sistemas de conocimiento, la participación y la corresponsabilidad social 

y sectorial; para aumentar la capacidad adaptativa institucional, posibilitando y promoviendo el 

fortalecimiento de la gobernanza sobre la biodiversidad y sus beneficios ecosistémicos, de manera 

que éstos sean reconocidos y aceptados como ya señalamos, como un bien público. Así, la 

conservación de la biodiversidad podrá ser entendida y manejada como la base del ordenamiento 

territorial del país, de forma que se mantenga la resiliencia de los paisajes como sistemas 

socioecológicos y se asegure el suministro de beneficios ecosistémicos fundamentales para el 

bienestar humano, al tiempo que se reduce la vulnerabilidad social asociada a los cambios 

ambientales globales (TIPACTI et al., 2010; ECHEVERRÍA, 2002; MORENO et al., 2012; PIÑEIRO et 

al., 2013b, GUNDERSON, 2000, LEBEL et al., 2006).   

Las áreas protegidas contribuyen sustancialmente con el objetivo primario de la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas que deben 

garantizar los beneficios ecosistémicos para los cuales dichas áreas fueron declaradas en alguna 

categoría de protección. Sin embargo, las áreas protegidas con categoría nacional y varias de 

categoría regional en Colombia son concebidas como zonas de conservación estricta y por lo tanto 

no contemplan la ocupación humana dentro de las mismas (Decreto 2372 de 2010) lo que ha 

generado conflictos territoriales en varias zonas del país.     

La conservación de los paisajes en un sentido amplio, como se plantea en  nuestra 

propuesta, juega un papel importante en la conservación, en la medida en que vincula a las 

comunidades locales y reconoce el arraigo que dichas comunidades tienen con su territorio, 

buscando reconocer su papel en la gestión de los paisajes y vinculándolos a las estrategias de 
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conservación mediante mecanismos que reconozcan su derecho a contar con las condiciones 

propicias para su bienestar. Es por esto, que la adecuada gestión de las áreas de importancia para 

la conservación debe pasar del reconocimiento meramente ecosistémico al reconocimiento 

paisajístico donde no solo se tomen en cuenta consideraciones biofísicas sino también sociales, 

culturales y económicas de tal manera que se reconozca la necesidad de mantener territorios cuya 

expresión concreta es el paisaje.        

En este sentido, la adecuada gestión de los paisajes implica ofrecer opciones a las 

comunidades locales para mejorar sus sistemas productivos, permitiendo combinar dichos 

sistemas con acciones de preservación o restauración, para lo que se deben crear opciones 

económicas que permitan de manera concreta la implementación de medidas que armonicen las 

acciones de conservación con el mantenimiento de la cultura y el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades rurales.        

Durante los últimos 20 años, se ha desarrollado un  proceso acelerado donde la 

conservación y el desarrollo se han venido uniendo; las instituciones encargadas de promover el 

desarrollo han incorporado el discurso ambiental en sus políticas, así como las instituciones de la 

conservación identifican la necesidad del desarrollo  de las comunidades involucradas si  se quiere 

lograr una adecuada conservación, de esta forma se ha vuelto extraño encontrar una propuesta de 

administración de un parque o bosque por ejemplo que no hable acerca de la  participación local 

en  la conservación (WELLS; BRANDON, 1993), y será difícil encontrar proyectos de conservación 

rural que no se autodefinan así mismos como basados en la comunidad. El inconveniente principal 

entonces radica en que tradicionalmente las organizaciones encargadas de la conservación o las 

entidades gubernamentales que ejercen como autoridades ambientales priorizan la conservación 

sobre la implementación de iniciativas basadas en la comunidad (JOSHI; LITTLE, 1994).  

   La conservación basada en la comunidad tiene dos objetivos reconocidos ampliamente: 

mejorar la conservación de la biodiversidad y proveer incentivos económicos para las 

comunidades locales. La búsqueda de alternativas de conservación en paisajes que ofertan 

beneficios ecosistémicos importantes y en las cuales las comunidades son parte fundamental, 

deben analizarse desde tres aspectos: (a) las preocupaciones pragmáticas asociadas a la 

protección, cuando dicha protección ha sido excluyente y ha fallado en la incorporación de la 

dimensión humana en los asuntos ecológicos (LEÓN, 2011), (b) una crítica de la base filosófica de 

la forma como han sido estudiadas, declaradas y gestionadas las áreas protegidas primando la 

separación entre la sociedad y la naturaleza, con una visión inspirada en los modelos de 

implementación de áreas protegidas llegados a América Latina  desde Europa y los EE. UU. 

(GIBSON; MARKS, 1995), (c) el interés en la justicia ambiental y una crítica a la manera en que la 

conservación invade la vida rural creando en las comunidades locales una desproporción en los 
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costos de conservación por la pérdida de acceso a la tierra y a los recursos, mediante la reducción 

en la diversidad de sus actividades económicas (LAMBIN et al., 1991). Los parques pueden 

exacerbar las inequidades existentes entre los pobres rurales que viven en los alrededores y 

aquellos que se lucran mediante los mismos.   

Identificar la participación de la población local como el principio de la conservación 

basada en la comunidad es el mecanismo que le permite a las mismas retomar el control sobre el 

manejo de sus propios recursos incrementando su participación y mejorando sus beneficios. 

Hackel (1999), sugiere que la descentralización de la administración de los recursos desde la 

autoridad central hasta las comunidades locales, es considerada como parte esencial de los 

programas exitosos de conservación basada en la comunidad a lo cual los esquemas de PSA o 

Acuerdos de Conservación pueden contribuir. 

 
Experiencias en esquemas PSA en algunos países latinoamericanos 

 

Con el fin de analizar las experiencias exitosas de esquemas tipo PSA, los autores realizaron 

una amplia recopilación y análisis bibliográfico y visitas de campo a algunos países 

latinoamericanos para encontrar proyectos que demuestran cómo los Acuerdos de Conservación o 

los PSA son eficientes para la gestión de los paisajes. El aspecto común que identifica a estos 

ejemplos es que las comunidades que los han suscrito tienen un verdadero arraigo por sus 

territorios y la forma de su relación con el contexto físico biótico, contribuye a configurar paisajes 

que mantienen o han recuperado sus funciones ecosistémicas y garantizan la prestación de 

beneficios relacionados principalmente con el agua y  la diversidad biológica. A continuación se 

describen los resultados encontrados por país. 

 
Perú 

 El Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) es una zona protegida ubicada en la cuenca 

alta del río Mayo en las provincias de Rioja y  Moyobamba, departamento de San Martín en 

el Perú. En dicho bosque, están manejando Acuerdos de Conservación para aportar a la gestión 

tanto del área protegida como su área de amortiguamiento. Aunque el BPAM fue declarado como 

zona protegida de interés nacional en 1987, existen asentamientos de población dentro del área 

que han ocasionado procesos de deforestación y debido a la declaratoria además se generaron 

conflictos sociales.  

Para buscar mecanismos que minimicen estos conflictos, el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas de Perú está utilizando el modelo de Acuerdos de Conservación para involucrar a las 

comunidades en la gestión. Aunque esto no soluciona la totalidad de los conflictos, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Rioja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Moyobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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suscriptores de los acuerdos, están recibiendo beneficios relacionados con la capacitación, 

mejoramiento de las condiciones de vida y apoyo a los emprendimientos de estas comunidades 

asociados con la conservación de los bosques, dentro de los que se pueden mencionar a manera 

de ejemplo, el fortalecimiento de un programa de ecoturismo basado en la observación de aves 

(principalmente colibríes), y el desarrollo de plantaciones de café orgánico cultivado en sombra.

   En el área de amortiguamiento, se está ejecutando una experiencia muy interesante con 

una comunidad indígena llamada Shampuyacu que viene perdiendo su acervo cultural asociado a los 

bosques como consecuencia de la deforestación. De las cerca de 4 500 ha a su resguardo, solo 

permanecen  600 ha de bosque; el acuerdo de conservación lo que busca es proteger el bosque y 

con esto, rescatar el conocimiento de la comunidad relacionado con la medicina tradicional y con un 

enfoque de género asociado al conocimiento tradicional conservado principalmente por las mujeres. 

 

Brasil 

 

En Brasil, existe una experiencia interesante de Pago por Servicios Ambientales con los 

propietarios de varios sectores de la Cuenca del Guandú del que depende parte del 

abastecimiento de agua de la ciudad de Rio de Janeiro. Esta experiencia fue publicada en el año 

2015 y básicamente logró la recuperación de cerca de 750 ha de bosques en dicha cuenca y donde 

los beneficiarios del esquema reciben cerca de 60 USD/ha por año generándose beneficios 

económicos para los propietarios asentados en los paisajes de los que depende parte del 

abastecimiento de agua para la ciudad de Rio de Janeiro y que constituyen corredores ecológicos 

de especies endémicas de la región (Instituto Terra de Preservação Ambiental – ITPA, 2015). 

 

Ecuador  

 

En Ecuador la situación del país es bastante interesante pues el gobierno nacional tiene 

restringida la aplicación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales en su constitución, 

aunque aclara que “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir”, aclara que 

“los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado” (Artículo 74 de la Constitución). A pesar de dicha 

restricción, uno de los proyectos de mayor relevancia para la conservación de los paisajes a nivel 
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nacional es el programa Socio Bosque, promovido por el gobierno y donde los propietarios que 

conservan bosques reciben beneficios económicos. Aunque no es un esquema de Pago por 

Servicio Ambiental propiamente dicho, funciona como estos. Esta iniciativa se ha extendido a 

manglares y a páramos (socio-manglar y socio-páramo  respectivamente). Este programa permite 

conservar 4 millones de hectáreas de bosques y otros ecosistemas y proporciona ingresos 

adicionales a cerca de 1 millón de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza. 

 
La experiencia de Colombia  en los PSA y los Acuerdos de Conservación 

 
En Colombia, los esquemas de Pago por Servicios Ambientales están reglamentados y su 

implementación se da por iniciativas privadas o públicas. En el caso de las entidades públicas, los 

PSA pueden ser financiados con el 1% de los recursos propios de los municipios. Actualmente hay 

cerca de 25 iniciativas en todo el país, pero en opinión de los autores, no siempre la selección de los 

sitios donde se implementan responden a criterios técnicos, sino que en muchos casos, son 

producto de circunstancias externas a la prioridad de conservar beneficios asociados al agua, 

biodiversidad o suelos, como contar con un financiador o el área de acción de una ONG o empresa. 

Esto es precisamente lo que está abordando la tesis de doctorado de la autora y cuyos 

resultados permitirán orientar la gestión de dichos esquemas de mejor manera y hacer un 

análisis crítico de la situación actual y perspectiva de los mismos, pues si bien en algunos sitios 

los PSA han mostrado resultados efectivos tanto para los objetivos de conservación de los 

paisajes como el beneficio de las comunidades, en otros pueden ser un tanto “perversos”. Lo 

que se evidencia del análisis de estos casos en Colombia es que el éxito depende de las tres 

condiciones mencionadas anteriormente y que están relacionadas con: i) La vinculación de las 

comunidades locales con arraigo por sus territorios y que por ende generan gobernanza y ii) Su 

diseño a escalas y contextos adecuados; es por esto que se hace necesario abordarlo con un 

enfoque geográfico pues el éxito de un PSA en opinión de los autores depende del espacio 

geográfico y de los paisajes donde se implemente.  

Con el fin de ilustrar lo descrito anteriormente, en el cuadro 1 se presenta una lista de las 

iniciativas de PSA en Colombia relacionadas con los recursos hídricos y en la figura 1, se contrasta 

la localización de dichas iniciativas con la disponibilidad de agua dulce en Colombia a partir de la 

estimación del balance hídrico calculado por los autores utilizando el modelo ecohidrológico 

Water World (MULLIGAN, 2012). El propósito de este contraste consiste en demostrar que si bien 
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hay algunos proyectos en áreas estratégicas para la oferta de beneficios ecosistémicos asociados 

con el agua, existen otros cuya localización depende de consideraciones diferentes a las 

relacionadas con las áreas que a escala nacional son estratégicas para la disponibilidad hídrica. 

Estas consideraciones están relacionadas en algunos casos con el área de trabajo de las entidades 

formuladoras  y en otros con las empresas privadas extractivas quienes aportan en el marco de 

estrategias de responsabilidad social o como medidas de compensación.    

   Como se puede apreciar en la figura 1, los proyectos relacionados con los PSA y 

Acuerdos de Conservación en Colombia se están implementando fundamentalmente en los 

departamentos del Eje Cafetero (Valle del Cauca, Risaralda y Quindío), Santander y 

Cundinamarca donde se concentra la inversión de la empresa privada y donde localizan sus 

esfuerzos las ONG que lideran estas estrategias. Si bien algunos sitios son de gran relevancia 

para garantizar la disponibilidad de agua, no existe un ordenamiento en el orden nacional y 

regional, que vincule aspectos biófisicos con consideraciones socioeconómicas que permitan 

establecer las áreas donde se podrían generar beneficios directos a las comunidades con 

resultados concretos sobre los beneficios ecosistémicos asociados al agua.    

El inicio para ordenar el paisaje en torno al uso de los esquemas de PSA o Acuerdos de 

Conservación en Colombia, debe comenzar por la identificación de las realidades sociales en las 

áreas azules de la figura 1 y los complejos de páramos de los que depende cerca del 80% de 

abastecimiento de agua en el país (Figura 2). La estrategia de financiación debería priorizarse 

mediante la inversión pública del 1% de los recursos de los municipios tal como se contempla en el 

artículo 111 de la ley 99 de 1993 y que está reglamentado por el Decreto 953 de 201359, antes de 

contemplar inversiones privadas por parte de la industria minera o las empresas petroleras. 

Cuadro 1. Algunos de los PSA o Acuerdos de Conservación relacionados con  la protección de los recursos hídricos en 
proceso de diseño o implementación en Colombia. 

 

Entidad formuladora Tipo de entidad Fase Mecanismo 

Fundación Natura ONG Implementación 
PSA - Acuerdos 

recíprocos por el agua 

Fundación Natura ONG Diseño 
Acuerdos de 
Conservación 

                                                           

59
 En dicho decreto se establece que el pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico es el incentivo, en dinero o en 

especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios 
ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o 
recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados 
al recurso hídrico. 
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CIPAV (Centro para la 
Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción 

Agropecuaria) ONG Implementación PSA - Minga por el agua 

ECOVERSA y Patrimonio 
Natural ONG Implementación 

PSA - Incentivos a la 
conservación 

CIPAV, Patrimonio Natural 
y CVC 

ONG y autoridad ambiental 
regional Diseño 

PSA - Incentivos a la 
conservación 

ECOVERSA y TNC ONG Diseño 
PSA – Ganadería 

Colombiana Sostenible 

ECOVERSA y Fondo para la 
Acción Ambiental ONG Diseño 

PSA - Estrategia 
financiera para la gestión 

de áreas marinas 
protegidas 

Instituto Alexander Von 
Humboldt 

Instituto adscrito al 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible Implementación PSA 

ECOVERSA y Patrimonio 
Natural ONG Diseño PSA 

ADSD (Bolivia) 
 

Implementación PSA 

FederaciónNacional de 
Cafeteros ONG Implementación PSA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Intercambio de Experiencias y Lecciones Aprendidas en PSA para 

Colombia, organizada por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ en el año 2013. 
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Figura 1: Disponibilidad hídrica en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando modelo Water World (Mulligan, 2012). En púrpura se aprecia la localización de los esquemas 

PSA o Acuerdos de Conservación mencionados en el cuadro 1. 
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Figura 2. Áreas con la mayor disponibilidad hídrica y complejos de páramos. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando el modelo Water World (Mulligan, 2012) y la situación de los Complejos de Páramos oficiales 
para Colombia (IAVH, 2009). En púrpura se aprecia la localización de los esquemas PSA o Acuerdos de Conservación mencionados 

en el cuadro 1. 
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Escenario Político de la Conservación y Pago por Servicios Ambientales 

 

Colombia en 1996, formuló la Política Nacional de Biodiversidad (PNB), esfuerzo que en el 

año 2012 fue actualizado y complementado con la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE). Para la expresión geográfica y operativa de esta política es 

indispensable considerar el ordenamiento territorial, pues mediante esta herramienta político-

administrativa se orientan y planifican acciones físicas concertadas, para orientar el desarrollo del 

territorio y para regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales (Adaptado de la Ley 388 de 1997). Así, todas las acciones adelantadas para 

asegurar la conservación de la biodiversidad, deben ser contextualizadas en el marco de un proceso de 

ordenación ambiental del territorio (Ley 99/93), donde la biodiversidad cobra relevancia como 

elemento estructurador de los procesos de ordenamiento territorial, al ser fuente y garantía del 

suministro de beneficios ecosistémicos claves para el desarrollo y la sostenibilidad de las actividades 

humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo.     

   De otro lado, la incorporación de variables como la resiliencia, la incertidumbre y el cambio a 

la gestión de la biodiversidad a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, implica promover 

cambios en el funcionamiento institucional, de manera que se fomente la articulación intra e inter 

institucional y se trabaje por mejorar la capacidad adaptativa en las instituciones, para, de esta 

manera, aprender, innovar y ser flexible en los mecanismos de gestión, ante los cambios sociales, 

económicos, ecosistémicos y políticos que se suceden a diferentes escalas espaciales y temporales. 

El reconocimiento del componente social que conlleva la GIBSE, culmina con el necesario 

reconocimiento de la necesidad de evaluar los beneficios aportados por los ecosistemas, o los 

costos que supone su pérdida, con el fin de mejorar o aumentar la percepción del valor que tiene 

la existencia de la biodiversidad y sus beneficios ecosistémicos, aumentando así la participación y 

la corresponsabilidad de los diferentes actores sociales y sectoriales en su conservación. De este 

modo, se busca llegar a concebir la biodiversidad como un valor público (KELLY; MUERS, 2003), es 

decir, un escenario de encuentro entre el Estado y los ciudadanos (urbanos y rurales), donde se 

fortalezcan sus relaciones y se optimice la capacidad de respuesta, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad social y los beneficios derivados y colaterales que se obtengan producto de su 

conservación, de manera que se contribuya efectivamente al logro de los objetivos de reducción 

de la desigualdad, reducción de la pobreza, fortalecimiento de estados democráticos, 

fortalecimiento de la ciudadanía y se supere la vieja idea de la biodiversidad como un bien de 

responsabilidad solamente a cargo de las entidades del sector público.      
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Una de las áreas más difíciles en la cadena de los beneficios ecosistémicos se relaciona 

con el análisis del mercado. El problema es que generalmente las instituciones que participan de 

estas discusiones son entidades separadas y son más competitivas que cooperativas; esto 

representa un impedimento central en la toma de decisiones racionales en el terreno de los 

beneficios ecosistémicos y se relaciona con la conexión en el cambio del diseño de políticas 

óptimas para el manejo de los paisajes.        

Existen varios esquemas y ejercicios diseñados para vincular las medidas de conservación 

de paisajes estratégicos con los beneficios a las comunidades locales que hacen parte de dichos 

paisajes. Dentro de estos se encuentran los PSA propiamente dichos y aquellos que aunque 

estrictamente no representan un esquema de PSA, representan un “tipo PSA” o un esquema 

“parecido” al PSA. Wunder et al. (2007) explican que la flexibilidad de los supuestos o premisas 

básicas de los esquemas de PSA responde a: 1) las ambigüedades entre un esquema “…negociado, 

pero no de acatamiento obligatorio”, 2) la presencia de “agencias catalizadoras externas” ya sea el 

gobierno, las ONG’s u otro tipo de institución que fomente y articule el PSA entre el comprador y 

el vendedor, 3) la subjetividad en “la definición clara de lo que sustenta el esquema”, así como su 

medición (muchas veces inexistente) y 4) el “…financiamiento por donantes externos más que por 

los beneficiarios directos…”, el cual implica a los diferentes niveles de gobierno y agencias de 

financiamiento (i.e. Banco Mundial).        

   Estrechamente relacionado con lo anterior, está el hecho de la necesidad en Colombia de 

valorar la biodiversidad utilizando  diferentes métodos y mecanismos disponibles que permitan su 

valoración integral. En este sentido, aunque la valoración económica es la que mayor fuerza tiene 

en el país, ésta debe ser utilizada como un instrumento que combinado con otras herramientas, 

permita mejorar la percepción, valoración y conocimiento que la sociedad hace de la biodiversidad 

y de sus beneficios como garantes del bienestar humano.    

El trabajo de valoración no económica de la biodiversidad es muy incipiente y de hecho, 

este tipo de aproximación, es poco considerada cuando se planifican ejercicios de valoración, lo 

cual debe mirarse con cuidado para evitar mercantilizar un bien común como lo es el agua a la 

hora de implementar esquemas como los PSA y los Acuerdos de Conservación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Un esquema tipo Pago por Servicios Ambientales solo es efectivo en la medida en que se 

compruebe su efecto directo o indirecto en la reducción de la pobreza y el incremento de los 

índices de desarrollo, por lo que los esquemas de PSA deberán estar completamente 

democratizados y libres de cualquier uso político y clientelar.       
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El análisis preliminar entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a escala nacional y estatal en 

Colombia muestra una relación negativa con los esquemas de PSA; sin embargo un análisis a nivel local 

o microrregional es necesario para generar conclusiones más precisas. Lo cierto es que como 

herramientas de conservación, los esquemas de PSA o los Acuerdos de Conservación en Colombia y 

aún en América Latina pueden considerarse todavía en una etapa experimental.   

Para que la implementación de estos mecanismos económicos sea efectiva, además de 

diseñarlos e implementarlos a las escalas y contextos económicos y sociales adecuados, es 

fundamental aplicarlos en paisajes donde las comunidades tengan fortalecidos sus procesos de 

participación y gobernanza, estando basados no sólo en el reconocimiento de las diferencias 

físico-geográficas de cada territorio, sino también en reconocer e incorporar el conocimiento y uso 

ancestral del territorio por las comunidades que lo habitan, buscando optimizar la capacidad de 

gestión, que permitan generar estrategias para la transformación de los conflictos socio-

ambientales, promoviendo el desarrollo de los procesos que lleven a la efectiva conservación de la 

diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos con beneficios sociales.    

    De este modo, uno de los principales aspectos en los procesos de diseño y formulación 

de un PSA y/o Acuerdo de Conservación es el reconocimiento de que la producción de 

conocimiento e información y la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos, se produce por los más diversos actores de la sociedad, quienes 

deben estar integrados explícitamente como interlocutores legítimos, aun cuando sus 

expectativas sean diferentes. 

Los autores consideran que si bien los PSA y los Acuerdos de Conservación surgen desde 

modelos económicos globales, éstos pueden contribuir a generar beneficios en las comunidades 

locales si además de usarse a  las escalas adecuadas, se toman en cuenta consideraciones 

relacionadas con la diferenciación social de las comunidades relacionadas con los beneficios 

ecosistémicos, para lo cual el enfoque de género se hace imprescindible. Esto es de gran 

relevancia en países como Colombia, donde la exacerbación de algunos motores de 

transformación y pérdida de los ecosistemas ha ido más allá de los umbrales de estabilidad de los 

territorios, incrementando, los problemas asociados a los pasivos ambientales y aumentando la 

vulnerabilidad social y sectorial por la pérdida de beneficios ecosistémicos. 
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Capítulo 8 

 

 
A ÁGUA COMO ATRATIVO PARA O TURISMO NA BACIA DO RIO FORMOSO EM BONITO-MS 

 
 

Priscilla Varges da Silva60 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O turismo utiliza-se da natureza e da cultura como matérias-primas e elementos de 

circulação de turistas. Em diversos destinos turísticos no Brasil, os recursos hídricos são os 

principais componentes de potencialidade e de atração. A prática do turismo tendo a água como 

elemento central atribui valor à qualidade da água. Para que a atividade seja efetiva, a água deve 

conter características que exerçam o poder de atração e de satisfação do visitante, além dos 

atributos físico-químicos compatíveis com as normas estabelecidas para tal uso. 

De forma geral, nas últimas décadas, as bacias hidrográficas têm sido utilizadas como 

unidades de estudo e planejamento, devido à facilidade de interação da paisagem visível do 

meio biofísico, que engloba os subsistemas natural e construído, com os agentes sócio-

organizacionais, subsistemas socioeconômico e produtivo, que modelam a paisagem ao longo 

da história e nela deixam as suas marcas. Dentre elas, está a atividade turística. Assim, a bacia 

hidrográfica pode ser considerada uma boa unidade de estudo, quando se trata da qualidade 

ambiental e da sustentabilidade da atividade turística, sobretudo quando depende do 

patrimônio ambiental para continuar existindo. Nesse contexto, optou-se por analisar a 

relação da água com o turismo em uma bacia hidrográfica.   

A bacia do rio Formoso-BRF abrange uma área de 1.349,05 km², da Serra da Bodoquena 

até a Depressão do rio Miranda. Constitui um sistema hidrológico peculiar, associado com rochas 

calcárias e dolomíticas, que inclui rios superficiais, subterrâneos, sumidouros de água e 

ressurgências. É dividida em três sub-bacias: Rio Formoso, Complexo Anhumas Taquaral e Rio 

Mimoso. Boggiani (1999), um dos principais pesquisadores da geologia da Serra da Bodoquena, 

detalha que o Planalto da Bodoquena: 
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[...] é sustentado por rochas calcárias muito puras. As inúmeras belezas da região, tão 

procuradas pelos turistas, se formam por causa da presença dessas rochas. Isso ocorre porque 

o calcário apresenta minerais solúveis, que se dissolvem sob ação de águas aciduladas. O 

calcário, dissolvido na forma de bicarbonato de cálcio, dá à água o gosto salobro. Esta água é 

denominada ‘água-dura’, e apresenta a característica de dificultar a formação de espuma no 

ensaboamento durante o banho, e deixar o cabelo endurecido (BOGGIANI, 1999, p. 12). 

 

Como a bacia do rio Formoso-BRF é a principal bacia hidrográfica do município de Bonito 

e muitos dos seus atrativos turísticos estão ali inseridos, é fundamental o entendimento da 

relação da água com o turismo, visando compreender a sua importância para tal atividade. 

Vargas (1998) explica que o município de Bonito pertence à bacia hidrográfica do Alto 

Paraguai, sub-bacia do Miranda e Aquidauana. Os principais rios dessas sub-bacias, no município 

de Bonito, são o Miranda e o Formoso, mas há, no município, outros rios que se destacam, como o 

Bacuri, o Peixe, o Perdido, o Chapena e o Prata.      

Em todo o mundo, os ambientes naturais, sobretudo os ambientes cársticos, devido às 

suas belezas cênicas e águas translúcidas, exercem grande interesse turístico. Os rios da BRF 

estão inseridos em um ambiente cárstico e exibem impressionante beleza cênica, em razão 

das águas cristalinas e da diversidade e quantidade de peixes, o que tem seduzido visitantes 

de diversas regiões do Brasil e do mundo. Esses atributos singulares fazem com que Bonito 

seja conhecido como a capital do Ecoturismo. As principais atividades turísticas no município 

estão relacionadas à água. Esses aspectos fizeram com que a bacia do rio Formoso fosse 

definida como recorte espacial desta pesquisa. 

A água cristalina é o principal fator de captação e satisfação nos roteiros turísticos da bacia 

do rio Formoso - BRF. Os turistas criam uma expectativa sobre as programações da BRF, diretamente 

associadas à água cristalina, o que torna a qualidade estética das águas da BRF ainda mais 

fundamental para a atividade. Dos elementos naturais, a água é um dos recursos que mais motivam 

os turistas, pela diversidade de práticas possíveis de turismo de aventura e de ecoturismo. 

O município de Bonito é considerado um modelo em ecoturismo, planejamento, 

desenvolvimento e organização. O local foi eleito como o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil 

pela Revista Viagem e Turismo, por 14 anos. Em 2013, Bonito recebeu o título de Melhor Destino 

de Turismo Responsável do Mundo, pela WTM-London. Em 2014, recebeu a ESTC – Conferência 

Mundial de Ecoturismo e entrou na lista dos 100 Melhores Destinos Sustentáveis Internacionais. 

   O turismo de Bonito é desenvolvido em áreas naturais, ambientes frágeis e de grandes 

belezas cênicas, ricos em biodiversidade. Os roteiros programados são localizados em propriedades 

privadas nas áreas rurais, incluindo dois monumentos naturais estaduais, o Monumento Natural da 

Gruta do Lago Azul e o Monumento Natural do Rio Formoso. O Balneário Municipal é o único 

atrativo em área pública municipal. É administrado pela prefeitura de Bonito. 
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Vargas (1998) explica a razão das águas cristalinas de Bonito: 

 
Por ser associado às rochas calcárias, o sistema hidrográfico em Bonito apresenta rios 
subterrâneos, sumidouros, ressurgências, além de águas cristalinas, resultado da grande 
quantidade de calcário nelas dissolvido, que promove a deposição de partículas no fundo 
do rio. Há também inúmeras cascatas (VARGAS, 1998, p.82).  

 

 
A forte relação da água com o turismo na bacia do rio Formoso é inquestionável, já que o 

produto principal de Bonito é a prática dessa atividade econômica na natureza, envolvendo a 

água. Percebe-se essa questão de forma evidente no material publicitário do destino, que tem, 

como base, imagens e informações sobre rios cristalinos, peixes, animais e paisagens.   

   A discussão aqui exposta é parte de uma tese de doutorado intitulada “A Importância da 

Água para a Percepção Turística na Bacia do Rio Formoso em Bonito-MS”, defendida em 2015. Um 

dos objetivos da tese foi identificar a relação da água com o turismo. Foram selecionados 15 

pontos turísticos da bacia do rio Formoso, tendo como critério o uso da água como atrativo. Como 

instrumento metodológico, foram aplicadas entrevistas com 17 turistas, que haviam feito, no 

mínimo, três passeios pesquisados, em setembro de 2014. A análise de conteúdo baseada em 

Bardin (1977) norteou a investigação sobre as entrevistas. A Figura 1 apresenta o Mapa de 

Localização dos Atrativos Turísticos da Bacia do Rio Formoso. Neste mapa os atrativos são 

apresentados categorizados por tipo de atividade turística, sendo divididos em: trilha com 

cachoeira, trilha com flutuação, balneário e aventura. 

 

ÁGUA E O TURISMO 

 

 Quando se trata da relação da água com o turismo, uma das questões a ser levada em conta 

é que o ser humano constrói a ideia de natureza com base na evolução histórica da sociedade e nas 

paisagens de que se apropria. Assim, o turismo de natureza é muito influenciado pela ideia de 

natureza vigente, pois é a partir dela que o homem se relaciona com os elementos naturais.  

A valoração de cada elemento do meio natural determina o que é de interesse para os 

turistas de natureza.  Dessa forma, é essencial, para a atividade, compreender qual natureza é 

entusiasmante, como se dá esse juízo de valor estético e quais as formas de interação dos turistas 

com esses ambientes naturais.          

A água, na atualidade, compõe as paisagens dos principais destinos turísticos em áreas 

naturais e exerce um poder de atração muito forte. A partir dessa constatação, apreende-se que a 

água, como elemento da natureza, é valorada na atualidade de acordo com as mudanças de 

percepção no decorrer da evolução da humanidade. Esse aspecto deve ser ponderado. 

Como recurso hídrico, a água é utilizada desde o princípio da vida humana. A relação e as 

formas de uso da água foram sendo transformadas no decorrer da evolução da civilização. Na 

atualidade, tem significativo valor econômico para o homem. 
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Figura 1: Localização dos Atrativos Turísticos da Bacia do Rio Formoso, Bonito-MS. 
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Segundo Neiman (2005), a relação do ser humano com a água é rica e as suas diversas linhas 

de defesa levam-nos a refletir. A primeira linha é que o ser humano evoluiu no ambiente aquático, por 

isso detém um conjunto muito peculiar de diferenças em comparação com os outros primatas. Sob 

essa perspectiva, instintivamente, os recém-nascidos humanos nadam sem medo e os adultos relaxam 

quando imersos em água. É claro que essa teoria pode ser classificada como absurda, mas como 

explicar a busca dos homens por ambientes aquáticos em seus períodos de final de semana ou 

feriados prolongados? Neiman ainda ressalta que o ser humano, historicamente, construiu as suas 

civilizações ao redor dos corpos d’água. É evidente que se fixar às margens teve seu caráter utilitário 

(transporte, irrigação, abastecimento de água), mas não se pode desconsiderar que esses rios faziam 

parte do cotidiano. Desenvolvemos, no decorrer da história, uma percepção social e individual sobre 

as águas, o que nos remete a uma análise simbólica e cultural. 

Nas atividades turísticas, as pessoas têm diversas necessidades e desejos, que 

determinam a sua motivação e o seu deslocamento. É crucial, então, conhecer como as pessoas 

pensam, sentem, interagem e percebem os ambientes, para que se diagnostique a potencialidade 

ou a vocação turística de uma localidade.       

Christofoletti (1999) afirma que a significância e a valorização a respeito do meio ambiente 

estão relacionadas à visão de mundo imperante em cada civilização, inclusive com nuanças em 

seus segmentos socioeconômicos. Por essa razão, o relacionamento entre o homem e o meio 

ambiente possui variações de região para região e ao longo da história. A formação dessa 

estrutura conceitual realiza-se de modo difuso ou sistematizado, envolvendo os conhecimentos do 

senso comum, o religioso, o filosófico e o científico.    

Neiman (2005) expõe que a percepção da água é um tema antigo na história da 

humanidade; sua presença pode ser observada em diversos mitos de criação de divindades 

associadas às mais diferentes culturas. Nos mitos de origem, a água normalmente se vincula ao 

surgimento do ser humano, o que nos revela a enorme carga simbólica que esse elemento possui 

no imaginário e no inconsciente dos povos ao longo dos tempos. As projeções humanas sobre as 

paisagens e as águas nelas incluídas refletem a nossa necessidade de dar significado à vida, por 

meio dos ciclos naturais, da morte e do renascimento, entre outros.  

Schama (apud Neiman, 2005, p 263) assevera que "[...] ver um rio equivale a mergulhar 

numa grande corrente de mitos e lembranças, forte o bastante para nos levar ao primeiro 

elemento aquático de nossa existência intrauterina". A água contém, então, um valor simbólico 

que, vindo de um inconsciente coletivo, pode representar às pessoas fonte de vida, meio de 

purificação, centro de regeneração, entre outras ideias: 
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 “[...] múltiplos são os significados das águas. Múltiplos são as suas imagens, sentidos e 
dimensões. Prenhe de significados, a água é um elemento da vida que encompassa e a 
evoca sob múltiplos aspectos, materiais e imaginários” (GRATÃO, 2007, p.  51). 

 

Quando o homem/turista se prontifica ao turismo das águas, entende-se que já esteja 

predisposto à busca e ao encontro com as (suas) dimensões simbólicas (GRATÃO, 2007). A 

valoração da água para o lazer ocorreu primeiramente pela busca ao mar. Neiman (2005) enfatiza 

que a praia, como espaço de lazer, é uma invenção do imaginário europeu, que só se fortaleceu no 

final do século XVIII. 

Desde a revolução industrial, período em que as formas de produção e de organização 

social e produtiva foram alteradas, a água exerce um poder de atração, iniciando pela busca do 

litoral para a prática de atividades de lazer e de saúde. Atualmente, vem se fortalecendo a busca 

pela água doce. Duas questões merecem destaque. A primeira é que, após a revolução industrial, 

a ideia de lazer se constituiu como uma necessidade humana; a segunda é que o aumento da 

demanda pelo litoral foi influenciado pela busca por saúde, pois à época acreditava-se no poder 

curativo da água do mar. Desde esse período, o turismo vem evoluindo; o turismo de natureza 

segue valorizando a água. 

Para todos os tipos de uso humano da água doce no Brasil, é primordial que o canal fluvial 

tenha qualidade. Cada tipo de uso da água se faz de acordo com os limites estabelecidos de 

impureza da água. Alguns usos são restritos por aspectos estéticos, outros pela existência de 

componentes químicos e físicos.        

Segundo Mota (1995), para cada uso da água, exigem-se limites máximos de impureza 

que ela pode conter. Esses limites, quando estabelecidos por organismos oficiais, são chamados 

de padrões de qualidade. No Brasil, tais padrões são estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA.          

Os indicadores de qualidade da água são relativos ao seu uso pretendido. Assim, quando 

os rios se destinam às práticas de lazer e entretenimento, devem-se avaliar os parâmetros 

estabelecidos para a classificação dos corpos de água da Resolução CONAMA 357, que pode 

restringir a balneabilidade, de acordo com as condições do canal. 

De acordo com Motta (1995), o uso da água para recreação pode ser estético. Segundo o 

mesmo autor, por uso estético da água entende-se a sua integração com outros elementos da 

natureza, compondo a paisagem e contribuindo para o lazer passivo, contemplativo. 
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O poder de atração da água está muito associado à sua qualidade estética. No entanto, se 

não houver qualidade físico-química, o uso do recurso não é possível. Por isso é imperativo avaliar 

a qualidade estética, mas também a qualidade físico-química. Para compreender o que é 

qualidade estética da água para o turismo, é substancial levar em conta as expectativas e as 

necessidades dos turistas de aventura e de natureza. 

Visando a identificar o perfil dos turistas de natureza e diagnosticar as suas expectativas e 

necessidades, a Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) desenvolveu, 

em 2010, uma pesquisa com 914 potenciais turistas de natureza em quatro capitais brasileiras 

tidas como polos emissores de turismo de natureza (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba). 

Alguns resultados interessantes foram elencados, mas um deles merece destaque. No que tange 

aos aspectos mais valorizados pelos turistas de natureza no Brasil, a Figura 2 ilustra que 46% dos 

entrevistados buscaram a água nas suas viagens, 17% as matas e florestas e 4% a fauna. Somando 

todas essas demandas, 67% dos pesquisados buscaram a natureza, com destaque para a água. A 

constatação reforça a importância da água para o turismo de Bonito. 

 

Figura 2: Aspectos que são mais Valorizados pelos Turistas de Natureza no Brasil. 
 

 
 

Fonte: ABETA (2010). 

 

A maioria dos destinos de ecoturismo e de turismo de natureza no Brasil está associada 

aos recursos hídricos. Muitos turistas buscam atividades de aventura, de descanso e de 

contemplação da natureza. São primordiais para a existência de incentivo à visita a qualidade e a 

quantidade de recursos hídricos.  
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A Figura 3 é um mapa que ilustra a opinião dos entrevistados na pesquisa da ABETA sobre 

as melhores regiões do Brasil para viagens de natureza e aventura. A sua análise revela que a 

região Nordeste registrou a maior porcentagem. Um dos principais fatores que influenciaram a 

resposta foi a abundância de atrativos turísticos litorâneos, bem organizados e muito 

frequentados. Outra região que mereceu destaque foi a região Sudeste, que hospeda dois grandes 

polos emissores de turistas (São Paulo e Rio de Janeiro) e destinos de turismo litorâneo bem 

estruturados. O Centro-Oeste do Brasil equivaleu a 13%. Ressalta-se que o turismo de aventura e o 

Ecoturismo ocorrem principalmente na planície pantaneira, em Bonito-MS e em alguns destinos 

de natureza localizados em Mato Grosso. 

 
Figura 3 - melhores regiões do Brasil para viagens de natureza e aventura. 

 

 
 

Fonte: ABETA (2010). 
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Relação da Água com o Turismo na Bacia do Rio Formoso em Bonito-MS 

 
Foram investigados 15 atrativos turísticos da bacia do rio Formoso relacionados ao uso da 

água para recreação. No município de Bonito, os principais estão localizados na bacia, sendo que a 

maioria das atividades turísticas é ligada ao meio aquático.      

O uso turístico dos corpos d’água pode ser de contato primário ou secundário. Os usos 

turísticos de contato primário são atividades de lazer de contato direto com a água, ligadas à 

balneabilidade; os de contato secundário são atividades em que não existe contato direto com a 

água, como a contemplação e as atividades de navegação. Em Bonito, a maior parte do uso 

turístico é em atividades de contato primário – a água deve ter qualidade para a balneabilidade.

   De acordo com Mota (1995), o contato primário se dá quando existe um contato íntimo e 

prolongado do corpo humano com a água, envolvendo risco de ingestão (natação, mergulho, esqui 

aquático, surfe, etc.). O contato secundário com a água é acidental, ou seja, não é necessário 

(pesca, remo, navegação esportiva, etc.).       

Como cada programação tem suas particularidades, oferece experiências diferentes ao 

turista e tem características estruturais e ambientais distintas, optou-se por analisá-las por 

categoria de atividade. Assim, foram divididas em passeios de trilha com flutuação, trilha com 

cachoeira, balneário, gruta e aventura. Os resultados da pesquisa estão na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Atrativos Turísticos de Contato com Água da Bacia do Rio Formoso. 

TIPO DE 
PASSEIO 

PASSEIO RIO TIPO DE CONTATO 
COM A ÁGUA 

Trilha com 
Flutuação 

Nascente do Sucuri Sucuri Primário 
(contemplação e 

imersão) 
Barra do Sucuri Sucuri 

Baia Bonita- Aquário Natural Olho D’água 

Bonito Aventura Formoso 

Parque Ecológico do Rio 
Formoso 

Formoso 

Trilha com 
Cachoeira 

Estância Mimosa Mimoso Primário 
(contemplação e 

imersão) 
Parque das Cachoeiras Mimoso 

Balneário Balneário Ecológico do Sol Formoso Primário 
(contemplação e/ou 

imersão) 
Balneário Municipal do Rio 

Formoso 
Formoso 

Balneário Ilha Bonita Formoso 

Praia da Figueira Lago – Formoso 

Aventura Boia-cross do Hotel Cabanas Formoso Primário 
(contemplação e 

imersão) 
Abismo Anhumas Água Subterrânea 

Ecopak Porto da Ilha -Bote Formoso 

Gruta Gruta do Lago Azul Água Subterrânea Secundário 
(contemplação) 

Organização: Autor. 
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De acordo com os tipos de passeios, a percepção do turista é específica, em virtude de 

oferecerem vivência e contato diferenciado com as paisagens. Assim, os turistas que fizeram trilha 

com flutuação têm experiências diferentes dos que escolheram somente balneário. A pesquisa da 

ABETA (2010) evidenciou três níveis de envolvimento dos turistas com a natureza. Ao descreverem 

o papel das viagens em suas vidas, revelaram: 

 Contato: quando a natureza é vista como algo admirável, intocável, uma espécie de 

santuário. Nesse nível, a natureza é apenas para olhar. 

 Interação: quando o indivíduo vê a natureza como dinâmica, cheia de boas surpresas. Ele 

está disposto a vivenciar esses momentos, e não apenas a contemplar. 

  Combinação: quando a natureza, as atividades, as observações, os turistas e as 

comunidades formam um todo dinâmico, em equilíbrio. 

Os roteiros de Bonito proporcionam uma experiência tanto de contato, pela contemplação 

das paisagens, quanto de interação, nos momentos de imersão. O passeio de flutuação é um 

mergulho superficial em rios de águas calmas e claras, em que o praticante tem contato direto com 

a natureza, observando rochas, animais e plantas aquáticas. A pessoa que realiza a flutuação é 

levada naturalmente pela correnteza e observa a vida nas águas, com o auxílio de máscaras. 

Segundo a ABETA (2010), no Brasil, a atividade de flutuação começou a se desenvolver e 

ficou concentrada em Bonito (MS). O modelo desse destino é uma referência mundial em 

flutuação. As águas cristalinas da região favorecem a prática aquática esportiva e encantam os 

visitantes. Comercialmente, a atividade iniciou no Rio Sucuri, em 1992, sob a administração da 

Fazenda São Geraldo, de propriedade do dono da Fazenda Calcário Xaraés, mas ainda em caráter 

pouco profissional. Mais tarde, surgiu o empreendimento Recanto Ecológico da Prata, localizado 

no Município de Jardim-MS. Foi a segunda empresa a oferecer comercialmente a atividade. 

Atualmente, os passeios de flutuação de Bonito são altamente organizados, em relação a 

equipamentos, gestão de segurança, treinamento dos turistas, profissionais capacitados e 

estruturação.Todos os roteiros de flutuação começam como uma trilha até a chegada ao rio. 

Como nem sempre o rio está próximo ao receptivo do programa, às vezes os grupos vão do 

receptivo ao início da trilha com um transporte próprio da empresa.  

Dos cinco passeios de flutuação da BRF, dois são desenvolvidos no rio Formoso e três em 

corpos d’água formados por nascentes. As programações de flutuação são muito diferentes, apesar de 

serem efetuadas na mesma bacia hidrográfica. Isso ocorre por diversos motivos. Entre eles: 
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  Cada canal fluvial tem suas características próprias, com uma diferença muito significativa 

entre passeios feitos no rio Formoso e os efetuados em canais de nascentes, em virtude da 

translucidez da água. 

  Os roteiros realizados no rio Formoso contam com maior profundidade do canal fluvial, menor 

translucidez da água e menor possibilidade de visualização de variedades de espécies aquáticas. 

As espécies mais visualizadas no rio Formoso são a Piraputanga e o Dourados. 

  Nos passeios de flutuação no rio Formoso, o turista passa por alguns trechos de 

corredeira, o que incrementa a aventura. 

  Em períodos de chuva, nas programações de flutuação no rio Formoso, há a propensão de 

turvar a água com mais rapidez do que nos passeios de nascente. 

  Os dois roteiros utilizam-se do mesmo canal fluvial (Rio Sucuri), mas a experiência 

proporcionada em cada um é diferente. Na Barra do Sucuri, os turistas iniciam o programa 

na foz do rio Sucuri com o Formoso, sobem o canal de barco e descem o rio flutuando. No 

Rio Sucuri Ecoturismo, o trajeto inicia diretamente no rio, um pouco abaixo da principal 

nascente do canal e finaliza alguns metros antes de chegar à foz.  

  Em alguns passeios, há uma maior diversidade de peixes. Em outros, a paisagem aquática 

tem mais vegetação.  

  Apesar de os equipamentos básicos para a flutuação serem os mesmos (roupa e bota de 

neoprene, máscara e snorkel), o estado de conservação e a forma de higienização dos 

equipamentos não são iguais; 

  A forma de estruturação dos roteiros (distanciamento entre grupos, quantidade de pessoas 

por grupo, local de início e de término, treinamento, etc.), os equipamentos de apoio (barco, 

saídas de emergência, etc.) e a atuação dos guias fazem toda a diferença. 

Nas trilhas com flutuação, a imersão não é obrigatória na Barra do Sucuri, Nascente do 

Sucuri e Aquário Natural, Há um barco de apoio para os turistas que não se sentem dispostos ou 

confiantes a mergulhar. Pode-se fazer todo o percurso no barco ou se utilizar do barco de apoio em 

caso de necessidade. De qualquer forma, essa situação é uma exceção, já que a proposta é que 

todos façam a flutuação, vivenciando e interagindo com o ambiente aquático. São duas as trilhas 

com cachoeira na bacia do rio Formoso: Estância Mimosa e Parque das Cachoeiras. Ambas 

margeiam o mesmo rio, o rio Mimoso. Em quase todo o percurso, as mesmas cachoeiras são 

usadas para banho. Uma trilha percorre a margem direita do rio e a outra, a margem esquerda. A 

dinâmica de um passeio não influencia no desenvolvimento do outro. Apesar de usarem o mesmo 

rio, as experiências são diferentes. 
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Os dois empreendimentos têm cachoeiras para banho e outras para contemplação. O 

banho é opcional. A maioria dos turistas entra em quase todas as cachoeiras, porém existem 

alguns visitantes que selecionam a programação com o intuito somente de contemplar a paisagem 

e não têm contato primário com a água. Todos os balneários estão localizados no rio Formoso, 

mas possuem alternativas diferentes de experiência. Os balneários têm algumas características em 

comum que valem realce: 

 

1. São os atrativos mais baratos e com maior capacidade de carga, oferecendo serviços e 

estruturas diferenciadas dos outros tipos de programas. 

2. Normalmente, a motivação dos visitantes é diversificada, atendendo a um público variado. 

3. Oferecem um ambiente para o visitante passar o dia todo, voltado para o banho, a 

contemplação e o lazer. Não há a obrigatoriedade de contato direto com a água. 

 

Os passeios de aventura têm características distintas, mas compartilham das mesmas 

motivações. O visitante pode buscar maior ou menor aventura em contato com a natureza, de 

acordo com cada um. Existem outros roteiros de aventura na bacia, mas não estão ligados 

diretamente às atividades aquáticas.        

 Todos os passeios de aventura incluem momentos em que o turista tem contato primário 

com a água. O de bote tem uma parada para banho no decorrer do trajeto. No Abismo Anhumas, 

os turistas fazem uma flutuação dentro da cavidade e no boia-cross. O contato com a água é 

contínuo, pois os praticantes caem da boia em diversos pontos; nos trechos de menor velocidade 

da água, têm que remar com as mãos. 

A Gruta do Lago Azul é a única gruta visitada por turistas na bacia do rio Formoso que tem 

água. Trata-se de uma interação de contato secundário. As outras grutas que recebem turistas são 

grutas secas. A Gruta do Lago Azul faz parte de uma unidade de conservação chamada Monumento 

Natural Gruta do Lago Azul. É uma das principais atrações da bacia e do município de Bonito. 

A maior ou a menor interação com a água e com a natureza são fatores importantes na 

experiência e na percepção dos turistas. A Tabela 2 demonstra os passeios que os turistas 

entrevistados fizeram na BRF. 
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Tabela 2: Passeios feitos em Bonito por Categoria. 

 
Turista Tipo de Passeio que fez em Bonito 

Balneário Flutuação Cachoeira Aventura Gruta Total 

1 1  1  1 3 

2 1  1  1 3 

3  1    1 

4 3  1  1 5 

5 1 3   1 5 

6  1    1 

7 2  1  1 4 

8 2 1  1  4 

9 3   1 1 5 

10  1  1  2 

11 4   2 1 7 

12 1 2   1 4 

13  1  1 1 3 

14 1 1 1  1 4 

15 1 3 1 1 1 7 

16 1 1  1 1 4 

17 1 1  1 1 4 

Total 22 16 6 9 13  

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Constata-se, na Tabela 2, que a maioria dos entrevistados fez três ou mais passeios na 

bacia do rio Formoso. Dos 17 entrevistados, seis turistas participaram de quatro roteiros. Desses 

quatro, somente um não fez o de flutuação. Dentre os entrevistados, dois turistas fizeram sete. 

Um dos turistas concentrou-se nos programas de balneário, e o outro decidiu conhecer a 

diversidade oferecida, por isso fez três flutuações. Quanto aos demais entrevistados, três turistas 

fizeram três passeios e somente um fez flutuação. Outros três turistas fizeram cinco programas e 

um turista fez apenas um: a flutuação. 

A discussão quanto ao número e à categoria de passeios realizados pelos turistas é muito 

relevante para compreender a percepção dos turistas. Cada categoria implica uma forma de 

interação com a água e com a natureza. Por exemplo, nas trilhas com flutuação, os turistas 

vivenciam a imersão no rio durante quase todo o percurso, em grupos pequenos e com o 

acompanhamento do guia de turismo. Em três passeios, essa experiência se dá em águas de 

nascentes, muito transparentes. Os programas de balneário são efetuados em estruturas amplas, 

nas margens do rio Formoso, com um volume maior de pessoas, sem o acompanhamento do guia. 

O visitante fica livre para usufruir da estrutura da forma como quiser: somente contemplar, 

banhar-se, etc. Os roteiros de aventura comportam uma motivação mais específica, ou seja, 

buscar aventura e diversão. Nas duas trilhas com cachoeira, o turista caminha pelo percurso, com 
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pausas para banho e contato com as cachoeiras do rio Mimoso. As visitas aos balneários foram as 

mais selecionadas pelos turistas entrevistados, totalizando 22. Um dos motivos pode ser o preço, 

que é mais baixo, na comparação com as outras categorias.     

   Dos 17 entrevistados, seis decidiram-se pela trilha com cachoeira e nove, pelo passeio de 

aventura.  Dentre os turistas entrevistados, dez fizeram a flutuação, alguns em mais de um roteiro, 

totalizando 16 passeios de flutuação. Esse número é elevado porque alguns visitantes fizeram 

mais de uma flutuação. Como exemplo, os turistas identificados pelos números 5 e 15 fizeram três 

flutuações em programas distintos. Ressalta-se, ainda, que, dos 17 entrevistados, 13 visitaram a 

Gruta do Lago Azul, que tem a reputação de ser o cartão postal de Bonito.   

Para compreender os hábitos de visitação da bacia do rio Formoso dos turistas entrevistados, 

questionou-se se gostam de viajar para destinos de natureza. Todos foram unânimes em dizer que 

sim. No entanto, ao analisar os destinos que selecionaram nos últimos três anos, verificou-se que a 

maioria visitou áreas litorâneas. A resposta reforça os dados da Abeta (2010), exibidos na Figura 3, 

sobre as regiões litorâneas como destinos valorizados pelos turistas de natureza e aventura.   

Quanto ao destino de turismo de natureza que mais apreciaram, 11 turistas informaram que foi 

Bonito; um citou a Ilha Grande-SP, um referiu-se ao Rio de Janeiro, um mencionou Lençóis Maranhenses, 

dois não responderam e um registrou que todos foram especiais. Considerando o exposto, notam-se, no 

depoimento do Turista 13, os aspectos que influenciaram na formação da opinião: 

 “Sem sombra de dúvidas, Bonito. O contato direto com a natureza e a biodiversidade 
e recursos naturais, como os rios e cachoeiras, proporcionam um cenário encantador 
e fantástico. Este contato é intenso, seja na trilha, na flutuação ou na visualização da 
fauna e flora”. 

 

 Quando se compara a natureza em passeios de praia com os de Bonito, o turista acaba não 

tendo um parâmetro, já que a forma de interação com a água e com a natureza é muito distinta. 

Visando a entender a forma de pensar do turista sobre a natureza, foram formuladas as 

seguintes perguntas: O que é natureza para você? Quando se fala de natureza, o que você 

visualiza? Esses questionamentos foram elaborados porque não se pode apreender a percepção 

de um indivíduo sobre a água sem conhecer o conceito, o ideário e as sensações que ele tem 

sobre a natureza, uma vez que tais aspectos influenciam nas demais respostas. A partir da análise 

realizada, observou-se que a ideia de natureza é muito diversificada entre os entrevistados. Foram 

identificadas sete categorias, sendo que duas aparecem como as mais frequentes: natureza pouco 

alterada pelo homem e bem-estar, como se vê na Tabela 3. 
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Tabela 3: Ideia de Natureza dos Turistas. 

 
Categoria Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Natureza pouco alterada pelo 
homem 

7 41,17% 

Bem-estar 4 23,52% 

Vida 2 11,76% 

Preservação 1 5,88% 

Água 1 5,88% 

Liberdade 1 5,88% 

Totalidade 1 5,88% 

Total 17 100% 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 A categoria “natureza pouco alterada pelo homem” representa o conteúdo exposto por 

sete turistas. Nos seus depoimentos, percebeu-se que a natureza está associada à ausência da 

intervenção humana, conforme ilustra a resposta do Turista 17: 

Natureza é tudo que se relaciona com preservação da fauna e da flora. Eu visualizo uma 
floresta virgem, intocada pelo homem, onde pode-se construir trilhas, para se visitar de 
forma a provocar o mínimo de impacto ambiental, para se explorar os recursos hídricos, 
a fauna e a flora. 

 
Essa categoria reforça a relevância da discussão de Santos (1996) e Bressan (1996), que 

trazem à tona a necessidade de compreender a relação do homem com a natureza e superar o 

conceito de natureza como uma paisagem sagrada e intocada. Tal posicionamento fica evidente 

no conteúdo da resposta do Turista 13: “Natureza é estar em contato com o natural e com tudo 

aquilo que não foi alterado pelo homem. A natureza traz a sensação de paz e tranquilidade”. 

 A água transparente transmite a sensação de natureza conservada para os turistas, o que 

reforça o ideário de natureza pouco alterada pelo homem. Os turistas, na bacia do rio Formoso, 

têm contato, em muitos momentos, com paisagens transformadas por outras atividades 

produtivas, principalmente a pecuária e a agricultura. Mesmo assim realçam, nas entrevistas, que 

a natureza é preservada em Bonito.   

A categoria “bem-estar” está evidente nas respostas relacionadas à natureza, calmaria, 

tranquilidade, descanso, alegria, paz, saúde e felicidade. Dos 17 entrevistados, quatro apontaram 

o sentimento de bem-estar à ideia de natureza. Além dessa categoria, dois turistas associaram a 

ideia de natureza à “vida”, como no depoimento do Turista 2: ”Natureza, pra mim, é vida e nós 

estamos destruindo a nossa vida”.       
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Na pesquisa da ABETA (2010), com os turistas de aventura e natureza, o termo “paz” 

apareceu fortemente ligado à natureza. Outras palavras/expressões que também surgiram nas 

entrevistas na pesquisa da ABETA (2010) foram: sentir-se vivo, tranquilidade, sozinho, 

contemplação, liberdade e fugir. Nas entrevistas dos turistas da bacia do rio Formoso, essas 

palavras também se sucederam, mas fortemente vinculadas ao contato com a água. 

Os turistas da BRF afirmaram que se sentem parte da natureza nos passeios em Bonito, 

que a imersão e a possibilidade de contato direto com a natureza e, principalmente, com a água 

translúcida, proporcionam uma sensação de imersão na natureza intocada e conservada. Outro 

ponto que reforça essa afirmação é a resposta dada pelos turistas quanto ao diferencial de Bonito 

como destino de natureza. A análise de conteúdo revelou a existência de oito categorias, sendo 

que três aparecem com mais frequência: natureza, conservação e singularidade (Tabela 4). A 

transparência da água e a beleza também foram mencionadas, mas ficou evidente, nas respostas 

dos entrevistados, que todas as categorias são influenciadas pela transparência das águas. 

 

Tabela 4: Diferencial de Bonito como Destino de Natureza. 

 
Categoria Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Conservação 4 23,52% 

Natureza 4 23,52% 

Singularidade 3 17,64% 

Transparência da água 2 11,76% 

Beleza 2 11,76% 

Estrutura 1 5,88% 

Bem-estar 1 5,88% 

Hospitalidade 1 5,88% 

Total 17 100% 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

Quando indagados se algo no passeio os havia surpreendido, ouviram-se respostas 

interessantes. O objetivo da questão era compreender a percepção que o turista teve dos roteiros 

e analisar se as expectativas foram atendidas. Nas respostas dos turistas, foram identificadas nove 

categorias, conforme a Tabela 5. Todas as nove categorias são positivas.  

Os turistas se impressionaram e ficaram surpresos com diversos aspectos. De acordo com 

as análises, tais aspectos condizem com os fatores que os motivaram na viagem para Bonito. 

Porém, eles não imaginavam que os programas poderiam superar as expectativas. Percebe-se que 

a tomada de decisão de Bonito como destino foi baseada em questões racionais, estéticas e 

emocionais. Mesmo com essa diversidade de incentivos, os turistas se impressionaram. 
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Tabela 5: Aspecto que Surpreendeu os Turistas nos Passeios em Bonito. 

 
Categoria Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Beleza 3 17,64% 

Transparência da água 3 17,64% 

Estrutura 3 17,64% 

Natureza 2 11,76% 

Satisfação 2 11,76% 

Bem-estar 1 5,88% 

Conservação 1 5,88% 

Totalidade 1 5,88% 

Hospitalidade 1 5,88% 

Total 17 100% 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Segundo Bignami (2002), o ser humano tem a imagem real e virtual de algo. A imagem 

virtual é construída a partir de informações que o indivíduo recebe sobre o objeto, o lugar ou a 

pessoa, criando uma imagem mental. A imagem real é a imagem percebida e concebida no 

momento da observação do objeto, do lugar ou da pessoa. No caso do turismo, que lida com 

produtos intangíveis, a primeira imagem formada é a virtual. O turista compra um pacote a partir 

da imagem virtual que constrói; quando chega ao destino, depara-se com a imagem real, que 

pode ou não ser consistente com a imagem virtual.      

No caso de Bonito, os turistas se encantaram com as imagens disponibilizadas na compra 

do pacote, nas fotografias de amigos e nas mídias. A partir disso, criaram expectativas que 

poderiam ou não ser atendidas. A imagem vendida ao turista pelos folders, vídeos e demais 

ferramentas de publicidade exibe atividades de imersão e contemplação em rios de águas 

cristalinas e natureza conservada. 

Quando perguntados sobre a temperatura da água dos rios que visitaram, a maioria dos 

turistas comentou que a água é fria. Dos 17 entrevistados, sete comentaram que a água é fria, mas 

agradável; cinco que é fria e cinco que é agradável e boa (Tabela 6).  Assim, a maioria dos turistas 

considera que a água é fria, porém agradável.  

 
Tabela 6: Opinião dos Turistas sobre a Temperatura da Água dos Rios. 

 
 Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Fria, mas agradável. 7 41,17% 

Agradável/Boa 5 29,4% 

Fria 5 29,4% 

Total 17 100% 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Quanto à questão da profundidade dos rios, verificou-se que os entrevistados se sentiram 

seguros com a profundidade. Identificaram que todos os rios têm trechos mais profundos e mais rasos, 

mas que, com os equipamentos e as orientações do guia, sentiram-se seguros. 

 Ao serem indagados sobre a velocidade dos rios, todos opinaram que a foi vista como um 

aspecto tranquilo. Essa questão foi feita para captar a percepção quanto ao sentimento de 

segurança e bem-estar. Por outro lado, a velocidade dos rios nos passeios de aventura como Bote 

e Boia-cross pode proporcionar experiências mais radicais. No entanto, percebeu-se que os 

turistas não deram destaque a esse aspecto do rio.  

A impressão dos entrevistados quanto à quantidade e variedade dos peixes é bem difusa. 

Quanto à quantidade de peixes, a maioria dos turistas que selecionaram os roteiros que 

propiciavam visualizar muitos peixes, como os balneários, enfatizou a quantidade de peixes, mas 

não a variedade. Alguns turistas ficaram desapontados por não verem muita diversidade; outros 

ficaram maravilhados pela possibilidade de nadar com os peixes.      

Quando questionados se perceberam se havia vegetação à margem dos rios, 16 

responderam que perceberam e um turista disse que não reparou. O Turista 17 forneceu a 

seguinte resposta: “As margens dos rios estão bem preservadas, com a mata ciliar muito bem 

conservada”. Essa observação enfatiza a importância que o turista atribui à paisagem como um 

todo e que, mesmo no momento da flutuação ou de outra atividade aquática, está atento ao 

ambiente. A vegetação nas margens dos rios e no decorrer das trilhas é fundamental para a 

qualidade das águas e da experiência turística. 

Quando se trata da qualidade da água, os turistas prestaram muita atenção à transparência e 

à coloração da água. Pelo seu relato, eles não têm ideia dos fatores que influenciam a qualidade da 

água; acreditam que a água transparente é de qualidade. Para mais de 80% dos entrevistados, os 

indicativos de qualidade da água para banho são a coloração e a transparência da água.   

Os turistas mencionaram o tempo todo que nunca encontraram em outro destino turístico 

águas tão transparentes como as dos rios de Bonito. Testemunharam também que a coloração 

azulada e esverdeada de alguns rios encanta e embeleza os rios e que essas características 

proporcionam ótima visibilidade do ambiente aquático.  Esse discernimento fica claro na resposta do 

Turista 13: “A transparência da água proporciona uma visão impressionante da biodiversidade 

aquática; troncos e vegetações ajudam a transformar o passeio em um verdadeiro aquário natural”. 

Nos depoimentos, os turistas relataram que o contato com rios cristalinos e a natureza conservada 

proporciona uma experiência que não haviam tido em outros destinos.  
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Quando questionados sobre como a água influenciou na experiência turística, 

constituíram-se sete categorias, conforme se verifica na Tabela 7. O propósito do questionamento 

foi atender a um dos objetivos da pesquisa, em relação à compreensão dessa influência na 

experiência. As respostas foram extensas e com muito conteúdo. Por isso foram encontradas mais 

de uma categoria. 

 
Tabela 7: Forma como a Água Influencia na Experiência Turística. 

 
Categoria Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Transparência da água 14 48,27% 

Preferência 4 13,79% 

Essencial 4 13,79% 

Beleza 2 6,89% 

Bem-estar 2 6,89% 

Conservação 2 6,89% 

Superação 1 3,44% 

Total 29 100% 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A categoria que mais apareceu nas respostas foi a transparência da água. Dos 17 

entrevistados, 14 declararam que a transparência da água influenciou a experiência turística.  Na 

resposta do Turista 6, percebe-se a importância que ele atribui à transparência da água: “Quando a 

gente viu que a água era cristalina, foi quando deu o barato do negócio. Se ela não fosse tão cristalina, 

não seria tão impressionante como foi”. O Turista 17 relatou a sua experiência na flutuação: 

 
Achei muito gelada, mas a transparência é impressionante e os peixes são muito 
tranquilos e não se assustam com a presença humana. Muito importante, porque 
consegui visualizar toda a extensão do rio, a profundidade, as margens, os peixes, uma 
pequena folha...consegui ver tudo. 

 
As categorias preferência e essencial estão relacionadas ao conteúdo da resposta dos 

turistas quanto à seleção de programações que envolvem água. Nota-se que esse é um critério 

para a escolha do destino e dos roteiros. Um exemplo da categoria preferência e transparência da 

água, na mesma resposta, foi a do Turista 15: “Normalmente procuro locais com natureza e água 

para minhas viagens. As experiências são mais ricas. A transparência ajuda na imersão das pessoas 

no passeio, no contato com a natureza e na beleza do passeio”.   

O Turista 12 ressaltou a transparência da água como diferencial de Bonito, quando 

comparado com outros destinos: 
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Acredito que a transparência da água é fator determinante para a migração de diversos 
turistas para Bonito. O fato de haver corredeiras e cachoeiras é um atrativo, mas existem 
concorreria em outros destinos mais próximos de outras capitais (Brotas x São Paulo, por 
exemplo). Porém, a transparência da água é de fato o grande diferencial e, por isso as 
pessoas se dispõem a fazer uma longa viagem.  

 

A resposta do Turista 14 incluiu o conteúdo da categoria transparência da água e superação: 

 

Eu comecei a perder o medo... de tão bonito os lugares preferi viver o momento e 
aproveitar a natureza do que ficar paralisada e não entrar no rio e aproveitar as 
cachoeiras. A transparência da água me passou tranquilidade durante a flutuação e 
mesmo durante as cachoeiras... conseguir ver o peixes e mesmo as pedras me fazia ter a 
sensação de um pouco mais de segurança...além de trazer a sensação de algo limpo, 
protegido e não contaminado e poluído.  

 

Apesar da diversidade das experiências e do contato com a água nos roteiros da BRF, os 

turistas emitiram opiniões muito similares sobre a importância da água para o turismo em Bonito. 

A transparência da água nos passeios da BRF influencia de forma significativa na satisfação dos 

turistas. As águas cristalinas são, sem dúvida nenhuma, o diferencial de Bonito e proporciona 

diversas percepções e sensações. Os turistas associam a transparência da água com qualidade e 

natureza conservada. O contato com os rios cristalinos remete os turistas a emoções e sensações 

de tranquilidade, liberdade, superação e bem-estar.      

Os turistas vêm para Bonito em busca da natureza com enfoque principalmente na água. 

Eles criam uma expectativa que é atendida e quase sempre superada pelas experiências que 

vivenciam. Quando se trata dos recursos hídricos, em diversos momentos os visitantes concebem 

que a água transparente é fundamental para a experiência turística. Citam que a água é um 

elemento da paisagem e que reflete o equilíbrio do ecossistema.   

A qualidade que os turistas percebem é a qualidade estética. Nos momentos dos 

passeios, poucos refletem sobre temas como a qualidade da água e a sustentabilidade. O 

interesse é mais dirigido a vivenciar as experiências do que a questionamentos sobre o ambiente 

e a qualidade da água.  
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Capítulo 9 

 

 
EL PAISAJE FLUVIAL EN ESCENARIOS URBANOS Y PERIURBANOS EN EL SUDESTE DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ARGENTINA 
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INTRODUCCIÓN  
 

El paisaje se define como la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio; es 

todo lo que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. En definitiva, es todo aquello 

que forma un conjunto de elementos visibles sobre el horizonte.  

Este concepto se ha convertido para las sociedades actuales en un bien cada vez más 

considerado y codiciado cuando sus atributos son percibidos favorablemente por la sociedad. El 

término evolucionó, principalmente en las últimas décadas, desde una visión más vinculada a lo 

“ecológico” hacia otra más compleja, de naturaleza holística y humanista.     

Así, se concibe como una categoría científica general de carácter transdisciplinario la cual 

refleja la interacción de componentes naturales, técnico-económicos y socio-culturales (SALINAS y 

MIDDLETON, 1998). Esto requiere sin duda de un abordaje multi dimensional y disciplinar.     

El medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Dado que la percepción es subjetiva y 

variable según el tipo de perceptor, la evaluación puede arrojar tantos resultados como perceptores 

haya. La percepción es inherente a la designación del paisaje. En su evaluación intervienen una serie 
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de elementos que aportan principalmente información visual, pero también la herencia cultural 

asociada a ese paisaje, los usos y costumbres de la población, la tipología de las construcciones e 

incluso otras sensaciones como olores y sonidos.       

El paisaje se considera patrimonio natural de la sociedad, pues está constituido por el 

conjunto de bienes heredados, utilizados o no por el hombre. También constituye  un recurso, al 

igual que el agua, el aire, el suelo, en particular desde el interés turístico - recreativo, y hasta 

meramente contemplativo, para la satisfacción de las diversas necesidades humanas; es decir que 

lleva implícito el aprovechamiento humano.       

Las modificaciones y la dinámica que experimenta un paisaje en el tiempo, pueden 

atribuirse a fenómenos tanto de origen natural como antrópico. Las transformaciones sufridas por 

la intervención de las actividades humanas suelen ser percibidas a menudo como una agresión al 

paisaje y tener distintos orígenes; por ejemplo pueden ser el resultado de acciones directas como 

la tala de bosques, o el desarrollo de una obra de infraestructura (rutas, caminos, tendidos 

eléctricos, gasoductos). Las obras existentes o a implantarse implican una intrusión visual; este 

concepto se refiere a la superficie ocupada por un objeto en el plano de visión del observador. 

   De acuerdo a lo expuesto, el paisaje se convierte en las sociedades actuales en un bien 

cada vez más considerado y codiciado cuando sus atributos son percibidos favorablemente para la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas de uso/consumo. En el caso particular de los 

paisajes fluviales, éstos constituyen corredores ecológicos y socio-culturales que conectan 

sistemas ambientales, que generan articulaciones del territorio (NIETO y NIETO, 2007). Su 

protección, restauración y usos forman parte de la problemática actual en escenarios urbanos y 

periurbanos, en cuanto al ordenamiento y planificación.      

El SE de la provincia de Buenos Aires (Argentina) en su región costera, se halla atravesado 

por diversos cursos fluviales que se categorizan como arroyos. Éstos, al involucrar las tramas 

urbanas y periurbanas en ciudades y enclaves turísticos, se constituyen a la vez en motivo de 

conflictos y la base de oportunidades para un desarrollo sostenible de sus comunidades, en un 

contexto de planificación territorial.       

Como se dijo, el paisaje puede ser considerado como un patrimonio natural y un recurso. 

En nuestro caso de estudio nos centrarnos en esta idea toda vez que los elementos fluviales del 

paisaje no sólo no son aprovechados socialmente en el SE bonaerense, sino que son en muchos 

casos ignorados o literalmente negados. Es un desafío transformar este patrimonio en un recurso 

cuyo uso y provecho adquiera características de sustentabilidad ambiental. 
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Descripción climática, pluviométrica, geológica y geomorfológica del área de estudio 

  
La provincia de Buenos Aires, tiene una superficie aproximada de 300.000 km², y 

comprende parte de la llanura Chacopampeana. La zona de estudio se encuentra sobre  las 

estribaciones orientales del sistema serrano de Tandilia.  

En términos climáticos, el área de estudio, y según la clasificación de Thornthwaite es 

subhúmedo-húmedo mesotermal con poca o nula deficiencia de agua (BOCANEGRA et al., 1989). El 

mismo es templado con influencia oceánica, con temperaturas medias mensuales moderadas con baja 

amplitud térmica. La zona objeto de estudio de la presente investigación es el SE de esta provincia. 

El área pertenece al régimen atlántico, con máximas precipitaciones a fines de primavera 

y verano (>1200 mm). Los valores medios han ido en aumento en los últimos periodos (>900 mm) 

(MARTOS, 1998; BOCANEGRA et al., 1993; CIONCHI y REDIN, 2004).  

La expresión geomorfológica del Sistema de Tandilia es la de un sistema de montañas de 

bloques limitados por fallas (TERUGGI y KILMURRAY, 1975), con orientación NO-SE, con 

afloramiento de ortocuarcitas de edad eopaleozoica (Formación Balcarce), (DALLA SALDA y 

IÑIGUEZ RODRIGUEZ, 1979), y sedimentitas loéssico- limosas, con proporciones variables de 

arcillas y arena, del Pleistoceno superior - Holoceno (FIDALGO, 1992), por encima del mencionado 

afloramiento. Las serranías son de baja altura (250 m), y disminuyen hasta alcanzar el nivel del mar 

sobre la costa. La denominada pampa interserrana o llanura interserrana (terrenos cenozoicos) 

circunda al sistema serrano (FRENGUELLI, 1950; ROLLERI, 1975). Ésta se extiende hacia el S y SO 

del eje de las sierras. Esta región conforma una planicie con cotas cercanas a  200 msnm entre los 

cordones serranos de Tandilia al Norte y Ventania al Sur.    

La formación de los ambientes de llanura en la pampa bonaerense se inicia con 

posterioridad al retiro del mar paranaense en el Mioceno tardío. Hacia el Mio-Plioceno la llanura 

interserrana se convierte en un área positiva estabilizada (ZÁRATE y RABASSA, 2005). La red de 

drenaje fue labrada unos 30.000 A. P. con distintos eventos que la reactivaron (ZÁRATE y 

RABASSA, 2005). Los movimientos de reajuste profundizaron cauces que mantuvieron las mismas 

posiciones topográficas durante el Cenozoico tardío (ZÁRATE, 1989).  

Las líneas de drenaje están definidas por el control estructural del sustrato. La localización 

geológica hace que las cabeceras de los arroyos que desembocan en el tramo analizado y en su 

inmediata vecindad presenten un paisaje dominado por la estructura tectónica subyacente de las 

Sierras Septentrionales (ZÁRATE, 1989). 
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La red de drenaje entre Miramar y Mar del Plata (el área del presente estudio), se 

desarrolla sobre el piedemonte proximal de Tandilia sobre un sustrato del Plio-Pleistoceno, 

que genera un paisaje de moderado a fuertemente ondulado en la proximidades del frente 

serrano (ZÁRATE, 1989). El paisaje moderadamente ondulado es resultado de la acción fluvial y 

la existencia de una cubierta eólica que suavizó las formas del relieve, el cual pierde 

expresividad gradualmente en dirección SO, en particular en los tramos inferiores de las 

cuencas de los arroyos. Los cursos situados en la porción oriental desaguan mayoritariamente 

en el océano Atlántico (ZÁRATE y RABASSA, 2005).  

La zona costera presenta una morfología de acantilado de altura variable 

interrumpido en las zonas de desembocadura. En los tramos terminales presenta un escalón 

topográfico de 0.8-2 m de desnivel, que forma cascadas según la jerarquía del curso. Zárate y 

Rabassa (2005) postularon que podrían estar vinculadas con el descenso del nivel del mar 

ocurrido con posterioridad al máximo transgresivo del Holoceno medio. La depositación en los 

valles fluviales actuales fueron excavados en ciclos anteriores correspondientes a edades 

Lujanense– Platense (ZÁRATE, 1989).  

El SE de la provincia de Buenos Aires es uno de sus sectores más relevantes en 

términos turísticos y productivos (Figura 1). El estado y la calidad ambiental de los ríos y 

arroyos del sector analizado ha cambiado en los últimos 150 años, desde la incorporación de la 

agricultura extensiva e intensiva, que sucedió a la época de la ganadería extractiva de fines del 

siglo XIX y del emplazamiento de escenarios urbanos de distinta escala y complejidad que 

intervinieron a los cursos con distinto modo e intensidad. 

Estos cambios no son exclusivos de los cursos del SE bonaerense, tal como expresaron 

González del Tánago y García del Jalón (2007), sino el resultado del devenir común que acompaña 

el desarrollo económico y social que afecta a los paisajes fluviales. 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio.  

 

 
 

Fuente: Autores, 2016. 

 

A fines de siglo XIX se fundaron dos ciudades en el SE de la provincia de Buenos Aires; 

Mar del Plata y Miramar. Si bien en los comienzos tuvieron modelos de desarrollo semejantes, con 

el tiempo la expresión territorial de una y otra se ha mostrado de modo diferente, tanto por su 

cantidad de habitantes como por la expansión urbana y su estilo de desarrollo. La ciudad de Mar 

del Plata (partido de General Pueyrredon) fue fundada el 10 de febrero de 1874 a la vera del 

arroyo de Las Chacras, por la oferta de los que actualmente se denominan servicios ambientales. 

El partido de General Pueyrredon cuenta con dos ciudades principales, Mar del Plata y Batán, y 

varias poblaciones dispersas en el ámbito rural y serrano.  

Si bien los paisajes fluviales pueden representar un componente inestimable del 

patrimonio natural, en ciudades como Mar del Plata han desaparecido en gran parte bajo la 

estructura urbana, especialmente en la vertiente S del eje serrano de Tandilia. En este sector, la 

rápida expansión urbana desde principios a mediados del siglo XX, hizo que algunos arroyos como 

Las Chacras, El Barco y del Tigre desaparecieran debajo de la geografía urbana.   
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Desde su fundación, Mar del Plata tuvo un rápido crecimiento poblacional; posee una 

población estable cercana a 618.989 habitantes (Departamento de Información Municipal, 

Secretaría de Desarrollo Productivo, Municipalidad de General Pueyrredon) y desarrolló una 

compleja economía que integra la producción primaria con los sectores secundarios y terciarios. 

En época veraniega (diciembre-marzo en el hemisferio S) el turismo incorpora en corto tiempo 

unos 3.000.000 de personas. En ese proceso de expansión y desarrollo moderno, Mar del Plata 

ocultó literalmente los arroyos que la surcan, mediante obras de ingeniería, al tiempo de su 

proceso de expansión urbana. La especulación inmobiliaria fue una fuerza impulsora de este 

proceso que incluyó, entre otros aspectos, la apropiación privada de sectores geomorfológicos 

altamente dinámicos de las cuencas fluviales y la pérdida casi total del paisaje fluvial en la trama 

urbana. Actualmente, sólo encontramos estos rasgos geomorfológicos en áreas periurbanas y, en 

particular, en la porción más austral y zonas alejadas del territorio comunal (Figura 2). 

 
Figura 2: Áreas urbanas y cuencas de drenaje en la vertiente SE del sistema de Tandilia en los partidos de General 

Pueyrredon y General Alvarado, Provincia de  Buenos Aires. 
 

 
Fuente: Autores, 2016. 
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En el vecino partido de General Alvarado, se fundó en 1888 la ciudad de Miramar sobre 

las márgenes del arroyo el Durazno, que actualmente posee una población aproximada de 30.000 

habitantes. Otros asentamientos urbanos del partido son Mar del Sur, Comandante Nicanor 

Otamendi, Mechongué y Centinela del Mar. Las principales actividades económicas se centran en 

la explotación agrícola-ganadera y el turismo de sol y playa durante el verano.  

El desarrollo urbano de las localidades del partido permitió que los arroyos discurrieran 

libremente dentro las tramas urbanas de sus ciudades y poblados. Esta situación implica que una 

parte significativa de las geoformas fluviales características permanezcan activas y bajo el dominio 

público. Así se vislumbra al arroyo las Brusquitas flanqueando la población de C. N. Otamendi, 

Miramar atravesado por los cursos de El Durazno y la Totora, Mar del Sud por los arroyos La Tigra 

y La Carolina, Mechongué en las cercanías del arroyo Chocorí y Centinela del Mar atravesado 

también por los cursos El Pescado y La Nutria Mansa. En ocasiones, si bien no fueron obliterados 

totalmente, sus márgenes y cauces sufrieron cambios, restricciones y constreñimientos por 

práticas agrícolas, generación de tajamares y puentes viales (Figura 2).    

En efecto, en General Alvarado los cursos fluviales son abiertos, funcionales, 

transcurren a través de sus plantas urbanas y desembocan en el mar poco o nada alterados; 

además, se constituyen en espacios de uso público valorados por los pobladores como 

sectores recreativos. Por el contrario, en Mar del Plata, mayoritariamente, fueron rectificados, 

entubados y transvasadas sus cuencas. De tal modo, las geoformas típicamente fluviales se 

incorporaron a las tramas urbanas muchas veces como infraestructuras de desague urbano y 

desembocan en el Océano Atlántico totalmente artificializados. En estos casos se permitió que 

las superficies impermeabilizadas fuesen apropiadas por parte del sector privado 

transformando las llanuras de inundación e incluso los cauces en objetos manipulados por la 

especulación inmobiliaria.  

Esta idea fue nuestro foco de trabajo, ya que los elementos fluviales del paisaje no 

sólo no son aprovechados socialmente en el SE bonaerense, sino que son en muchos casos 

ignorados o literalmente negados, toda vez que han sido obliterados o entubados. Es un 

desafío transformar este patrimonio en un recurso cuyo uso y provecho adquiera 

características de sustentabilidad ambiental. 
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HIPÓTESIS 

 
Los sistemas fluviales que atraviesan las tramas urbanas y periurbanas, en ciudades y 

enclaves turísticos, se constituyen en motivo de conflictos y a la vez de oportunidades para un 

desarrollo sostenible de sus comunidades en un contexto de planificación territorial. 

 
OBJETIVO 

  
La presente investigación se propuso desarrollar un análisis de escenarios fluviales urbanos y 

periurbanos que puede aportar consideraciones a la planificación territorial y a la gestión ambiental. 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las redes de drenaje en el SE bonaerense han sido estudiadas desde hace más de tres 

décadas. Los primeros estudios realizados fueron de corte geomorfológico cuantitativo (CIONCHI, 

1984), estudios de aspectos geohidrológicos (KRUSE, 1985) y estudios morfométricos e 

hipsométricos (MARTÍNEZ y CIONCHI, 1987, 1988; CIONCHI y MARTÍNEZ, 1988). Casi una década 

después, se realizó la caracterización de redes de drenaje (KRUSE et al., 1996), se evaluó el riesgo 

de inundaciones y procesos geoambientales (DEL RÍO et al., 1998, MARTÍNEZ ARCA et al., 2003, 

DEL RÍO et al., 2004) y estudios hidrogeológicos (QUIROZ LONDOÑO et al., 2006). Sin embargo, no 

hay estudios previos que aborden la cuestión de los sistemas fluviales como componentes 

escénicos del paisaje y su valoración perceptual, los cuales requieren de una metamirada 

multidimensional y transdisciplinaria.  

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Se realizó el estudio geomorfológico y morfométrico y una caracterización físico-química 

y biológica de los arroyos de la región. Se realizó una revisión bibliográfica histórica, periodística y 

consultas a informantes clave acerca de las actividades y obras de regulación de arroyos, registro 

de inundaciones y fenómenos conexos durante el siglo XX y primera década del XXI.    

Posteriormente se aplicaron sistemas de evaluación perceptual del paisaje y se 

implementó una comparación con valores obtenidos de un método de gestión visual del paisaje 

rural (sensu CAÑAS y RUIZ, 2001, ver más adelante). Se implementaron las metodologías propuestas 

por Ayuga y Téllez, 2001), adaptadas a las condiciones locales y modificadas por las experiencias de los 

autores de este trabajo, a los fines de lograr la valoración cuantitativa del paisaje.   
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Se tomaron fotografías orientadas aguas arriba, aguas abajo, hacia el N y hacia el S en 

al menos tres cortes que representan en general porciones de la desembocadura, cuenca 

media y alta de los arroyos. Las distintas posiciones de las cuencas hídricas, coinciden con 

zonas de transformación urbano-rural: a) Área rural, coincide con la naciente de los cursos, 

que fluyen por la Pampa Interserrana, desde las divisorias hacia la desembocadura; b) Área 

rur-urbana o periférica, coincide con la intersección de rutas y caminos principales con los 

cursos fluviales al atravesar espacios rurales y periurbanos; c) Área litoral, corresponde a la 

desembocadura de los arroyos en la costa del Mar Argentino, coincidente con algunos de los 

principales desarrollos urbanos.          

Las imágenes fueron tomadas teniendo en cuenta, por un lado, paisaje natural con 

presencia o ausencia de obras del hombre; y por otro, paisaje ordenado o desordenado debido a 

elementos que alteran o perturban su contemplación.  

Del relevamiento fotográfico paisajístico (>200 imágenes),  se seleccionaron 60 de ellas, 

las cuales fueron geoposicionadas en un mapa, en el cual se explicitó la posición y la orientación 

cardinal de cada una (Figura 3). 

Para estudiar la valoración perceptual del paisaje fluvial, dichas imágenes fueron 

sometidas a apreciación y valoración cuantitativa por parte del público participante (muestra 

intencional de estudiantes universitarios y de formación profesional, con representación de 

ambos sexos, de distinto origen, lugar de residencia, actividad principal, edad). Las imágenes 

seleccionadas fueron proyectadas a este público de manera desordenada, sin respetar la 

secuencia geográfica de los cursos de agua, para ser sometidas a dicha evaluación. Se aplicó un 

instrumento de recolección de datos (planilla). Ésta presentó dos ejes de análisis; por un lado, el 

encuestado debía valorar cuantitativamente las imágenes ofrecidas, en las que 1 representó el 

menor valor y el 5 equivalió a la imagen más agradable. Además, se solicitó que explicaran los 

motivos por los cuales seleccionaron dichas imágenes (las cinco más y las cinco menos 

agradables), según su parecer, sin que mediase explicación ni discusión grupal alguna. 
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Figura 3: Localización de imágenes relevadas y seleccionadas con mayor (5) y menor (1) puntaje (ver sección Resultados). 
 

  
 

Fuente: Autores, 2016. 
 

 

De este modo, se pudo establecer un orden de preferencia o rechazo de cada imagen 

correspondiente a algún aspecto de los cursos fluviales.        

Por otra parte, se apeló a la aplicación del método de gestión visual  propuesto por 

Cañas y Ruiz (2001), basado en el reconocimiento del campo geomorfológico y paisajístico, (pese 

a que el mismo presenta una clara orientación mediterránea), en el cual se procedió a la 

ponderación de atributos y parámetros según las puntuaciones propuestas por los mencionados 

autores para los mismos.  

Los parámetros físicos considerados se agrupan en once atributos físicos con un total de 

30 variables. Además, se consideraron tres atributos estéticos, definidos por ocho variables en 

total (para profundizar en la metodología, ver Cañas y Ruiz, 2001). 
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 La puntuación de atributos se asignó según Cañas y Ruiz (2001): 

Fórmula general:      

Donde:  

Vxi: Valoración en puntos de la variable i, del parámetro x. 

Z, K: Coeficientes que pueden tomar sólo los valores 0 y 1. Cuando K toma el valor 0, 

entonces Z toma el 1 y a la inversa. 

Pxi: Es el peso de la variable i del parámetro x, solo viene definido cuando Z es 0 y K es 1. 

fxi: Factor multiplicador de la variable i del parámetro x, solo viene definido cuando Z 

es 1 y K es 0. 

exi: Valor otorgado, en la observación, a la variable i del parámetro x 

Nota: Si no se indica fxi quiere decir que Z= 1 y K=0, entonces  la fórmula quedará 

 (Fórmula tipo 1) 

Si se indica fxi quiere decir que Z= 0 y K=1, entonces la fórmula quedará 

 (Fórmula tipo 2) 

 

La puntuación de la calidad surge de la aplicación de los valores propuestos entre un 

rango de valores extremos que va de -7,5 a 318,75, por lo que el método posee un alto grado de 

sensibilidad; es decir, que refleja pequeños cambios que suceden en la valoración del paisaje. Los 

valores fueron normalizados y agrupados para obtener siete categorías de paisaje: Degradado 

(menor a 39 puntos), Deficiente (39 a 86), Mediocre (86 a 132), Bueno (132 a 179), Notable (179 a 

226), Muy Bueno (226 a 272) y Excelente (mayor a 272).  
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RESULTADOS 

 
Características de los sistemas fluviales del SE bonaerense 

 
Las características físico-químicas de los sistemas acuáticos conjuntamente determinan 

las principales propiedades o atributos de estos ecosistemas. Estas características se deben a la 

interacción de las geoformas y el clima de las cuencas, y de cómo se relacionan otros factores 

como descarga, caudal, ancho del cauce y carga sedimentaria.   

Las características de los arroyos (Corrientes, Lobería, Seco, Chapadmalal, Las Brusquitas, 

Durazno, La Totora, La Carolina, La Tigra, Chocorí, El Pescado y Nutria Mansa) fueron estudiadas 

durante tres ciclos anuales diferentes, lo que permitió obtener un panorama sinóptico integral. 

Todos los arroyos estudiados, como se dijo, descargan sus aguas en el mismo ecosistema 

receptor, la costa del SE bonaerense del océano Atlántico sudoccidental. La temperatura de los 

arroyos mostró una marcada influencia estacional y osciló entre 11 y 27 °C, en concordancia con 

las temperaturas del aire, y como resultado de las bajas profundidades (40-50 cm) de los mismos. 

Todos los arroyos son levemente alcalinos a alcalinos (7-9 upH). Se observó que esta 

condición ambiental tendió hacia mayores valores durante las estaciones más cálidas. Los valores 

de oxígeno disuelto fueron muy variables entre arroyos y entre diferentes estaciones del año para 

un mismo arroyo. Sin embargo, éstos pueden caracterizarse como sistemas bien oxigenados (8-18 

mg.L-1) y entre cercanos a la saturación (70-90 %) e hipersaturados (>100 %).  

En términos nutritivos, los compuestos de N siempre estuvieron en elevada disponibilidad 

(nitratos: 3.5- > 50 µM) y el nitrógeno inorgánico disuelto nunca fue un factor limitante. Del mismo 

modo, los arroyos tuvieron a lo largo de todo el período estudiado disponibilidad de P (0.05- >1 

µM) y Si (~5-140 µM), de manera que la productividad primaria nunca estuvo limitada por 

nutrientes a lo largo del periodo estudiado. Esto se manifestó en los valores de pigmentos 

fotosintéticos hallados (principalmente clorofila a), cuyas concentraciones oscilaron entre ~0.4 y 

~10 µg.L-1. Por otro lado, los valores de materia orgánica particulada (MOP) hallados oscilaron en 

el rango de >500- ~5000 mg C.m-3. 

En síntesis, a pesar de las grandes variaciones registradas, los arroyos estudiados 

mostraron ser levemente alcalinos, oxigenados, con disponibilidad nutritiva a lo largo de todos los 

ciclos anuales estudiados, es decir sin aparentes limitaciones nutritivas, con moderada a elevada 

producción primaria o biomasa fototrófica y con gran capacidad de regeneración potencial de 

nutrientes. La heterogeneidad detectada podría deberse a las características hidrodinámicas de 

estos arroyos, así como al uso del suelo adyacente y a aspectos geomorfológicos. 
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Por otra parte, los valores de turbidez fueron muy variables y oscilaron entre 4-> 999 UNT 

(valor por encima del rango que el sensor es capaz de medir). Estos valores máximos fueron 

detectados en todos los casos, en muestreos inmediatamente posteriores a precipitaciones 

intensas (1-2 días post tormenta). Un aspecto cualitativo a remarcar es el cambio de apariencia del 

arroyo. La mayoría de los sistemas estudiados se perciben visualmente como cuerpos de aguas 

transparentes, en los que se puede reconocer el fondo de los mismos a 40-50 cm de la interfase 

agua-atmósfera. Sin embargo, los cambios observados en momentos post-precipitación fueron 

drásticos. El color adoptado por los arroyos fue marrón oscuro, percepción que se manifestó 

siempre asociada a un significativo aumento de los respectivos caudales.  

Los arroyos presentaron una marcada variación estacional en los datos de caudales entre la 

primavera, el verano y el otoño con respecto al invierno, con valores que van desde 0,219 m3/s en el 

otoño hasta 0,678 m3/s durante la primavera. Esta es probablemente la característica que contribuye 

en mayor proporción a los aspectos que definen y categorizan el paisaje fluvial de la región.  

Desde un enfoque morfométrico, las superficies de las cuencas de drenaje aumentan de N a 

S. Esto está relacionado fundamentalmente con la relación geométrica entre el rumbo del Sistema de 

Tandilia (NO-SE) y la orientación general de este sector de la costa atlántica  bonaerense (NE-SO). Los 

números de orden de las cuencas analizadas varían entre cuarto (Corrientes, Lobería, Las Brusquitas, 

Seco, La Carolina y La Tigra) y quinto (Chapadmalal, El Durazno, La Ballenera, Chocorí y Nutria Mansa). 

Las diferencias morfométricas entre las cuencas del partido de General Alvarado y las del 

partido de General Pueyrredon están dadas por cuatro variables independientes (no 

correlacionadas): la longitud total de los cursos de agua en la cuenca, el ancho medio del cauce, el 

coeficiente de compacidad y la densidad de drenaje (CAMINO et al., en elaboración). 

 

VALORACIÓN PERCEPTUAL DEL PAISAJE FLUVIAL 

 

Luego del análisis y procesamiento de la información surgieron las siguientes 

apreciaciones que por cuestión de extensión, en este trabajo se circunscriben a los extremos de 

valoración positiva y negativa. 

a) Con valoración de 5 puntos: La imagen 19 fue la más seleccionada (21 personas), luego 

la imagen 9 (19 personas), imágenes 14 y 30 (18 personas respectivamente), seguida de la imagen 

4 (elegida por 15 personas). 
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Imagen 19: Arroyo Chapadmalal, desembocadura-mar 

  

Imagen 9: A. Durazno, parque urbano Imagen 14: A. Chocorí, camino a Mechongué 

  

Imagen 30: A. Chapadmalal, cuenca media Imagen 4: A. Chapadmalal, desembocadura- puente 

Fuente: Autores, 2016. 

 

Con valoración de 1 punto: Las imágenes 6 y 57 fueron las más seleccionadas (34 y 33 

personas respectivamente), la imagen 21 fue elegida por 24 personas, seguida por la imagen 12 

(21 personas), y las imágenes 38, 46 y 58 fueron elegidas por 19 personas. 
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Imagen 6: Confluencia Arroyo Nutria Mansa y el 
Pescado  

Imagen 57: A. La Tigra, cuenca media 

  

Imagen 21: A. Durazno, periurbano Imagen 12: A. El Pescado, cuenca media 

 
 

 

Imagen 38: Nutria Mansa, 
cuenca media 

Imagen  46: Las Brusquitas, 
cuenca media 

Imagen 58: La Carolina, cuenca 
media 

 
Fuente: Autores, 2016. 

 

Como ya se comentó, en la segunda parte del cuestionario se solicitó a los encuestados 

que expresen los motivos por los cuales valoraron las imágenes, tanto en sus aspectos positivos 

como negativos. Se destacaron las siguientes argumentaciones: 

a) Valoradas con 5 puntos: 

- Imagen 19 

“Hermosa vista. Poca vegetación. Agua cristalina. Rocas. Vista plena. Terreno ondulado”. 

“La playa, las piedras, el cielo tranquilo, los pájaros volando, la paz que transmite el paisaje”. 

 

“La playa, naturalidad, limpieza, día soleado”. 

 

“Contraste con el mar, el color del agua y la amplitud del lugar, distintas texturas, 

piedras, agua y arena”. 
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b) Valoradas con 1 punto: 

- Imagen 6 

“Es un basural, agua contaminada, muchas piedras”. 

 

“Desagüe, contaminación, obras del hombre”. 

 

“Basura en el agua, caños de desagüe en mal estado sobre la arena”. 

 

La aplicación de la metodología (modificada para uso local) de Gestión Visual del paisaje 

elaborada por Cañas y Ruiz (2001), nos permitió determinar un orden de calidad de paisaje 

circunscripto a los ambientes fluviales considerados, aun cuando esa metodología ha sido 

desarrollada para ambientes rurales en general y con una fuerte orientación mediterránea.  

Por otro lado, si se tienen en cuenta los datos relevados en el campo, los valores de 

calidad de paisaje obtenidos en base a los atributos físicos y estéticos de los arroyos estudiados 

para la comparación de los recursos del paisaje  oscilaron entre 62,25 y 142,25 puntos (Cuadro 1). 

En base a estos valores, los paisajes fluviales relevados se clasifican: 

a)  uno como bueno (Imagen 19, b) tres como mediocres (Imágenes 4, 30 y 9,) y c) el resto 

como deficientes. 

La aplicación de este método cuantitativo fue validada con la opinión del público 

participante (Figura 4). Puede observarse que cuatro de los mayores guarismos calculados 

coinciden con cuatro de las imágenes más valoradas por el público participante.   

 La imagen discordante corresponde a un parque fluvial de la población de Mechongué 

sobre el arroyo Chocorí, que fue considerada muy valorada por el público participante,  pero cuya 

falta de singularidad le otorga valores cuantitativos bajos. 
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Cuadro 1. Puntajes obtenidos de atributos físicos y estéticos según la metodología aplicada. 

 

IMÁGENES 

19 9  14  30  4 38 46  58 12 21 57 6 

A
TR

IB
U

T
O

S 
FÍ

SI
C

O
S 

Agua 46 21 2 3 24 3 2,5 4 2,5 10 2 2,5 

Forma del terreno 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetación 0 18 19,5 18 30 19,5 17,25 12,5 15 16,25 11,25 0 

Nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 10 

Usos del suelo 15 1 5 15 5 10 15 5 10 5 10 15 

Vistas 4 1,5 1 6 3 3 1,5 1 6 1,5 8 8 

Sonidos 9 2 9 3 2 2 2 3 6 2 2 6 

Olores 12 3 4 6 3 4 3 4 4 3 4 8 

Recursos 
culturales 

0 0 0 0 6 4 0 0 6 0 0 0 

Elementos que 
alteran el paisaje 

-1,25 -4,75 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 0 -4,5 

TOTAL 88,75 44,75 42,25 52,75 78,75 47,25 43 31,25 53,25 39,5 42,25 45 

A
TR

IB
U

T
O

S 

ES
TÉ

TI
C

O
S 

Forma del terreno 9 10,5 3 7,5 6 7,5 6 3 3 -1 3 -2 

Color 13,5 7,5 6 13,5 7,5 7,5 3 6 3 7,5 3 7,5 

Textura 9 9 3 9 9 9 3 9 3 9 9 9 

Unidad 7 12 0 5 5 5 0 5 0 0 5 5 

Expresión 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

TOTAL 53,5 47 20 43 35,5 37 20 31 17 23,5 28 27,5 

TOTAL RECURSOS 142,25 91,75 62,25 95,75 114,25 84,25 63 62,25 70,25 63 70,25 72,5 

 
Fuente: Autores, 2016. 

 

Figura 4. Valores (recursos del paisaje) asignados a cada imagen según la aplicación de la metodología (Cañas y Ruiz, 
2001) y frecuencia de elección de las mejores (verdes) y peores (rojo) imágenes elegidas por el público participante. 

 

 
 

Fuente: Autores, 2016. 
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DISCUSIÓN 

 
De la metodología aplicada, resulta claro que los principales rechazos están lejos de 

relacionarse sólo con los elementos geodinámicos del paisaje fluvial, sino que se vinculan con el 

desorden y el uso inapropiado de los cursos como sitios de descarte de residuos, o por la mala 

resolución de las obras que afectan el fluir de los mismos.       

Si bien los paisajes fluviales pueden representar un componente inestimable del 

patrimonio natural, es interesante advertir cómo las personas que participaron de la experiencia 

de valoración perceptual reconocieron como paisajes atractivos no sólo aquellos estrictamente 

naturales como los que representan las desembocaduras de los arroyos, sino también los paisajes 

que funden la presencia de la ciudad con la de los cursos fluviales.   

Es precisamente en las áreas periurbanas donde está presente con mayor énfasis la 

afectación estética y funcional de los arroyos, que con la pérdida de naturalidad incorporan 

además problemas de saneamiento y ambientales en general.      

Los principales conceptos positivos expresados para las distintas fotografías recogen la 

idea de la presencia de aguas limpias y transparentes, la presencia de rocas y la articulación con la 

playa, la presencia urbana reflejada en el agua. En general la idea de parques bien cuidados, 

limpios y la idea de paz y tranquilidad para el uso del espacio, colores y variedad de vegetación. 

Lo opuesto, es decir las imágenes con peor valoración fueron asociadas con la presencia 

de basura, aguas sucias, contaminación, escasa o mal estado de la vegetación, desprolijidad y 

descuido general, poco caudal o estancamiento.  

A pesar de que la presencia de caños fue asociada, por los participantes que no conocen el 

lugar, con procesos de contaminación, los mismos cumplen una función muy distinta, ya que son un 

mero puente entre dos sectores del curso. Por otro lado, en otros arroyos con intrusiones visuales 

importantes como la presencia de puentes y estructuras de defensa en la desembocadura o la misma 

presencia urbana, fueron considerados muy positivamente ya que no se los asocia con desorden o con 

el aporte de contaminantes o residuos. En particular, la cuenca inferior y la desembocadura del arroyo 

Chapadmalal constituyen un claro ejemplo del alto valor paisajístico que tiene este curso.  

Es muy interesante observar que tanto la cuantificación escalar aplicada en este estudio 

(CAÑAS y RUIZ, 2001) como la apreciación del público participante, exhiben que son las 

desembocaduras y no las nacientes las porciones más atractivas de los cursos analizados. Sin embargo, 

en algunas comunidades del interior como Mechongué, el arroyo se convierte en un parque y así 

adquiere también una valoración funcional. Resulta también interesante advertir cómo justamente 
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este sitio ha merecido un lugar destacado por los integrantes del taller de evaluación perceptual, 

aunque la puntuación obtenida de la metodología paramétrica es baja. El paisaje como unidad de 

síntesis de los componentes naturales y la acción humana se constituye en las últimas décadas en una 

base ineludible para la planificación y gestión de base ambiental de los territorios.    

Si bien los cursos fluviales no suelen estar incorporados en la mirada valorativa del paisaje 

urbano, al menos en la región estudiada, en términos de patrimonio natural e identidad cultural, 

se advierte que las personas que han constituido el público participante de la experiencia de 

valoración perceptual han reconocido como paisaje atractivo no sólo aquellos paisajes 

estrictamente naturales como los que representan las desembocaduras de los arroyos, sino 

también los paisajes que funden la presencia de la ciudad con la de los cursos fluviales. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
Los cursos fluviales que atraviesan las ciudades son geoformas complejas de difícil 

metabolización e incorporación por parte de las estructuras urbanas, ya que por sus características 

topográficas y su dinámica representan un serio desafío de gestión. Éstos han recibido tratamientos 

disímiles según las distintas escalas de ciudades y modelos de tenencia de la tierra y han visto en 

muchos casos transformadas sus características tipológicas al transcurrir desde ambientes netamente 

naturales a rurales, periurbanos, hasta alcanzar su máxima transformación en los urbanos.  

Sin embargo, no todos los sistemas fluviales que fluyen por las ciudades sufren el mismo 

tipo de transformaciones. En efecto, mientras algunas ciudades obliteran los rasgos 

geomorfológicos característicos, otras, no sólo los sostienen, sino que incluso desarrollan 

infraestructuras y prácticas comunitarias integradoras que tornan a los cursos fluviales en 

escenarios de alta calidad ambiental y ejes netos de identidad de esa comunidad.  

Se da así la contradicción de que el mismo desarrollo que provoca la ruptura entre el 

hombre y su entorno natural, luego genera una mayor valoración de este recurso, incluso 

hasta la sobrevaloración, simplemente por el mero hecho de aumentar la escasez relativa o 

absoluta de este bien. En este sentido, el paisaje se ha ido transformando hasta llegar a ser un 

bien escaso para la sociedad; un claro exponente de ello es el valor inmobiliario que adquieren 

los inmuebles o tierras con atributos paisajísticos. De tal manera, el paisaje en tanto 

componente-sistema natural se transforma en una mercancía, que modifica su valor en 

concomitancia con su transformación intrínseca. 
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No sólo la percepción visual es componente de la construcción mental de un paisaje. 

También es menester referirse al paisaje sonoro de estas unidades ambientales. Los caudales 

elevados de estos arroyos promueven la percepción de un paisaje con un sonido particular. El 

escurrimiento de las aguas, en función de las velocidades puede proponer relax y descanso, si 

éstas son bajas, hasta de agilidad, excitación, exaltación, de alta energía y dinamismo, si las 

velocidades de las corrientes son altas.        

Algunos arroyos intervenidos que presentan cascadas otorgan al paisaje un componente 

de alto dinamismo que modifica la percepción del observador y propone múltiples utilidades: 

desde el regocijo de observación dinámica de la naturaleza hasta la oferta de un espacio concreto 

de pesca activa con tipos particulares de captura (por ejemplo, mosca). 

Desde el punto de vista de la información visual, los arroyos ofrecen una imagen biodiversa 

que es de agrado del observador. La diversidad biológica manifiesta en los componentes vegetales y 

animales más conspicuos es consecuencia directa o indirecta de las características fisicoquímicas de las 

aguas. La cascada ecosistémica generada a partir de altas concentraciones de nutrientes permite el 

desarrollo de los organismos fotosintéticos (vegetación riparia y sumergida, eventualmente flotante, y 

el plancton fototrófico). La presencia y biomasa de estos organismos productores primarios permite el 

desarrollo de las poblaciones zooplanctónicas, de invertebrados y de peces. Además, la vegetación 

constituye un hábitat ofrecido a las aves que se relacionan con estos cuerpos de agua, no sólo las 

acuáticas (cuya presencia ha sido detectada a lo largo de los diferentes ciclos anuales estudiados), sino 

también las de ciclo de vida aeroterrestre pero relacionadas a los cursos de agua por alimentación, 

bebida y captura de insectos en la interfase agua-atmósfera.   

Por otro lado, la vegetación marginal o riparia, en esta región conformada por piretros, 

juncos, totoras o espadañas, además de enriquecer el paisaje visual, opera como trampas de 

sedimentos, reduce el drenaje de sustancias potencialmente tóxicas desde los suelos 

adyacentes, lo que redunda en la oferta de varios servicios ecosistémicos, que escapan al 

análisis perceptual del paisaje.          

Estos beneficios de tipo sensorial son disfrutados en primera instancia por la población que 

habita el territorio que sirve de soporte al paisaje, que puede interactuar con él permanentemente, y 

de forma secundaria puede suceder lo propio con los turistas, viajeros y residentes.  

   La antropización conlleva una modificación del paisaje fluvial, la cual no necesariamente 

es negativa, y hasta puede eventualmente ser beneficiosa, ya que puede llegar inclusive a 

aumentar la importancia del recurso.        
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Los cursos fluviales pueden representar un atributo paisajístico, cultural, identitario que 

debe ser puesto en valor como contrapropuesta a los clásicos sistemas urbanos. Para lograrlo es 

necesario desarrollar enfoques metodológicos específicos que permitan una mirada integrada de 

las cuencas fluviales y su rol en la conformación urbana.     

El estudio multidimensional integrado del paisaje debe servir como fundamento para la 

planificación y gestión territorial a distintos niveles. Exploraciones de tal naturaleza permitirían 

una integración del complejo dialéctico paisaje natural-cultural que sea incorporable a las 

propuestas recreativas y turísticas, basadas principalmente en los servicios ambientales y en el 

valor perceptual que ofrecen. Este tipo de análisis desarrollado en comunidades en las que, 

vocacionalmente el turismo es una de las principales actividades económicas, promoverá la 

gestión sostenible de los recursos naturales.      

Finalmente, la inclusión de los sistemas fluviales como componentes del paisaje en el 

contexto del ordenamiento territorial basado en la multidimensión ambiental, conllevará  a una 

necesaria puesta en valor de estos sistemas, y a usos más adecuados, en pos de un mejor 

funcionamiento global del paisaje. 

 
REFERENCIAS  
 
AYUGA TÉLLEZ, F. Gestión sostenible de paisajes rurales: técnicas e ingeniería. Fundación Alfonso Martín Escudero, 
Madrid, 2001, 285 p. 
 
BOCANEGRA E. M.; CIONCHI J. L.; FASANO J. L.; OSTERRIETH, M. L.; SCHNACK E. J. Geología Ambiental del área urbana 
marplatense, provincia de Buenos Aires. Caracterización preliminar. Actas I Jornadas Geológicas Bonaerenses, Tandil, 
Argentina, 1989, p. 663-682.  
 
BOCANEGRA, E. M.; MARTINEZ, D. E.; MASSONE, H. E.; CIONCHI, J. L. Exploitation Effect and Salt Water Intrusion in 
the Mar del Plata Aquifer, Argentina. IN: CUSTODIO, E.; GALOFRÉ, A. (eds.) Study and modelling of salt water 
intrusion into aquifers. CIMNE-UPC, Barcelona, 1993, p. 177-191.  
 
CAÑAS GUERRERO, I.; RUÍZ SÁNCHEZ, M. A. Método de valoración del impacto paisajístico. En: Ayuga Téllez (Dir) 
Gestión sostenible de paisajes rurales. Técnicas e ingeniería. Fundación A. M. Escudero. Madrid, 2001, p. 53-80.  
 
CIONCHI, J. L. Análisis cuantitativo de pendientes en la cuenca superior del arroyo Chocorí, provincia de Buenos Aires 
en Revista Asociación Geológica Argentina, v. XXXIX 1-2, 1984, p. 28-37.  
 
CIONCHI, J. L.; MARTÍNEZ G. A. Caracterización y distribución de las pendientes en las cuencas de drenaje de los 
arroyos Los Cueros, Seco, Los Patos, Santa Elena y Camet (partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires). 
Actas de las II Jornadas Geológicas Bonaerenses, Bahía Blanca, Argentina, 1988, p. 145-151.  
 
CIONCHI, J. L.; REDÍN R. I. La contaminación del agua subterránea producida por las deficiencias constructivas 
en las perforaciones. Reporte técnico (Inédito), Obras Sanitarias Sociedad de Estado, Municipalidad de 
General Pueyrredon, 2004, 20 p.  
 
DALLA SALDA, L. H.; IÑIGUEZ RODRIGUEZ, M. ”La Tinta”, Precámbrico y Paleozoico de Buenos Aires. In: Actas I del VII 
Congreso Geológico Argentino. Neuquén, Argentina, 1979, p. 539-550. 
 
 DEL RÍO, J. L.; OTERO, A.; MÜLLER, M. L. L.; MANOLIDIS, N.; BÓ. M. J.; MARTÍNEZ ARCA, J.;y BERNASCONI, M. V. Riesgo 
ambiental por inundaciones en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires (El caso del partido de General Pueyrredon). 
Actas de la II Reunión Nacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, San Salvador de Jujuy, Argentina, 
1998, p. 64-94, 1998.  



ÁGUA, RECURSO HÍDRICO: bem social transformado em mercadoria -  213 

 

DEL RÍO, J. L.; BÓ, M. J.; MARTÍNEZ ARCA, J.; LÓPEZ DE ARMENTIA, A.; CAMINO, M.; MAUREL, D.; DRAGO, C.; VIOLA, D. 
Evaluación de riesgos múltiples  de las cuencas de los arroyos El Durazno y La Totora, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Rev. Geol.Aplicada a la Ing. y al Ambiente, v. 20, p. 161-172, 2004.  
 
FIDALGO, F. Provincia de Buenos Aires continental. IN: IRIONDO M. (Ed.). El Holoceno en la Argentina. Cadinqua. 
Buenos Aires 1992, p. 23-38.  
 
FRENGUELLI, J. Rasgos generales de la morfología y geología de la provincia de Buenos Aires. Publicación L. E. M. I. T., 
Serie 2, v. 33, p. 1-18, 1950.  
 
GONZÁLEZ DEL TÁNAGO M.; GARCÍA DE JALÓN, D. Restauración de ríos. Guía metodológica para la elaboración del 
proyecto. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2007. 318 p.  
 
KRUSE, E. Aspectos geohidrológicos de la región sudoriental de Tandilia (Cuencas de los Arroyos Vivoratá, Las 
Brusquitas y El Durazno). Rev. Asoc. Geol. Argentina. Tomo, v. 41, n. 3-4, p. 367-374, 1985.  
 
KRUSE, E., M. DELUCHI, M.; VARELA, L.; LAURENCENA, P. Escenarios geoambientales en la llanura interserrana de la 
provincia de Buenos Aires. In: Actas XIII Congr. Geol. Arg. y III Congr. Explor. Hidrocarburos. Buenos Aires, Tomo 2, p. 
117-130, 1996.  
 
MARTÍNEZ, G. A.; CIONCHI, J. L. Análisis hipsométrico de las cuencas de drenaje del área urbana marplatense, 
provincia de Buenos Aires. In: Actas X Congreso Geológico Argentino, Tucumán, Argentina, p. 271-274, 1987.  
 
MARTÍNEZ, G. A.; CIONCHI., J. L.  Morfometría  e  hipsometría  en  cuencas  de  drenaje  de  la  mitad  septentrional  
del partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires. In: Actas de las II Jornadas Geológicas Bonaerenses. 
Bahía Blanca, Argentina, 1988, p. 153-161, 1988.  
 
MARTÍNEZ ARCA, J., DEL RÍO, J. L., BÓ, M. J., LÓPEZ DE ARMENTIA, A.; CAMINO M. A. Riesgo de Inundaciones en Mar 
del Plata, partido de General Pueyrredon: una visión evolutiva.  Rev. de la Asoc. Arg. de Geología Aplicada a la 
Ingeniería. Publicación Especial, v. 4, p. 1-10, 2003.  
 
MARTOS, P. En: Evaluación de Impacto Ambiental. Segunda Etapa de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
la ciudad de Mar del Plata. Proyecto: Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán. Municipalidad de general Pueyrredon. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, p. 41-61, 1998.  
 
NIETO SALVATIERRA, M.; NIETO ARIAS, A. Paisajes fluviales. Protección y restauración. En: Paisajes de la Comunitat 
Valenciana, Conferencia al XXI Congreso Internacional de Paisaje, Territorio y Desarrollo, Valencia, p. 96-115, 2007.  
 
QUIROZ LONDOÑO, O. M.; MARTÍNEZ, D. E.; MASSONE, H. E.; BOCANEGRA, E. M.; FERRANTE, A. Hidrogeología del 
área interserrana bonaerense: cuencas de los arroyos El Moro, Tamangueyu y Seco. In: Actas VIII Congreso 
Latinoamericano de Hidrología Subterránea, Asunción, Paraguay, 2006, p. 1-18.  
 
ROLLERI, E. O. Provincias geológicas bonaerenses. En Relatorio Geología de la provincia de Buenos Aires, In: VI 
Congreso Geológico Argentino, Bahía Blanca, 1975, p. 29-54.  
 
SALINAS CHÁVEZ, E.; MIDDLETON, J. La ecología del paisaje como base para el desarrollo sustentable en América 
Latina/ Landscape ecology as a tool for sustainable development in Latin America. 1998. Disponible en: 
<http://www.brocku.ca/epi/lebk/lebk.html>. Acceso en 25 de feb. 2016.    
 
TERUGGI, M. E.; KILMURRAY, J. O. Tandilia. En Relatorio Geología de la provincia de Buenos Aires. In: VI Congreso 
Geológico Argentino. Bahía Blanca, p. 55-77, 1975.  
 
ZÁRATE, M. A. Estratigrafía y Geología del Cenozoico tardío aflorante en los acantilados marinos comprendidos 
entre Playa San Carlos y arroyo Chapadmalal. Partido de General Pueyrredon, Prov. de Buenos Aires. Tesis de 
doctorado (Inédito). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Univ. Nacional de la Plata, 1989, 222 p.   
 
ZÁRATE, M.; RABASSA, J. Geomorfología de la provincia de Buenos Aires. En: R. E. de Barrio, R. O. Etcheverry, M. F. 
Caballé, y E. J. Llambías (Eds.). In: Actas XVI Congreso Geológico Argentino. La Plata, Argentina, 2005, pp. 199-138.  
 
 
 
 
 
 
 



214 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

Capítulo 10 
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INTRODUÇÃO  
 

Alguns destinos turísticos tradicionais consomem muita água e os hotéis de luxo são 

considerados os grandes “vilões” desse consumo. Estudo de Almeida; Sugiyama (2008: 6) indica 

que para o Brasil, “o consumo médio de água em hotéis é de 120 litros (excluindo cozinha e 

lavanderia) por hóspede/dia”; enquanto Zambonin (2002: 35) aponta que “um hotel de luxo, na 

Espanha, gasta até 880 litros/hóspede/dia, enquanto um autóctone consome em média 220 

litros/dia”. Estes dados incluem o consumo de água relacionado a diversos usos: piscina, sauna, 

cozinha, lavanderia, entre outras atividades.      

Atualmente, dentro de uma racionalidade econômica embasada em tecnologias e 

práticas ligadas a sustentabilidade, há uma relativa produção acadêmica sobre captação, 

tratamento e distribuição de água; coleta, tratamento e despejo de esgotos de equipamentos 

turísticos, notadamente hotéis e restaurantes. Contudo, a grande maioria desta produção 

acadêmica discute a água como mercadoria, cujo foco se dá nos processos de redução de custos 

referentes à captação, tratamento e destinação de efluentes desses equipamentos. Ou ainda, 

trabalhos, na mesma abordagem, que apontam os esforços em investimentos por parte de hotéis 

e condomínios no reúso da água, com indicações.  

Há, portanto, lacunas de pesquisa que discutam a água consumida pelos usos turísticos 

do ponto de vista dos problemas e conflitos gerados na demanda e na oferta. Não há também 

uma discussão mais profunda sobre governança da água e seus modelos de gestão de uso, ou seja, 

o atendimento da água em qualidade e quantidade a munícipes e turistas de uma maneira justa, 

analisando os modelos disponíveis de gestão do uso da água. 
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Admitindo-se essas informações, o objetivo do presente capítulo é identificar os 

principais usos turísticos da água em dois municípios do litoral norte do Estado de São Paulo, Brasil 

– Caraguatatuba e Ubatuba - verificando sua evolução nos últimos anos e relacionando tais usos à 

governança da água e à vulnerabilidade socioambiental na região, com foco na relação entre o uso 

da água por residentes e por turistas. 

Para tal, a metodologia consistiu em levantar dados quantitativos e qualitativos em 

documentos técnicos e científicos para discutir o abastecimento/consumo da água e a coleta de 

efluentes nos municípios da área de estudo, relacionados ao setor turístico e a residências 

secundárias. A partir disso, foram sistematizados os dados obtidos nos levantamentos, com 

debate sobre a governança da água na região. 

Para tanto, o capítulo foi organizado em três partes: a primeira apresenta a formação e 

consolidação dos usos turísticos na área, caracterizados, sobretudo, por residências secundárias; a 

segunda parte discute, a partir de características naturais, a produção de água na região e seu 

consumo numa abordagem do ciclo hidro-social; finalmente a última parte apresenta propostas 

para garantir um uso adequado aos segmentos da sociedade que disputam água na região com 

apontamentos sobre sua governança. 

 

Ocupação turística do litoral norte de São Paulo 

O litoral norte de São Paulo apresenta como principal prática socioeconômica as 

atividades de turismo e veraneio. Residências secundárias são os principais elementos 

transformadores dos usos e ocupação da região. As segundas residências no Litoral Norte de São 

Paulo têm suas origens a partir da melhoria do fluxo rodoviário, com a procura por novas áreas 

resultantes da saturação de destinos voltados ao turismo de massa, especialmente na Baixada 

Santista, que faz fronteira ao Sul com a região em estudo, vide figura 1.  
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Figura 1: Localização do Litoral de São Paulo, com destaque para a área de estudo. 
  

 
   

Fonte: Modificado pelos autores a partir de CETESB (2015). 

 

Segundo Tulik (2001), as residências secundárias ganharam força a partir da década de 

1950 em São Paulo, quando pensões na Baixada Santista começaram a ceder lugar para 

prédios de apartamento. Nesse processo, o fator “distância” é importante, pois a  proximidade 

dos centros emissores (como a cidade de São Paulo) contribuiu para seu aumento. À medida 

que os locais de recepção de turistas se distanciam dos emissores, há uma forte tendência de 

redução da ocupação para usos turísticos. 

Ao contrário da Baixada Santista, no pós-segunda guerra mundial, o litoral norte do 

Estado apresentava ainda uma baixa integração à capital. Contudo, o fluxo de turistas para essas 

cidades já era intenso, caracterizando-se pelo contingente de pessoas oriundas principalmente do 

Vale do Paraíba, de cidades como Taubaté, que se dirigiam para a região pela atual estrada 

Osvaldo Cruz, já existente na época.      

Ainda segundo Tulik (op.cit., 76), em toda a Baixada Santista a febre de loteamentos 

a partir de 1950 desencadeou uma expansão acelerada das segundas residências entre 

Santos e Itanhaém. Tal fato, já na década de 1960, apresentava sinais de saturação na cidade 
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de Santos. Demandava-se, assim, a procura por novos espaços desprovidos de áreas 

urbanizadas e o processo de ocupação com segundas residências em outros municípios 

vizinhos a Santos consolidava-se. Nesse sentido, pessoas da capital paulista, fugindo desses 

ambientes artificializados da Baixada Santista, engrossaram o contingente de turistas que 

rumavam para o litoral norte, última fronteira dos espaços ainda pouco alterados pela 

urbanização no litoral paulista.          

A partir dos anos de 1960, o litoral norte paulista possuía uma malha viária instalada que 

a interligava ao Vale do Paraíba e possuía também, mesmo que de uma forma incipiente, uma 

rede de hotéis e de segundas residências, assim como de restaurantes, vide figuras 2, 3 e 4.  

   O turismo começava a se consolidar no litoral norte de São Paulo e, junto com a pressão 

imobiliária demandava o acesso a novas áreas. Isso se deu com o apoio do Estado, que na virada 

dos anos de 1960 para os 1970 tinha interesses econômicos em dinamizar a região, mas também 

políticos, já que com a ditadura militar havia o desejo de integrar áreas marginais. Nessa linha, 

Moraes (1999) aponta que uma das últimas formas de intervenção da ação do Estado para ocupar 

os espaços de “fronteira” do litoral com populações dispersas ou semi-isoladas se deu através da 

criação de nova acessibilidade às áreas em questão, ou seja, com a instalação de rodovias. 

   Para Moraes (op. cit.), a implantação de rodovias obedeceu algumas condições, podendo 

ser uma instalação portuária ou a beleza cênica do local a ser interligado. No litoral norte paulista, 

ambas as características justificaram a criação de rodovias – o terminal petrolífero de São 

Sebastião é um exemplo da primeira condição e a paisagem de pequenas praias entrecortadas 

pela Serra do Mar bem florestada em todo o litoral norte, o exemplo da segunda condição. “A 

Serra do Mar e suas ilhas rochosas, nesse trecho da costa brasileira, encontra-se muito próxima à 

linha de costa conferindo à paisagem de ‘montanha’ e mar uma beleza valorizada pelo turismo” 

(FURLAN, 2004: p. 225), vide figura 5. 
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Figura 2: A instalação de uma rede viária no litoral norte de São Paulo interligando-o ao Vale do Paraíba, desde a 
década de 1940, permitiu sua florescimento para o turismo... 

 

 
 

Estrada Taubaté-Ubatuba, nos anos de 1950.  
Fonte: Arquivo de Obras Raras da FAU-USP. 

 
 

Figura 3: ...que associada a uma estrutura hoteleira e de restaurantes, e com segundas residências na orla, já na 
década de 1960... 

 
Vista da Avenida Iperoig, centro de Ubatuba – anos de 1960. 

Fonte: Arquivo de Obras Raras da  FAU-USP. 
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Figura 4: ...incentivaram o fluxo intenso de turistas a partir dessa década de 1960. Tal fluxo pressionou o poder 
publico para a ampliação da rede viária, com a instalação da BR-101. 

 

 
 

Praia do Pereque-Açu, junto ao centro de Ubatuba – anos 1960. 
Fonte: Arquivo de Obras Raras da FAU-USP. 

 

Figura 5: Mirante da Almada, no setor norte do município de Ubatuba. Nele se avistam a enseada de Ubatumirim, com 
as praias de Ubatumirim, no centro da foto e do Poruba, no canto superior esquerdo. A serra e o mar, próximos, sem 
urbanização, conferem à paisagem um forte apelo turístico, transformando a região numa das últimas fronteiras de 

ocupação turística do litoral paulista. 
 

 

Fonte: Fausto Pires de Campos, 2016. 
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A abertura da rodovia BR-101, que liga a cidade do Rio de Janeiro a Santos, no Estado de 

São Paulo, foi concluída na região em 1973 e melhorou o acesso ao Litoral Norte do Estado de São 

Paulo. Com esta melhoria do fluxo, ocorreu um aumento de segundas residências ao longo da 

costa, iniciando um processo de “turistificação”72, que estabeleceu uma pressão de oferta de 

novas áreas destinadas à habitação.A turistificação do litoral norte e a transformação da paisagem 

expressaram-se na “disponibilidade” de áreas e na pressão imobiliária, convertendo áreas outrora 

ocupadas por comunidades tradicionais caiçaras em áreas de condomínios horizontais ou verticais. 

As novas áreas ocupadas por condomínios fechados acabaram gerando uma gentrificação rural, 

como descrito por Muller, Hall e Keen (2004) e por Paris (2013) em outras localidades.  

   Moraes (1999) indica que a atividade turística manifesta-se no litoral associada a 

vários processos: 

 
ora estruturada como um setor dentro da estruturação urbana de uma cidade litorânea; 
ora articulada a espaços de segundas residências, geralmente de alto padrão; ora 
mediante investimentos maciços criando a função e revivendo as ‘cidades mortas’; ora 
ainda como indutora da ocupação de novas áreas (MORAES, 1999: 43). 
 

No litoral norte percebe-se o turismo associado a todos esses processos mencionados, 

exceto a revitalização de cidades mortas, sendo mais nítida a ocupação de novas áreas 

predominando as estruturas de segundas residências e outros equipamentos voltados ao turismo.

   As atividades ligadas ao setor turístico e à especulação imobiliária fizeram também a migração 

regional intensificar-se, aumentando os processos de transformações da paisagem. No início da 

década de 1990, as cidades do litoral norte paulista já possuíam linhas de ônibus intermunicipais, 

interligando-as às cidades do nordeste do Brasil e norte do Estado de Minas Gerais (RAIMUNDO, 

2001). Esses fatos, associados aos interesses imobiliários da região resultaram em um elevado 

incremento populacional nos municípios litorâneos paulistas, como Caraguatatuba e Ubatuba73. 

 Apesar da força do capital imobiliário na região, grupos interessados na conservação da 

natureza começaram a atuar no final dos anos de 1970. Técnicos da Secretaria de Cultura, por 

meio do CONDEPHAAT74, institucionalizaram a partir de 1977 o Tombamento75 da Serra do Mar. E 

                                                           

72
 Para Knafou (1995: 70-71), a “turistificação” é um processo de transformação de um lugar, cuja atividade principal – sua função - 

passa a ser determinada pelas práticas turísticas. Tal mudança se dá com a presença de três atores sociais: os turistas, o mercado 
(agências, operadoras, companhias aéreas e rodoviárias, entre outras) e os planejadores territoriais. 
73

 Para fins de comparação dos dois municípios em estudo com outros do Estado de São Paulo, são os seguintes os dados de Taxas 
Geométricas de Crescimento Anual da População – 1996/2000 (em % a.a.) do SEADE: São Paulo, 1,41; Campinas, 1,59; Taubaté, 2,61; 
Santos, 0,33; Caraguatatuba, 5,70 e Ubatuba, 4,82 (grifo nosso). Fonte: SEADE (2001) disponível em www.seade.gov.br. 
74

 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico. Segundo Furlan (2000: 2) existiu nesse órgão uma 
equipe que atuava especialmente com a questão do patrimônio ambiental e cultural. Essa equipe foi responsável pelo estudo de 
tombamento de várias áreas naturais, dentre eles o da Serra do Mar. 
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na mesma linha, técnicos da antiga SUDELPA76 e do Instituto Florestal, criaram o Parque Estadual 

da Serra do Mar também no mesmo ano.       

A criação da unidade de conservação e seu processo de implantação a partir de 1981 

resultaram em novas funções dadas à região, focadas agora na preservação de ambientes 

naturais. No município de Caraguatatuba, os limites do parque afastaram-se da linha de costa, 

abarcando áreas apenas da Serra do Mar. Mas em Ubatuba, os limites chegaram ao litoral e 

inseriram no interior do parque sete praias e algumas comunidades caiçaras. 

No interior do Parque Estadual da Serra do Mar, a ocupação por atividades de turismo e 

veraneio foi mais tênue. Não houve novas construções, mas sim a compra de casas de caiçaras de 

frente para o mar (RAIMUNDO, 2015). Assim, a criação deste parque ajudou a conter a propagação de 

segundas residências em áreas florestais. A solução encontrada pelo setor imobiliário foi a de negociar 

a venda de segundas residências nas vilas caiçaras localizadas dentro do Parque.   

Com isso, não houve novas construções, pois as casas caiçaras foram mantidas; estas 

casas tiveram forte apelo para os novos proprietários, isto é, aos forasteiros que estavam 

interessados em construções rústicas e para aqueles que valorizavam um estilo de vida simples 

idealizado pelo imaginário de uma ruralidade idílica (HALL; PAGE, 2002).  

Apesar destas características do norte do município de Ubatuba, o que predomina na 

região são as residências secundárias ao longo de praticamente toda a costa. Isso porque, ao longo 

da década de 1980 e no início da de 1990, as atividades agrícolas diminutas e descontínuas que 

ainda remanesciam na região foram suplantadas pelas funções turísticas, que prevalecem até os 

dias atuais. Este fato pode ser explicado pelo aumento de áreas com pagamentos de IPTU 

(Imposto Predial e Territorial Urbano) em detrimento do ITR (Imposto Territorial Rural). Tristão 

(2008) observa que os recursos advindos do IPTU são a principal fonte de receitas dos municípios 

situados nas áreas turísticas do Sul e Sudeste do Brasil, como as cidades de Caraguatatuba e 

Ubatuba, no Estado de São Paulo.       

Em Caraguatatuba, esse fenômeno tem sido alterado pela entrada de recursos advindos, 

via pagamento de royalties, da exploração de gás e petróleo do projeto de exploração de petróleo 

em águas profundas na plataforma continental brasileira – o Pré-Sal. Este foi responsável pela 

instalação de equipamentos de armazenamento e refino de gás e petróleo em Caraguatatuba 

alterando a dinâmica econômica que, há poucos anos era baseada exclusivamente no turismo e 

nas segundas residências. 

                                                                                                                                                                                                 

75
 Tombamento é um termo de origem portuguesa, que se refere a adquirir posse ou propriedade de um bem, registrando-o na 

Torre do Tombo. Tombamento, de acordo com Meirelles (1997, p.465) [...] é a declaração pelo Poder Público do valor histórico, 
artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com 
a inscrição em livro próprio [...]. 
76

 Superintendência do Litoral Paulista, órgão extinto e absorvido em 1986 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
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No município de Ubatuba, as alterações promovidas pelo Pré-Sal foram bem mais tênues, 

pois não houve instalação de infraestrutura ligada ao refino de gás e petróleo, vide anexo A. A 

principal fonte econômica continua sendo os recursos advindos das residências secundárias via 

pagamento de IPTU.          

Atualmente, o litoral norte de São Paulo apresenta condições semelhantes aos 

observados por Muller, Hall e Keen (2004), que indicam que os governos locais estão interessados 

em segundas residências devido ao aumento dos impostos e dos gastos no comércio local. As 

residências secundárias ganharam a faixa costeira do município de Caraguatatuba e todo o setor 

sul do de Ubatuba, vide figuras 6 e 7. Apenas o setor norte deste último município ainda apresenta 

praias não urbanizadas devido às limitações ambientais do Parque Estadual da Serra do Mar.  

   Assim, o litoral norte de São Paulo consolida-se como um grande destino turístico de 

sol, praia e “montanhas”, demandando um aumento no consumo de água como se discutirá no 

próximo tópico. O consumo de água no litoral norte pelas residências secundárias e 

equipamentos turísticos. 

 

Figura 6: Caraguatatuba – Localização dos Condomínios Horizontais fechados e domicílios de uso ocasional  
(residências secundárias). 

 

 
 

Fonte: Google Earth. Elaboração: Instituto Polis (2012). 
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Figura 7: Ubatuba – Loteamentos e condomínios de alta renda e assentamentos precários – 2010. 
 

 
 

Fonte: Google Earth. Elaboração: Instituto Polis (2012A). 

 
 
 
 

Atualmente as populações fixas (residentes) de Caraguatatuba e Ubatuba são compostas 

respectivamente por 100.840 de habitantes em 2010 (113.315 foi a população estimada para 

2015)77  e 78.801 em 2010 (86.392 a estimativa para 2015)78, perfazendo, portanto, um total de 

179.641 habitantes (ou de 199.707 estimados para 2015), conforme figura 8.   

   Mas, no período da alta temporada turística – entre os meses de dezembro e fevereiro – 

Caraguatatuba, por exemplo, pode triplicar sua população, segundo informações do Instituto Federal 

de São Paulo, campus de Caraguatatuba79. A região pode atingir, portanto, 600 mil pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

77
 Segundo censo do IBGE. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351050>. Acesso em: mar. 2016.  

78
 Segundo censo do IBGE, disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355540 . 

79
 Disponível em http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/caraguatatuba/. 
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Figura 8: Crescimento populacional dos municípios do Litoral Norte de São Paulo. 
 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012) por Vieira; Souza Jr. (2015). 

 

 

Importante destacar que o pico da temporada de visitação à região coincide com os 

meses de verão, por conta da motivação turística, ligada ao sol e à praia. Há nesse período, do 

ponto de vista hidrológico, um superávit de produção de água, destacado pelo balanço hídrico 

da região sempre excedente, ou seja, não há estação seca, vide figura 9. A série histórica de 

Ubatuba, onde o IAC (Instituto Agronômico de Campinas) possui uma estação meteorológica de 

longa data, é uma das mais úmidas do Estado de São Paulo. A pluviosidade média deste 

município é de 2250 mm e nunca ficou abaixo de 1000, mesmo nos anos mais secos como 1956 

e 2004, vide figura 10.   

Tais características podem ser extrapoladas para todo o litoral norte. O trabalho do IAC 

(2014) discutindo a forte seca de 2014 no Estado de São Paulo aponta que o litoral norte foi uma 

das poucas regiões não afetadas por esta seca, ao contrário das Regiões Metropolitanas de São 

Paulo e de Campinas e o extremo noroeste e norte do Estado, vide figura 11. 
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Figura 9: Flutuações anuais do balanço hídrico no Estado de São Paulo. Notar a ár ea de estudo (litoral norte do 
Estado) com os maiores excedentes hídricos anuais, cujos índices estão acima de 1200 mm, com chuvas 

distribuídas ao longo de todo o ano.  
 

 

Fonte: Monteiro (1971) apud Martinelli (2010). 

 
 

Figura 10: Série histórica das chuvas em Ubatuba, na área de estudo. 
 

 
 

Fonte: IAC (2014: 7). 
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Parte da explicação sobre a manutenção deste ambiente úmido pode ser relacionada ao 

avanço das frentes frias e ao efeito de “freio” do relevo (da Serra do Mar) em relação a seu avanço. 

Conti (1975) estudando a circulação das massas de ar na região les-nordeste (litoral norte e Vale do 

Paraíba) de São Paulo, concluiu que há dois fatores importantes para a produção de chuvas intensas 

na região em estudo: o limite zonal de duas grandes massas de ar e a circulação secundária.  

 
é oportuno lembrar que, pela posição em latitude, a área encontra-se no limite zonal, 
onde as frentes chegam já enfraquecidas...[Na análise do ano de 1963], uma Frente Polar 
Atlântica chegou proveniente de sudeste, sem suficiente energia para transpor o 
obstáculo da Serra do Mar e ficou estacionada sobre o litoral, desencadeando intensa 
chuva nessa área durante horas seguidas, ao passo que o interior permaneceu 
particularmente seco (CONTI, 1975: 71). 

  
E a circulação secundária de ventos também aumenta a incidência de chuva, mesmo 

quando não há atuação de uma grande frente fria. Conforme observou Conti: 

 
Seria de se esperar que as vertentes voltadas para NW sofressem rigorosa seca. Ora, tal 
fato não ocorre, pois a circulação é extremamente variada. Observamos que existem 
casos de chuvas pela corrente de Noroeste, ocasião em que as encostas interiores são 
bem supridas pela pluviosidade, ao passo em que as voltadas para o oceano recebem 
pouca ou nenhuma chuva (CONTI, 1975: 71). 

 
 

Figura 11: Mapeamento da seca de 2014 no Estado de São Paulo a partir do método SPI. O SPI é um índice que mede 
os desvios estatísticos da precipitação em base mínima de 30 anos de registro de chuva. 

 

 
 

Fonte: IAC (2014: 8). Notar a área de estudo no mapa, representada como uma área onde não ocorreu períodos de seca. 
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Mas também é importante destacar que parte da explicação sobre a manutenção deste 

ambiente úmido está associada à presença do Parque Estadual da Serra do Mar, a maior área 

protegida de Mata Atlântica do Brasil. Esta floresta, e não a proximidade do mar contribui 

significativamente com o clima úmido da região. Ávila (2011), estudando um fragmento de Mata 

Atlântica da Serra da Mantiqueira verificou que a evapotranspiração deste fragmento correspondeu, 

em média, a 47,7% do total precipitado e o deflúvio total correspondeu a 35% da precipitação, tendo a 

participação do deflúvio subterrâneo neste de 75,82%. Com isso, segundo o autor, durante períodos 

nos quais o regime pluvial está próximo ou é superior às condições normais, a Mata Atlântica 

desempenha papel fundamental na produção de água, atenuando o escoamento superficial direto e 

promovendo melhores condições hidrológicas do solo para infiltração. 

Admitindo-se essas informações, pode-se afirmar que a produção de água para a região é 

considerado adequada em quantidade, ou seja, não há estação seca e a pluviosidade é alta. E 

pode-se dizer que seu fornecimento à população é também de qualidade, pois todas as captações 

d’água são realizadas nos limites do Parque Estadual da Serra do Mar, com baixos investimentos 

da empresa de água (SABESP) para torná-la potável.     

Cabem, no entanto, algumas considerações sobre o consumo de água pela população 

residente no litoral norte de São Paulo. Vieira; Souza Jr. (2015), ao estudar a “pegada hídrica”80 do 

município de Caraguatatuba, apontam que seu valor foi de “400 mm³ de água/ano em 2012, sendo 

que a maior contribuição foi dada pela água cinza81, que representou 85% da Pegada Hídrica total” 

(VIEIRA; SOUZA, 2015, p. 246). Ou seja, este consumo de água elevado se dá (ou deveria se dar) por 

conta da utilização da água para purificar esgotos não tratados do município. Assim, 

 

A água cinza traduziu o volume de água que seria necessário para assimilar todo o esgoto 
que é lançado nos rios da região, com ou sem tratamento prévio. Dessa forma, a alta 
participação da Pegada Hídrica cinza no cômputo total do consumo de água do município 
deixou claro que a maior pressão sobre os recursos hídricos locais advém da defasagem 
do sistema de esgotamento sanitário em relação às demandas de uma população em 
contínuo crescimento (VIEIRA; SOUZA, 2015, p. 246-247). 

 

Nessa abordagem, o problema não está no abastecimento de água, mas no tratamento 

dos efluentes nos municípios do litoral norte, pois como os esgotos não são tratados em sua 

maioria, há a necessidade de um grande volume de água para diluí-los diretamente nos rios, 

prejudicando a qualidade das águas. 

                                                           

80
 A pegada hídrica é definida como o volume de água total usada durante a produção e consumo de bens e serviços, bem como o 

consumo direto e indireto no processo de produção. Fonte: http://www.dca.ufcg.edu.br/phb/phb02.html 
81

 Relacionada a dados de esgotamento sanitário. 



228 - Eduardo Salinas Chávez, Cláudio Antonio Di Mauro e Edvaldo Cesar Moretti (Orgs) 

Este fato impacta diretamente o turismo dos municípios, pois os esgotos não tratados 

são despejados diretamente nos cursos d’água e estes os levam para as praias. Dados da 

CETESB (2015) apontam que Caraguatatuba possui 67% da coleta de esgoto no município, 

enquanto Ubatuba possui 50%. Esta situação faz remanescer nos rios e no mar da região  cerca 

de 4.700 kg DBO/dia, vide figura 12, tornando algumas das praias desses municípios 

impróprias para o banho. Mais que isso, os desavisados que entram nessas águas por 

desconhecimento ou por não haver sinalização adequada acabam sofrendo com doenças 

transmitidas nesses ambientes insalubres.  

 
Corpos de água contaminados por esgotos domésticos ao atingirem as águas das praias 
podem expor os banhistas a microrganismos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos, 
protozoários patogênicos e ovos de helmintos[...] Do ponto de vista de saúde pública, é 
importante considerar não apenas a possibilidade da transmissão de doenças de 
veiculação hídrica aos banhistas (gastroenterite, hepatite A, cólera, febre tifoide, entre 
outras), como também a ocorrência de organismos patogênicos, responsáveis por 
dermatoses e outras doenças não afetas ao trato intestinal (conjuntivite, otite e doenças 
das vias respiratórias) (CETESB, 2015, p. 29). 

 

Figura 12: Informações sobre saneamento básico nos municípios do litoral norte paulista. 

 

 
   

 
 

Fonte: CETESB (2015). Notar que o ICTEM
82

 de Caraguatatuba e Ubatuba é bastante elevado. 

                                                           

82
 ICTEM é o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Municípios.  Seu objetivo é obter uma medida 

entre a efetiva remoção da carga orgânica, em relação àquela, gerada pela população urbana (carga potencial), sem deixar, 
entretanto, de observar a importância de outros elementos responsáveis pela formação de um sistema de tratamento de esgotos, 
que leva em consideração, a coleta, o afastamento e o tratamento dos esgotos. O atendimento à legislação quanto à eficiência de 
remoção (superior a 80% da carga orgânica) e ao respeito aos padrões de qualidade do corpo receptor dos efluentes também são 
considerados. A Tabela abaixo mostra como é composto o cálculo do ICTEM, permitindo notar que a eficiência de remoção do 
sistema de tratamento tem um peso bem maior do que os demais elementos (CETESB, 2015, p. 24). 
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Destaca-se ainda que:  
 

Em 2013, 50% (13) dos pontos monitorados no município de Ubatuba permaneceram 
próprios para banho o ano inteiro. Apresentaram Qualificação Anual Regular 31% (8) 
e 19% (5) tiveram Qualificação Anual Ruim. Comparando-se com o ano anterior, as 
praias do município de Ubatuba apresentaram melhora na qualidade de suas águas, 
pois o número de praias Ruins diminuiu, aumentando o grupo de praias Regulares 
(CETESB, 2015: 42). Em Caraguatatuba foram monitorados 15 pontos de amostragem 
em 13 praias, sendo que as praias Tabatinga e Massaguaçu têm dois pontos de 
amostragem. Em 2014, 53% (8) das praias receberam Qualificação Anual Boa, ou seja, 
permaneceram próprias o ano inteiro. Tiveram Qualificação Anual Regular 47% (7) 
das praias [...]. Em 2013, 19% (3) das praias permaneceram Próprias o ano inteiro. 
Uma praia obteve Qualificação Anual Ruim (7%) e outra foi classificada como Péssima 
(7%). As outras 10 praias foram classificadas como Regulares. Levando-se em 
consideração os últimos dois anos, as praias do município de Caraguatatuba 
apresentaram melhora na qualidade de suas águas, com aumento de praias que 
ficaram Próprias o ano inteiro (CETESB, 2015, p. 52). 
 

 

Considerando-se essas informações, são fundamentais os esforços para tratamento de 

efluentes na região a fim de dirimir esses problemas, tanto para os turistas como para os 

munícipes. Caraguatatuba apresenta avanços mais notáveis, pois em oito anos conseguiu ampliar 

sua rede de tratamento de efluentes de 8% para 67%83 devido ao incremento de recursos 

propiciados pelos royalties do Pré-Sal. Mas ainda há um acesso heterogêneo a esses serviços. 

Segundo dados do Instituto Polis (2012 e 2012A), as áreas centrais das cidades apresentam de 90 

a 100% de esgoto coletado, mas esse número cai para 25-50%, ou mesmo de 0-25% nas periferias 

dos municípios, situação que atesta uma injustiça ambiental na região. 

 
Figura 13: Qualidade das praias, segundo dados da OMS, para o ano de 2014 em Caraguatatuba e Ubatuba. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

                                                           

83
 Informações fornecidas pelo Secretário Adjunto de Turismo do município. 
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No que diz respeito à distribuição de água nos municípios em estudo, esta também não 

se dá de maneira uniforme. Dados do Instituto Polis (2012) apontam que os centros das cidades 

apresentam um abastecimento de água adequado, mas, à medida que os bairros se distanciam 

dos centros, esse atendimento é reduzido, chegando a locais com abastecimento público entre 0-

25%, vide figuras 14 e 15. 

 
Figura 14: Caraguatatuba: Domicílios particulares permanentes com rede de abastecimento de água da rede geral.  

 

 
 

Fonte: Censo demográfico IBGE 2010, Google Earth, 2011, PLHS. Elaboração: Instituto Pólis, 2012. 
 
 

Figura 15: Ubatuba: Domicílios particulares permanentes com rede de abastecimento de água da rede geral.  
 

 
 

Fonte: Google Earth. Elaboração: Instituto Polis (2012A). 
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De fato, a forma de ocupação do espaço urbano na sociedade capitalista contemporânea 

vem perpetuando a desigualdade no acesso a recursos naturais e no acesso a serviços de saneamento 

básico. De acordo com a Lei Nacional Nº 11.445 de 2007, saneamento básico é o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais.    

No caso da água, as condições desiguais de apropriação deste recurso fundamental à vida 

não só acentuam as dificuldades de uso deste recurso por uma parte da população, como também 

resultam em situações de maiores riscos associados a uso do território para fins de moradia. 

   Como decorrência da situação de desigualdade apresentada, ressalta-se o papel 

fundamental das políticas públicas de água e solo no sentido de combaterem as disparidades 

observadas. Para tanto, colocam-se algumas questões a serem consideradas: a integração das 

políticas de recursos hídricos com as de uso e ocupação de solo, quanto a programas comuns e 

agentes e instituições que desenvolvam atividades conjuntas; a prioridade de saneamento 

ambiental para populações de baixa renda, que não têm condições de usufruto de sistemas 

alternativos para abastecimento de água e coleta e afastamento de esgotos; o estabelecimento 

de subsídios para os setores de saneamento, considerando que a água é um bem comum e, 

portanto deve ser oferecida em condições de qualidade e quantidade para toda a população.  

Quando há falta de estruturas de saneamento básico, como é o caso do Litoral Norte 

pode-se afirmar que as condições de habitação de parte da população que vive em moradias sem 

canalização adequada de água e de coleta de esgoto e com precária coleta e afastamento de lixo, 

como o caso em estudo, constitui vulnerabilidade socioambiental.    

Essa vulnerabilidade socioambiental agrega aspectos sociais relacionados a precárias 

condições de vida, aspectos econômicos associados a baixa renda, aspectos ambientais de 

sujeição a riscos e ausência de serviços básicos necessários à saúde, contextualizando essa 

situação em territórios definidos e historicamente construídos.     

Estas áreas, mesmo dispondo de proteção legal, não se encontram amparadas pela 

atuação dos órgãos licenciadores e fiscalizadores, principalmente quando a população impactada é 

socialmente discriminada; esse cumprimento desigual da legislação resulta em proteção ambiental 

desigual. Nesse contexto, a falta de uma atuação firme do Estado, tanto na questão habitacional, 

como na questão ambiental de preservação dos mananciais, facilita a ocorrência das forças 

econômicas, que alocam os pobres e as “minorias” em locais economicamente desvalorizados, 

socialmente exclusos e ambientalmente frágeis (FRACALANZA; JACOBI; EÇA, 2013).  
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Em alguns setores dos dois municípios estudados, ocupações clandestinas adentram os 

limites do Parque Estadual da Serra do Mar, que é também área de manancial. Além de ocuparem 

áreas inadequadas do ponto de vista de infraestrutura urbana para a população lá residente, há 

impacto na produção de água e preservação da biodiversidade, além de serem áreas da escarpa 

atlântica da Serra do Mar, sujeitas a intensos processos de escorregamentos. Trata-se de 

ocupação irregular e clandestina, realizada por população de baixa renda84 e com baixo nível de 

instrução para alcançarem posições socioeconômicas melhores nos municípios, tornando a 

vulnerabilidade socioambiental extrema nessas áreas. 

A diferença no acesso à água por parte da população pode ser considerada como casos de 

injustiça ambiental, quando grupos de população socioeconomicamente excluídos e de mais baixa 

renda sofrem problemas ambientais decorrentes de água em piores condições de qualidade, ou ainda 

em quantidade menor, do que aqueles que mais contribuem para o consumo desse bem comum.   

No caso em questão, sob este ponto de vista, transparece a ideia de injustiça hídrica no 

abastecimento da população e na coleta de esgotos, pois as áreas mais centrais, onde se 

concentram a maioria das residências secundárias e equipamentos de turismo, como hotéis e 

restaurantes, é onde o saneamento básico é adequado. Do conflito entre o uso da água por 

turistas e moradores de bairros periféricos, estes últimos acabam sendo penalizados. 

A realidade aqui apresentada reforça a lógica de “insustentabilidade” do padrão de 

urbanização que se caracteriza pela prevalência de um processo de expansão e ocupação dos 

espaços intraurbanos que, na maior parte dos casos, configura uma dramática realidade: baixa 

qualidade de vida para parcelas significativas da população. A dualidade das cidades é marcada 

exponencialmente pelo crescimento da ilegalidade urbana que a constitui, exacerba os problemas 

socioambientais que se concentram nos espaços urbanos em condições muito precárias de 

urbanização, com acesso diferenciado aos investimentos públicos. 

Introduz-se aqui a preocupação com a sustentabilidade urbana, uma dimensão do 

desenvolvimento sustentável, que representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas 

que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais nos quais se sustentam as comunidades.  

Onde a insustentabilidade urbana reflete a incapacidade da produtividade e dos investimentos 

urbanos de acompanhar o crescimento das demandas sociais e gera um conjunto de problemas 

que se refletem na degradação da qualidade de vida urbana. 

                                                           

84
 Em Caraguatatuba, a população desses setores possuía, em 2012, renda familiar inferior a R$510,00 (INSITUTO POLIS, 2012: 9). 
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Perspectivas para uma governança adequada da água pelo setor turístico 

 
O tema “governança” insere-se nas novas tendências da administração pública e de 

gestão de políticas públicas, principalmente quando se considera a possibilidade de incluir novos 

atores sociais no processo decisório no intuito de promover melhoria na gestão e avançar na 

democratização desses processos decisórios. Fazem parte do sistema de governança: um 

elemento político, que consiste em balancear os vários interesses e realidades políticas; o fator 

credibilidade; e a existência de instrumentos que apoiem as políticas, que façam com que as 

pessoas acreditem nelas (JACOBI, 2009). 

O processo de governança envolve múltiplas categorias de atores, instituições, inter-

relações e temas, cada um dos quais suscetíveis a expressar arranjos específicos entre interesses 

em jogo e possibilidades de negociação. Configura a construção, muitas vezes de forma 

controversa, das condições para a definição de novos espaços institucionais, para as relações 

entre peritos e leigos, técnicos e usuários, e entre os setores público e privado (JACOBI, 2004) 

Quando entram em discussão os conflitos pelos usos da água, ao considerar as relações 

entre sociedade e natureza e sua influência nas configurações espaciais, torna-se importante 

observar como se dá a apropriação e transformação do espaço a partir de dimensões sociais e 

políticas (PACE; BARSKY, 2012; GUILLÉN, 2007; RIBEIRO, 2008; RIBEIRO, 2013). Nessa definição, 

além de aspectos sociais da gestão da água, relacionados a mecanismos de participação e 

distribuição, são explicitadas questões políticas, envolvendo poder e conflitos. Essa definição de 

governança, portanto, considera campo de análise mais amplo.       

No caso da água, considera-se que é possível administrar os conflitos pelos usos da 

água, mas não se podem eliminar os conflitos. De fato, sua administração poderia estar 

relacionada a um projeto comum de busca por qualidade adequada da água e por quantidade 

suficiente para os múltiplos usos que são feitos da água. Mas, como se trata de um recurso 

escasso e desigualmente distribuído, os conflitos perpetuam-se e alteram-se no tempo e no 

espaço, sendo administrados em função das demandas dos atores sociais e das necessidades 

coletivas relacionadas a um bem essencial à vida.     

Sendo assim, os conflitos refletem as desigualdades sociais, de modo que alguns usos acabam 

prevalecendo sobre outros usos (FRACALANZA, 2002). Na área de estudo os conflitos se estabelecem, 

sobretudo na temporada de verão, sendo que o uso relacionado ao turismo e às segundas residências 

é o que prevalece em relação às comunidades assentadas em bairros periféricos carentes.  
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   Nesse sentido, é importante ressaltar que existem conflitos relacionados à gestão da água 

que não estão relacionados a quem faz a gestão a partir de qual território. Mais do que isso, esses 

conflitos dizem respeito a quem se destina a água, ou seja, a quem se apropria da água. Nesse caso, 

ressaltam-se os conflitos sociais pelo acesso, distribuição e apropriação da água, ou seja, pelo uso dos 

chamados recursos hídricos de uma forma mais igualitária pelas populações de baixa renda.  

Essa perspectiva representa uma mudança de enfoque: da gestão da água em si, passa-se 

a considerar para quem é feita essa gestão. Assim, coloca-se a importância de discutir os conflitos 

pelos usos da água e uma distribuição mais igualitária da água pela sociedade.    

A discussão sobre o que é a governança da água, sobre como realizar uma boa 

governança da água e sobre quais os atores sociais envolvidos na sua realização tem aspectos 

diretamente relacionados aos novos mecanismos de gestão descentralizada e participativa da 

água propostos a partir da década de 1980 no Brasil.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) do Brasil foi promulgada em 1997, com a 

Lei Nacional No 9433/97. As diretrizes e os princípios que passaram a reger o novo sistema de 

gestão das águas instituído pela referida lei refletiam profundas mudanças com relação ao modelo 

anterior. Segundo Jacobi (2009), nesse momento crucial de inflexão, observou-se a substituição de 

uma gestão institucionalmente fragmentada, composta por práticas históricas de planejamento 

tecnocrático e autoritário, por uma gestão baseada na tríade: integração, descentralização e 

participação, sendo a bacia hidrográfica considerada a unidade regional de planejamento e 

gerenciamento das águas. Com isso, houve uma mudança significativa na forma pela qual o 

manejo dos recursos hídricos era feito, sendo que a nova lógica orientada pela gestão colegiada e 

integrada tem o objetivo de arbitrar conflitos e ajustar interesses considerando o debate e os 

acordos sociotécnicos (FRACALANZA; JACOB; EÇA, 2013).  

Um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos determina que o 

gerenciamento destes recursos deve ser realizado de forma descentralizada, a partir de 

Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH, órgãos consultivos e deliberativos de gestão das 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHi, cuja delimitação são as bacias 

hidrográficas (FRACALANZA, 2002). 

No caso do Estado de São Paulo, a Política Estadual de Recursos Hídricos foi promulgada 

pela Lei Estadual (São Paulo) No 7.663 de 1991. O Estado de São Paulo foi dividido em 22 UGRHi, 

tendo sido criados 21 Comitês de Bacias Hidrográficas, já que há duas UGRHi geridas por apenas 1 

CBH, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe. 
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Na área de estudo escolhida, o Litoral Norte, há atuação para gestão das águas dos 

representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, que foi criado em 1997, 

abrangendo Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Este Comitê de Bacias Hidrográficas 

gere a UGRHi 03, que possui 34 bacias hidrográficas, que nascem nas cumeeiras da Serra do Mar e 

deságuam no oceano Atlântico (São Paulo – CBH-LN, 2015).  Apesar de ser uma bacia de Conservação, 

possui problemas característicos, tais como a carência de sistema de coleta e tratamento de esgoto e 

de resíduos sólidos, comum aos quatro municípios, principal fonte de poluição hídrica na região. 

Dentre os temas abordados pelo CBH destacam-se os planos de drenagem, o enfrentamento da 

poluição de diversas microbacias, atividades de educação ambiental, ações destinadas à melhoria da 

coleta de resíduos, iniciativas de reciclagem de matéria orgânica e ações focadas na gestão de riscos e 

desastres em parceria com a comunidade.  

Existe uma participação ativa de organizações da sociedade civil no CBH e isto tem 

representado um importante fator de pressão dos atores das organizações não governamentais, 

sociedades de classe, sindicatos, associação de moradores, motivados pelos problemas 

decorrentes de um passivo socioambiental que decorre das interfaces entre temas de interesse 

econômico e social, saúde, meio ambiente e recursos hídricos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conforme discutido neste artigo, na alta temporada de visitação, destinos turísticos de 

massa consomem muita água, por vezes suplantando a capacidade do sistema em fornecer água 

em quantidade e qualidade para os usuários, sejam moradores, sejam turistas. Com isso, ocorrem 

com frequência conflitos pelo uso da água e são acionadas estratégias de gestão relacionadas a 

racionamentos ou outras ações de enfrentamento do problema.  

Contudo, ainda há muitas lacunas de pesquisa sobre o consumo de água pelos 

equipamentos turísticos, assim como propostas para gestão mais eficiente do uso da água nesses 

momentos de pico de visitação. 

O presente capítulo buscou contribuir com a investigação de algumas dessas lacunas de 

pesquisa, oferecendo uma análise sobre as demandas por água e os conflitos por ela gerados num 

dos principais destinos turísticos do estado de São Paulo, o litoral norte, particularmente nos 

municípios de Ubatuba e Caraguatatuba. 

Os objetivos foram identificar os principais usos turísticos da área verificando sua 

evolução nos últimos anos. E associar ameaças e potencialidades de uso dos recursos hídricos à 

governança da água e à vulnerabilidade socioambiental na região, com foco na relação entre o uso 

da água por residentes e por turistas. 
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Os resultados apontaram que Caraguatatuba conseguiu ampliar significativamente seu 

sistema de abastecimento de água e coleta/tratamento de efluentes devido aos aportes de 

recursos advindos do Pré-sal. No caso de Ubatuba, o município ainda possui carências 

significativas quanto ao sistema de saneamento das águas. 

Os cenários de risco e as fatalidades urbanas criados pelas ações antrópicas estão 

associados tanto à forma de ocupação de terrenos e de empreendimentos regulares quanto a 

assentamentos habitados por população de baixa renda em áreas ocupadas irregularmente 

como fruto de exclusão socioeconômica e dada a insuficiência de políticas públicas que 

permitam a essa população acesso a moradia adequada, além da falta de uma lógica de 

governança colaborativa. 

Também se deve incluir a incapacidade das políticas urbanas na gestão do uso do solo, a 

setorialidade na aplicação das políticas ambientais com repercussão no planejamento dos territórios, e 

diversos instrumentos que permitiriam identificar áreas vulneráveis e estratégias para prevenção, 

mitigação e adaptação diante de eventos extremos nas áreas costeiras e bacias hidrográficas. 

O maior desafio da governança do espaço urbano é a integração intergovernamental, o 

aperfeiçoamento da gestão municipal, que demanda gestores qualificados apoiados por uma 

administração que desenvolva planejamento estratégico dos municípios, para que se possa ter uma 

visão de longo prazo e uma gestão baseada mais na prevenção do que na ação emergencial e curativa. 

É inquestionável a necessidade de implementar políticas públicas orientadas para 

tornar as cidades social e ambientalmente sustentáveis, como uma forma de se contrapor ao 

quadro de deterioração crescente das condições de vida e de multiplicação de riscos 

associados a eventos extremos. 

Entretanto, a democratização do conhecimento técnico-científico não pode estar 

desvinculada da democratização dos processos decisórios.  Para tanto se torna necessário criar e 

multiplicar espaços de diálogo e integração que potencializem processos de governança para a 

gestão integrada das políticas públicas, a visão de médio/longo prazos no planejamento urbano e a 

construção de processos participativos. E o desenvolvimento da capacidade adaptativa frente aos 

desastres naturais também está imerso nesse cenário e tem no município, o responsável direto pela 

gestão ambiental, territorial e prevenção do risco de desastre e pela proteção dos cidadãos.  
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INTRODUCCIÓN    
 

El turismo, uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento a nivel mundial, se ha 

convertido en actividad de gran importancia tanto para los países desarrollados como para aquellos en  

vías de desarrollo. Este fenómeno económico-social está transformándose constantemente. Los 

nuevos tiempos de un mundo globalizado, nos presentan a un turista más informado, conocedor,  

capacitado e innovador en muchos casos con un marcado interés por la conservación ambiental. Se 

caracteriza, igualmente, por la búsqueda de nuevas experiencias de viaje, alejadas de lo que podría ser 

llamado como turismo convencional, prefiriendo un mayor enriquecimiento personal.  

Como parte de las estrategias para satisfacer este tipo de demanda, los especialistas y 

empresarios del sector se han planteado desarrollar en los diferentes destinos el llamado turismo 

“alternativo”. Las modalidades basadas en la naturaleza y la salud, por ejemplo, ofrecen muchas 

oportunidades para concebir y poner en práctica nuevos modelos viables de desarrollo turístico 

local, sobre la base de principios sustentables. Estos productos turísticos  son capaces de brindar 

nuevas   experiencias al viajero, únicas e irrepetibles, más allá de las simples vacaciones. 

   En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Estado y la Revolución 

reafirmados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (2016) se manifiesta como voluntad 

gubernamental que los productos turísticos cubanos cumplan  los estándares internacionales para 

ser competitivos. Por ejemplo, en el citado documento se plantea: “Crear, diversificar y consolidar 

de forma acelerada servicios y ofertas complementarias al alojamiento que distingan al país, 

priorizando el desarrollo de las modalidades: turismo de salud, marinas y náutica, golf e 

inmobiliaria, turismo de aventura y naturaleza, parques temáticos, crucerismo, historia, cultura y 

patrimonio, convenciones, congresos y ferias, entre otras...”. 
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En otra parte se  propone: “Diseñar y desarrollar como parte de la iniciativa municipal por 

los territorios, ofertas turísticas atractivas como fuente de ingreso en divisas (alojamiento, 

servicios gastronómicos, actividades socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, turismo 

rural, observación de la flora y la fauna, entre otras).”      

Una de las alternativas viables para incentivar la creación de nuevos productos que 

brinden mayor autenticidad y diversidad es el aprovechamiento turístico-recreativo de los 

espacios, zonas y/o comunidades, preferiblemente rurales, que presenten  valores histórico-

culturales y naturales y sean de interés y motivación a los visitantes nacionales y extranjeros.  La 

implementación de modalidades como el Turismo de Salud, enfocado a la balneoterapia, puede 

aprovechar el potencial que posee Cuba al ser reconocida en el mundo por la calidad de los 

servicios médicos que oferta y la existencia, en todo el territorio nacional, de aguas y fangos 

minero medicinales. Por otra parte, debido al alto grado de seguridad y a las cualidades 

hospitalarias del pueblo cubano, el Turismo Comunitario cuenta con fortalezas para su 

implementación, aunque son escasas aún las experiencias. Ambas modalidades deben estar 

presentes en las nuevas estrategias de diversificación del producto turístico nacional.  

   La provincia Pinar del Río posee una diversidad paisajística excepcional, que la distingue y 

caracteriza. Tiene dos de las seis Reservas de la Biosfera que posee Cuba y el Valle de Viñales –

declarado Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999- estas áreas enriquecen el 

potencial turístico del territorio donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Elementos que 

llaman la atención de miles de visitantes, cubanos y extranjeros. No obstante, debido a las 

transformaciones del turismo a escala global y a los propios recursos existentes en este territorio, 

se hace necesario diversificar su oferta. Para ello es recomendable profundizar en la identificación 

de otros lugares representativos de la provincia que posean recursos y atractivos capaces de 

satisfacer las necesidades y motivaciones actuales de los visitantes.    

   Sobre la base de lo anteriormente planteado se puede señalar como problema de la 

investigación: El pueblo de San Diego de los Baños fundado en 1632 y ubicado al norte del 

municipio Los Palacios en la provincia Pinar del Río, es un sitio conocido, desde 1700,  como un 

popular lugar de descanso y recuperación de la salud para los residentes de toda la isla y 

prestigiosas personalidades internacionales.         

Las actividades turístico-recreativas se concentran alrededor del balneario y de los 

hoteles existentes. No muy lejos de la localidad se encuentra el Parque Nacional “La Güira” y la 

Cueva de los Portales, de significativos valores históricos, por ser esa última, la comandancia del 

Ché Guevara durante la Crisis de los Misiles en Octubre de 1962. Los recursos naturales e histórico-

culturales de estos sitios en conjunto pueden facilitar el crecimiento y la diversificación del 

turismo en Cuba, principalmente en la región occidental del país.     
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   Ante este panorama surge la pregunta siguiente ¿Cómo rescatar a San Diego de los Baños 

como pueblo de interés turístico? Siendo el objetivo general de este trabajo entonces: Identificar 

las potencialidades turístico-recreativas de San Diego de los Baños, en particular de sus aguas 

minero-medicinales y su balneario y su rescate como pueblo de interés turístico. Para la búsqueda 

de información primaria se realizaron dos expediciones al territorio, en noviembre 2014 y abril 

2015, que permitieron aplicar las herramientas de investigación y conocer “in situ” las 

particularidades del pueblo y su entorno.      

El presente estudio es cualitativo, de tipo descriptivo, y tiene un carácter analítico y 

proyectivo, para desarrollar y proponer en base a los resultados, recomendaciones para el 

territorio. En la fase teórica se aplicaron técnicas de recogida de información primaria y secundaria 

tales como: revisión bibliográfica para la actualización en temas de turismo de salud y de 

naturaleza, y con respecto a los pueblos turísticos. Igualmente se utilizó el análisis documental 

para recopilar información; entrevistas a trabajadores vinculados a instituciones a las cuales 

pertenecen los recursos y atractivos del pueblo objeto de estudio; consultas a especialistas 

(docentes, investigadores, directivos del Ministerio del Turismo y autoridades públicas).  

   La selección de estos informantes claves, tarea por demás compleja, se basó en: el 

conocimiento a profundidad del área estudiada y de su historia socio-económica;  años de 

experiencia en  el tema tratado; su interés verdadero por los resultados de la investigación,  y  

"buena voluntad" por proporcionar información  y valorar las características a ellos expuestas. 

 Entre las técnicas utilizadas durante la fase práctica de la investigación se encuentran: la 

observación directa; consulta a especialistas en las diversas materias relacionadas con la creación 

de productos, el desarrollo y gestión de destinos, la balneoterapia y su importancia para el 

mejoramiento de la calidad de vida así como el análisis de la matriz DAFO y un inventario de los 

recursos turísticos.          

La novedad del estudio radica en realizar  una propuesta de pueblo de interés turístico, 

con un enfoque participativo de la población local y tiene  por fundamento elevar la calidad de 

vida de la comunidad. Se considera este aspecto de gran importancia puesto que podría tomarse 

como punto de partida para el impulso de la actividad turística en San Diego de los Baños, en 

aspectos  como el crecimiento de los servicios de alojamiento, restauración y recreativos, entre 

otros. Además, las condiciones actuales que influyen en los resultados de la investigación, a nivel 

local y municipal, pueden variar en el tiempo, por lo cual es necesario realizar un seguimiento 

periódico de la misma.  
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CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 
El turismo constituye una fuente de ingresos y permite dinamizar cuantiosas actividades 

mercantiles, en función del potencial de recursos naturales y las características histórico-culturales 

de los territorios.          

La ONU conceptualiza al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que implica 

el movimiento de personas a países o a lugares fuera de su ambiente acostumbrado por razones de 

ocio, negocios, religión, salud y otros propósitos como visitar a amigos y parientes. (OMT, 2013). 

El cambio progresivo del modelo económico y social en Cuba, con una mayor fuente de 

ingresos provenientes del turismo, está originando un proceso de abandono de sectores 

tradicionales como la agricultura y la ganadería, y por tanto, la pérdida del modo de vida 

tradicional que da vida al paisaje circundante. Además de banalizar los valores intrínsecos del 

lugar y una sobreexplotación de los recursos, hasta incluso, poner en riesgo el patrimonio del que 

precisamente pretende servirse (PIÉ et al., 2012). “En este contexto, es fundamental planificar el 

uso de los recursos turísticos y la distribución de los flujos teniendo como premisa la defensa del 

medio ambiente y la conservación de los valores socioculturales debido a que estos elementos 

constituyen la esencia de la actividad” (POGGI; FERREIRA; MEENE, 2006).  

Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que  el comienzo del turismo cubano partió 

del uso y explotación de los manantiales de aguas mineromedicinales en el siglo XVIII como 

recurso natural, pues el turismo de Sol y Playa sólo tuvo su despertar en los inicios del siglo XX y su 

auge a partir de la década de los años 50 de ese siglo. 

 

DESARROLLO LOCAL Y TURISMO SOSTENIBLE 

 

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades 

endógenas de cada territorio los factores económicos y no económicos, entre estos últimos 

cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. 

(Montoya, 1998). Todos estos factores son también decisivos en el proceso de desarrollo local; 

orientado a superar las dificultades y retos existentes, a la vez, que busca mejorar las 

condiciones de vida de la población mediante una acción decidida y concertada entre los 

diferentes agentes socio-económicos locales, públicos y privados. Se apuesta al desarrollo 

comunitario como construcción social.          
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El turismo es un factor relevante en relación con políticas de desarrollo. Genera 

beneficios económicos para la comunidad local y la economía nacional, crea empleos, limita la 

emigración de los pobladores, da a conocer productos locales, colabora en la conservación  

ambiental, posibilita el intercambio de ideas, costumbres y estilos de vida, etc.    

El turismo como una opción de desarrollo sostenible: “Debe permitir el desarrollo de la 

economía local y debe apostar por la implementación de un modelo que apoye el establecimiento 

de políticas conservacionistas, donde se proteja el objeto de atracción turística (patrimonio, paisaje 

y cultura) y al mismo tiempo, produzca un reparto local del beneficio económico” (PIÉ et al., 2012), 

con el fin de contrarrestar algunos de los efectos negativos propios de la actividad turística, como: la 

destrucción de los paisajes al crear nuevas infraestructuras, flujos de población hacia zonas de 

concentración turística, pérdida de valores tradicionales y diversidad cultural, aumento de los 

precios del suelo que afectan a los residente.         

Como plantea Vera y otros (2011): la incorporación del territorio al turismo se realiza 

mediante la conversión de sus recursos en productos, la creación de atracciones y servicios, y su 

promoción y comercialización. Por tanto, en el fenómeno turístico se interrelacionan, 

espacialmente, tres “componentes” fundamentales: el medio ambiente, los turistas y la población 

local, y las relaciones que se establecen entre los mismos tienen que ser satisfactorias para todas 

las partes, si se pretende alcanzar un desarrollo sostenible (SALINAS ER, 2013).   

   El desarrollo local a través del turismo comunitario es una forma de turismo sostenible, que 

se basa en el reconocimiento de los valores intrínsecos de la arquitectura y del paisaje, la puesta en 

valor del patrimonio y el fomento de la sensibilidad de la población local, estableciendo vínculos con 

los agentes locales, instituciones públicas e investigadores (NAVARRO; ROMERO, 2012). De este 

modo, el turismo comunitario, se enmarca en un modelo integrado de desarrollo, el cual  considera, 

no sólo la participación comunitaria, sino más bien, el control directo de la comunidad en la 

planificación y gestión de las iniciativas, además de constituirse en la propietaria del negocio 

turístico (YÁNEZ, 2015).   

Cuando se habla de turismo sostenible y desarrollo local, o turismo comunitario, de lo 

que se trata es de generar actividades económicas basadas en el equilibrio entre viabilidad 

económica, difusión social de los beneficios y conservación del orden natural y humano 

(agroecosistemas, paisajes, patrimonio histórico-cultural y patrimonio etnográfico). 
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Pueblos turísticos. Principales tendencias en su desarrollo 

 

Las estrategias de desarrollo local  reconocen a las actividades turístico-recreativas como 

un elemento importante, pues las comunidades conforme a sus condiciones socio-culturales, 

políticas e institucionales y físico-naturales ofrecen toda una gama de recursos aprovechables para 

la realización de estas actividades. Un sitio o lugar con atractivos diversos y diferenciados, cuenta 

con una gran ventaja comparativa y mejores condiciones competitivas en el mercado turístico, 

este hecho está avalado por numerosas experiencias. 

Los llamados “Pueblos Turísticos” (en México Pueblos Mágicos),  son aquellas 

comunidades que poseen recursos auténticos capaces de facilitar el desarrollo de productos 

turísticos diferentes a lo que comúnmente brindan otros sitios.     

Pueblo turístico es un espacio geográfico con atractivos turísticos donde está enclavada 

una comunidad o asentamiento poblacional, reordenado para introducir y desarrollar un turismo 

responsable con la conservación del medio ambiente, las tradiciones, los valores sociales y 

comunitarios, con una concepción urbanística y estilo arquitectónico integrados al contexto local e 

histórico, introduciendo tecnologías ecológicas… (ESPINOSA, 2005). Es decir, en un pueblo turístico 

se implementa lo que se denomina turismo comunitario, por lo cual los integrantes de la 

comunidad deben desempeñar un papel activo y participativo en todo el proceso, percibiendo, 

además, una importante proporción de los beneficios económicos y sociales que genere la 

actividad. Los pueblos turísticos según  (SECTUR, 2008, adaptado por los autores) posibilitan: 

 Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior con 

significativos atributos histórico-culturales. 

 Generar y promocionar las artesanías, festividades, tradiciones y gastronomía del lugar. 

 Generar productos turísticos vinculados a lo natural, lo rural y las aventuras. 

 Revalorizar, consolidar y reforzar los atractivos turísticos de estos espacios. 

  

Aunque, uno de los primeros antecedentes para la implementación de los pueblos 

turísticos en Cuba  lo constituye San Diego de los Baños en Pinar del Río, alrededor del cual se creó 

toda una infraestructura turística en el primer cuarto del siglo XX y tenía como principal atractivo 

el balneario de aguas minero-medicinales (SALINAS ER et al., 1981). Cuba posee además otros 

pueblos vinculados en su fundación con el uso de las aguas con fines terapéuticos, entre los que se 

pueden mencionar: Santa María del Rosario (La Habana), San Miguel de los Baños (Matanzas) y 

Madruga (Mayabeque) entre otros (Figura 1). 
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Figura 1: Principales Yacimientos de aguas minero medicinales de Cuba. 
 

Fuente: Elaborada por los autores según Pino, 2017, a partir de Sosa (2012). 
 

Leyenda  

 Yacimientos en explotación: 1. San Vicente, 2. San Diego de los Baños, 3. Santa María 
del Rosario, 5. La Paila (Madruga), 8. Elguea, 9. Ciego Montero, 10. San José del Lago y 
12. La Cuquita. 

     .     Yacimientos Propuestos: 6. San Miguel de los Baños, 7. Menéndez, 11. Veracruz,  13. El  

Cedrón, 14. La Morena, 15. Amores y 16. La Fé. 
 

Turismo de salud: La Balneoterapia. Bienestar y Calidad de Vida 

El Turismo de salud se define como el viaje y la estancia de una persona o grupo de éstas, 

que se desplazan interesados en disfrutar de espacios donde encuentren descanso y a la vez 

cuidan su salud, van en busca de tratamientos y atenciones que sean benéficos para su salud y que 

en su lugar de residencia no pueden disfrutar por causas diversas (AYALA, 2007).   

Existen dos tipos de turismo en esa modalidad: el clínico asistencial y el balneológico. El 

primero, casi siempre, implica el tratamiento de enfermedades agudas, que requieran 

intervención quirúrgica u otros servicios especializados, teniendo como característica más común 

el ingreso hospitalario; por otro lado, la balneoterapia, es el producto de turismo de salud más 

antiguo en su práctica histórica, es realizada por personas que, padeciendo de enfermedades a 

veces crónicas, requieren de un tratamiento clínico-terapéutico más suave, en lugares 

caracterizados por las bondades del clima y la calidad de las aguas, por ejemplo, las estaciones 

termales y de montañas o los yacimientos de aguas minero-medicinales (SALINAS ER et al., 2010). 
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En Cuba, el prestigio internacional de la medicina ha sido elemento propiciador del 

desarrollo de esta modalidad turística, en especial el turismo de salud asistencial. Los precios 

módicos, las terapéuticas únicas y la reconocida profesionalidad del personal propician ventajas 

competitivas para el país en el desempeño de esta actividad, respecto a otros destinos cercanos. 

Se ha brindado este tipo de turismo a pacientes de América Latina y del Caribe y en menor medida 

de Europa y América del Norte, ofreciendo tratamientos novedosos, eficaces y con calidad. 

   Las estaciones termales o balnearios son instalaciones que disponen de aguas minero-

medicinales, servicios médicos y equipamiento técnico-sanitario especializado para llevar a 

cabo los tratamientos médicos que se prescriban. Como parte del Turismo de Salud, la 

Balneoterapia, es vista no sólo como forma de curar, sino de preservar y lograr mejorar la 

calidad de vida. Dentro de sus productos se han desarrollado  los SPAs, que hoy ocupan un 

lugar preferente dentro de la gran masa de personas que se consideran sanas, pero que 

buscan mantenerse en forma óptima (SALINAS ER et al., 2010).   

Por lo cual, en la actualidad los centros termales constituyen un conjunto de instalaciones 

que contemplan balnearios, piscinas, gimnasios, hoteles, restaurantes, teatros, tiendas para venta 

de productos, etc. Se encuentran ubicados en los alrededores de la fuente o fuentes termales, 

donde además, se organizan visitas a los lugares cercanos, se practica el turismo ecológico y el 

senderismo, etc. (FAGUNDO; GONZÁLEZ, 2015). 

 

San Diego de los Baños como destino de Balneario y Naturaleza 

San Diego de los Baños es un pequeño pueblo perteneciente al municipio Los Palacios, en 

la Provincia de Pinar del Río, a 120 km de La Habana. Limita por el norte con los municipios La 

Palma y San Cristóbal, por el sur con el Consejo Popular Paso Quemado, por el este con el Consejo 

Popular Entronque de Palacios y por el oeste (sirviéndole de límite natural el Río San Diego), con el 

municipio Consolación del Sur. La pequeña dimensión de su trama urbana, su escasa población de 

3,221 habitantes (según CENSO del 2012), su crecimiento demográfico casi estancado y su peculiar 

ubicación de cercanía y aislamiento, a la vez, de algunas poblaciones de interés recreativo y 

cultural, coadyuvaron, entre otras razones, a la conservación de este asentamiento y de sus 

tradiciones socio-culturales. Enclavado en un ambiente natural, con una historia de casi 400 años, 

aún conserva en la arquitectura de sus casas el estilo colonial, poseyendo indudables valores 

culturales, históricos, ambientales y paisajísticos, con una identidad muy propia (Figura 2). 
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El pueblo de San Diego de los Baños se encuentra conservado y, aunque presenta 

deterioro en algunas de sus construcciones más valiosas, no muestra alteraciones o rupturas del 

tejido urbano. La conservación en la actualidad de la estructura urbanizada proveniente del 

pasado, el reconocimiento de su identidad cultural, su ubicación próxima a sitios de alto valor 

histórico-cultural y natural y la tradición hospitalaria de sus habitantes, son de vital importancia 

para su análisis desde el punto de vista turístico. 

Esta comunidad fundamenta su economía actual en la explotación forestal, el cultivo de 

tabaco, café, cítricos, los cultivos menores y el trabajo por cuenta propia. La población tiene como 

principales fuentes generadoras de empleo la escogida de tabaco, las actividades constructivas, la 

agricultura, el balneario, la hotelería, además de las instalaciones recreativas del Parque Nacional 

“La Güira” el cual dista sólo cuatro kilómetros del puebl. 

 
Figura 2. Situación geográfica de San Diego de los Baños. 
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Manantiales. Características de sus aguas 

Existen tres manantiales llamados: El Tigre, El Templado, y La Gallina, que se clasifican de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 1. Tipos de agua del balneario San Diego de los Baños. 

 

Fuente Clasificación 

Temperatura Mineralización Hidroquímica Balneológica 

El Tigre Hipotermal Alta 
Sulfatada 

bicarbonatada 
cálcica 

Sulfatada bicarbonatada, 
cálcica, 

Sulfurada cálcica, 
Fluorhídrica 

El 
Templado 

Mesotermal Alta 
Sulfatada 

bicarbonatada 
cálcica 

Sulfatada bicarbonatada 
cálcica, 

Sulfurada cálcica, 
Fluorhídrica, 

Ligeramenteradónica 

La Gallina Mesotermal Alta 
Sulfatada 

cálcica 

Sulfatada, cálcica, 
Sulfuradacálcica, 

Fluorhídrica, 
Ligeramente radónica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Fagundo et al. (2007). 

 

 
 Estas aguas, por sus características físico-químicas, poseen amplias propiedades 

terapéuticas, siendo beneficiosas para el tratamiento de afecciones de tipo respiratorias, del 

sistema osteomio articulares (especialmente el reuma y la artritis), afecciones de la piel, alergias y 

otras. Son indicadas además para la gingivitis y otras afecciones bucales y tiene también 

propiedades sedantes por su alto contenido de radón (FAGUNDO et al., 2011). 

 

Características generales del balneario 

 

 Constituye un lugar ideal para la rehabilitación de los pacientes discapacitados, teniendo en 

cuenta que en el proceso de rehabilitación juega un papel importante la estimulación psico-sensorial, 

la cual se vería favorecida por la interacción de estos pacientes con un medio natural y saludable. Su 

edificación está compuesta por tres niveles, en cuyos locales se ofrecen los diferentes servicios: Nivel 

0: archivos, cafetería, consultas, información. Nivel 1: Baños La Gallina, Sala de descanso, Vestidores, 

Administración, Baños públicos, Baños de Vapor, Dirección, Farmacia, Gimnasio, Sala de Reuniones, 

Acupuntura, Hidroterapia, Mecanoterapia. Nivel 2: Baños El Tigre y El Templado, piscinas colectivas y 

cuartos privados para baños medicinales, solarium y biblioteca. 
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El balneario cuenta con ocho piscinas, veintisiete baños privados y todos los servicios de 

rehabilitación. Según los cálculos realizados por su dirección, considerando el tiempo que se toma 

el paciente para vestirse y desvestirse, el tratamiento de fisioterapia, la consulta médica y veinte 

minutos de baño, que es el máximo de tiempo, en él pueden bañarse cómodamente cuatrocientos 

pacientes en  una jornada. Actualmente, sólo funcionan tres piscinas que admiten solamente, 

doscientas cincuenta personas diariamente, el resto de las instalaciones está en reparación. 

 

Características de la demanda 

 

En la actualidad, el balneario, atiende un aproximado de ocho mil pacientes anualmente. 

En su mayoría, los enfermos superan los cuarenta y cinco años de edad, padecen de afecciones 

osteomioarticulares y dermatológicas y provienen de La Habana y Pinar del Río. Permanecen un 

promedio de 10 días alojados en el pueblo, aunque lo estipulado son de 14 a 21 días para alcanzar 

resultados óptimos en el tratamiento. Por lo general repiten su visita cada año. Los gastos diarios 

dependen del lugar donde se alojen (BLANCO, 2015, comunicación personal).   

   Los resultados de los tratamientos aplicados son bastante satisfactorios. Se comprueban 

resultados objetivos de pacientes que han ido a los baños sin poder caminar y salen muy 

mejorados. Con posterioridad al período de un año, necesitan repetir la estancia, pues no se debe 

olvidar que, aunque las enfermedades de los huesos, en su mayoría son incurables, estos 

tratamientos balneológicos proporcionan en numerosos casos significativas mejoras. El balneario 

es un centro de rehabilitación y no de curación, una vez rehabilitado el paciente está apto para 

realizar sus actividades cotidianas.       

Entre los servicios médicos  más solicitados se encuentran hidroterapia, mecanoterapia, 

fisioterapia, fitoterapia y balneología, además de la acupuntura, los baños de vapor y el  gimnasio 

terapéutico. Los pacientes nacionales reciben los tratamientos en el balneario totalmente 

gratuitos. En el año 2015 el 19,4 % de la población cubana superaba los 60 años de edad, siendo la 

población más envejecida de América Latina después de Uruguay, tendencia que debe continuar 

en las próximas décadas (CHÁVEZ, 2015). 

Infraestructura turístico-recreativa 

San Diego de los Baños posee una tradición turística de más de cuatrocientos años, como 

ningún otro pueblo cubano, debido a la fama de las propiedades curativas de sus aguas minero-

medicinales, la fundación del pueblo y su desarrollo está indisolublemente ligada  a la existencia de 
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estos manantiales, desde su surgimiento, fue un popular destino de vacaciones para los residentes de 

toda la Isla. El paso de los años y los fenómenos naturales, principalmente huracanes, junto a la 

carencia de recursos financieros, unido a cierta despreocupación por las instancias administrativas 

nacionales y provinciales, provocó la destrucción de la mayoría de las instalaciones destinadas al 

hospedaje y el deterioro de otras obras de  valor artístico, histórico-cultural y recreativo.   

Según el estudio realizado por Salinas Er et al., que reflejó la situación del pueblo en el 

año 1981, hace treinta y cinco años, y el estado actual del mismo, se puede evidenciar que no 

hubo ninguna evolución, sino una degradación y abandono de la infraestructura turístico-

recreativa del pueblo que se ha reflejado en la calidad de vida y el deterioro de la economía local. 

  

Tabla 2.  Infraestructura hotelera (1959-actualidad). 
 

Hotel 
Antes de 1959. 
Habitaciones. 

1980 2015 

H. Soto 29 Clausurado Clausurado 

H. Libertad 
21   

 
En construcción Inaugurado en el 2014 

H. Cabarruy 36 Destruido Destruido 

H. Julve 29 
Funcionan solo 8 

habitaciones 
Anexado al Saratoga, sin 

habitaciones. 

H. San Diego 12 Destruido Destruido 

H. Saratoga 31 Funciona Funcionan 15 hab. 

H. Mirador 35 Funciona 
Funciona (30 
habitaciones) 

Total de 
Habitaciones 

193 74 66 

Fuente: Salinas et al. , 1981; Velázquez y Salinas Er. 2015 

  

Antes del 59 existía una capacidad hotelera ascendente a seis instalaciones con un total 

de 193 habitaciones; en 1979 solo funcionaban completamente 2 hoteles con 74 habitaciones en 

total, y hoy, 35 años después únicamente cuenta con 3 hoteles, de ellos uno –el Saratoga- muy 

deteriorado, con una capacidad de 66 habitaciones. El propio balneario estuvo cerrado totalmente 

los años 2009 y 2014 por falta de mantenimiento lo cual conllevo a la necesidad de realizar una 

reparación capital de sus instalaciones la que no ha sido aún concluida. (Ver Fotos). No obstante la 

población local conserva una tradición balneológica, médica, de servicio, de atención al doliente, 

solidaria, a la cual se le añade el carácter conservador de sus tradiciones, en la religión y en sus 

valores identitário.  
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Análisis de la matriz DAFO (Figura 3). 

 
 La evaluación de los aspectos considerados en la matriz de Impactos Cruzados fue 

realizada por el mismo grupo de expertos entrevistados y cuya selección ya fue explicada. 

 
Fortalezas 

 
F1- Recursos culturales, históricos y naturales de alto interés turístico. 

 

F2- Alto nivel de hospitalidad y sentido de pertenencia de los pobladores. 

 

F3- Reconocido prestigio nacional e internacional del balneario de San Diego de los Baños. 

 

F4- Uno de los pueblos más antiguos dentro de las poblaciones de América (400 años). 

 

F5- Existencia de un proyecto de desarrollo local vinculado al turismo, aprobado por el 

Gobierno Provincial y en ejecución. 

 

F6- Excelente accesibilidad por carretera. 

  

F7- Atractivos complementarios de fiestas populares. 

 

F8- Paisaje natural que rodea el área urbana en buen estado conservación.  

 

F9- Cercanía al Parque Nacional La Güira. 

 
Debilidades 

 
D1- La infraestructura para las actividades turístico-recreativas es escasa.  

 Poca variedad de productos y ofertas en los restaurantes existentes. 

 Capacidad de alojamiento inferior a la capacidad del balneario. 

 

D2- Posee limitados servicios de transporte, venta de combustible, cambio de moneda y ningún 

cajero automático. 

 

D3- Deterioro de la infraestructura del balneario. 

 

D4- Pérdida de algunas de las tradiciones de creación artística y gastronómica en la localidad. 

 

D5- Inexistencia de un museo de la localidad y una Casa de Cultura. 
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Oportunidades 

 
O1- Sistema político ‐ social estable. 

 

O2- Tendencia al incremento del turismo alternativo en el Mundo. 

 

O3- Ubicación geográfica cercana a zonas de importante desarrollo turístico (La Habana y Viñales). 

 

O4- Nuevas Políticas del Gobierno para potenciar el desarrollo local. 

 

O5- Intención del MINTUR de desarrollar nuevas ofertas turísticas que diversifiquen su cartera 

de productos vinculados con San Diego de los Baños. 

 

O6- Mayor interés de la demanda por los temas de salud, cultura y medioambiente. 

 
Amenazas 

 
A1- Fenómenos naturales que puedan afectar la región (huracanes). 

 

A2- Productos parecidos en otros territorios. 

 

A3- Falta de visión integral y de colaboración de los organismos vinculados con el desarrollo 

socio-económico de la comunidad. 

 

A4- Probabilidad de entrada de nuevos competidores. 

 

Resultados de la matriz por cuadrantes 

 
 

 

 

 

 

Fortalezas: 1, 2, 5, 6, 8 y 9. Prestar atención a 3 y 4 
Oportunidades: 3, 4, 5 y 6. Tener en cuenta 2 
Debilidades: 2 y 4. Monitorear 1 y 3. 
Amenazas: 2 y 3 

Cuadrante Impactos 

I   FO 40 puntos 

II  DO 19 puntos 

III FA 30 puntos 

IV DA 13 puntos 
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Figura 3. Matriz de impactos cruzados. 

 
Fuente: utores Velázquez y Salinas Er., 2015. 

 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados, el primer cuadrante fue el de mayor impacto. Se 

deben realizar acciones ofensivas que posibiliten potenciar las fortalezas. Así se creará um 

producto diferenciado, atractivo y consecuente con las nuevas tendencias del sector turístico, para 

aprovechar las oportunidades detectadas existentes en la industria, tanto del ámbito nacional 

como internacional. Esto facilitaría tener mayor acceso a los mercados potenciales o segmentos de 

mercados hacia los cuales estarían dirigidas las ofertas de San Diego de los Baños. Las acciones 

ofensivas deben, además, estar encaminadas a la utilización de las fortalezas y oportunidades para 

minimizar el impacto de las debilidades y atenuar las influencias negativas de las amenazas. 

 
CONCLUSIONES 

 
San Diego de los Baños cuenta con un significativo potencial de recursos turísticos 

naturales (principalmente sus aguas minero medicinales) y de valores histórico-culturales pero no 

ha existido un ventajoso aprovechamiento de sus recursos de interés turístico-recreativo y por 

tanto, se hace necesario proponer acciones para facilitar la recuperación, desarrollo y 

consolidación de estas potencialidades. 

San Diego de los Baños carece de una infraestructura de alojamiento y servicios extra 

hoteleros adecuada que sea capaz de satisfacer la demanda real y potencial para los visitantes 

nacionales y extranjeros. A su vez ha existido una insuficiente aplicación de buenas prácticas en el 

Variable Oportunidades Amenazas Total 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 

Fortalezas F1  X X X X X X X X X 9 

F2 X  X X X  X X X X 8 

F3  X X  X X X X X X 8 

F4  X X  X X X X X X 8 

F5  X X X X X X X  X 8 

F6 X X X X X X  X X X 9 

F7   X X      X 3 

F8  X X X X X X X X X 9 

F9  X X X X X X  X X 8 

Debilidades D1 X  X X X   X X X 7 

D2 X  X X    X X X 6 

D3 X X  X X  X X X  7 

D4  X  X X X  X X X 7 

D5  X  X X X   X  5 

Total  5 10 11 12 12 9 8 11 12 12  
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manejo de los recursos naturales  (en particular las aguas minero- medicinales y el balneario) y 

una falta de visión integral y de colaboración entre los organismos vinculados con el desarrollo 

socio-económico de la comunidad.  

El desarrollo de productos del turismo especializado en el territorio, permitiría a los 

organismos pertinentes obtener los fondos necesarios para la conservación, protección, 

investigación y manejo adecuado de los recursos del área (principalmente agua), y contribuiría al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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comercialización de productos turísticos. Conferencista y participante en eventos científicos y ferias 
comerciales internacionales. Autor del libro Geografía y Turismo. Aspectos Territoriales del manejo y gestión 
del turismo. Coautor de varios libros y de numerosos artículos  sobre turismo. Trabajó  durante 38 años en el 
sector del turismo, en la hotelería y agencias de viajes. Actualmente se desempeña como Profesor Titular en 
la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana  esalinas@ftur.uh.cu 
 

Fabricio Oyarbide 
Licenciado en Ciencias Biológicas (UNMDP). Dir. del Instituto Secundario Saint Exupery. Responsable del 
Área Proyectos y Actividades de Extensión Comunitaria de AMEP. Evaluador Externo de Extensión 
Universitaria. Jefe Científico en Campaña Antártica de Verano Base Brown (2014-2016) e integrante del 
“Proyecto de Investigación Multidisciplinario Bahía Paraíso” IAA/DNA. Integrante del Grupo de 
Investigación Geología Ambiental, IGCyC, FCEyN, UNMDP. Integrante del Proyecto de Investigación “Análisis 
Comparativo de la Internalización del Paisaje Fluvial en el Ordenamiento Territorial de  Escenarios Urbanos 
en el Sudeste Bonaerense y en Cuba”, UNMDP (2014-2016). Coordinación del Nodo Audiovisual Tecnológico 
“Mar del Plata”, SATDT-CIN (2010-2012). Coordinador de la Regional Bonaerense de Extensión Universitaria 
e integrante del Comité Ejecutivo de REXUNI (2009 y 2012). Subsecretario de Extensión y Transferencia, Fac. 
de Psicología UNMDP (2008-2009). Secretario de Coordinación y Consejo Académico, Fac. de Psicología 
UNMDP (2004-2008). Becario de estudio y perfeccionamiento CIC (1999-2003). 
 

Flávio Rodrigues do Nascimento 
Professor Dr. do Departamento de Geografia da UFC e dos Programas de Pós-graduação em Geografia da 
UFC e da UFF. Coordenador dos Grupos de Pesquisa: do Núcleo de Pesquisa e Planejamento em 
Hidrogeografia (NEPH/UFF) e Rede Águas. Editor das Mercator/UFC e Revista Geographia/UFF. Membro do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (COEMA). Ad hoc CAPES e de periódicos no Brasil, América 
Latina e África. Professor Visitante da Univ. Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique e do Programa de 
Postgrado Multidisciplinar en Ciencias Ambientales de Universidad Autónoma de San Luis Potosí/México. 
Tem experiência em Recursos naturais e planejamento ambiental, atuando em: gestão ambiental, 
hidrogeografia, bacia hidrográfica, semiárido, degradação ambiental e desertificação. Pesquisador da Rede 
Center for Natural Resources and Development, Alemanha e do Centro del Agua para Zonas Áridas y 
Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC, Chile). 
 

Graciela Benseny 
Licenciada en Turismo y Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Doctora en Geografía de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 
Docente del Máster en Estrategia y Gestión Sostenible de Destinos Turísticos organizado por Universitat 
Oberta de Catalunya y Organización Mundial del Turismo; y Maestría en Geografía de Áreas Litorales de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajó quince años en el Centro de Investigaciones Turísticas y 
ahora dirige el Grupo de Investigación Turismo y Territorio Espacios Naturales y Culturales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, donde es Profesora Titular. Es autora de libros, capítulos de libros, ponencias 
presentadas en encuentros científicos nacionales e internacionales, Directora de Becarios y Tesistas de 
grado y doctorado. Actualmente trabaja en temas como la gestión ambiental, desarrollo turístico, 

transformaciones territoriales en urbanizaciones turísticas y concientización turístico-ambiental. 
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Julio Luis del Río 
Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata. Director del 
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de esta universidad y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la provincia de Buenos Aires. (UNMdP-CIC). Se desempeña como Director del Grupo de 
Geología Ambiental en dicho Instituto y es Docente Categoría I del Sistema de Categorización la Secretaria 
de Políticas Universitarias. Dicta asignaturas tales como Ciencias de la Tierra, Geomorfología ambiental en 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autor de artículos científicos, co editor de libros y autor de 
capítulos de libros en relación con la temática geoambiental. Ha sido distinguido por su labor de 
transferencia universitaria.  

 
María Juliana Bó 
Magister Science en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP). Licenciada en Sistemas, Universidad CAECE. Cartógrafa y Técnico Oceánico (UNMdP). Profesora 
adjunta con dedicación exclusiva en el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), UNMdP. Docente en carreras de grado de la FCEyN, UNMdP y de 
Ingeniería Ambiental, Universidad FASTA. Desde 2015 es integrante del grupo de trabajo Información 
Geoespacial de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Ha participado en 
numerosas publicaciones nacionales e internacionales y capítulos de libros tanto en investigación como en 
docencia. Área de interes: tecnologías de la información geográfica aplicadas al análisis del riesgo 
ambiental por inundaciones y a la gestión ambiental de áreas afectadas por la minería de áridos. 
 

Mariana Alicia Camino 
Magister y Especialista en Ingeniería Ambiental, Universidad Tecnológica Nacional, sede Mar del Plata. 
Geóloga de la Universidad Nacional de Tucumán e Instituto Miguel Lillo. Profesora Adjunta de las 
asignaturas Geomorfología e Hidrología Continental y Marina en la Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Investigadora en el Grupo de Geología Ambiental del Instituto de 
Geología de Costas y del Cuaternario de la UNMdP, en temas vinculados a hidrología superficial, 
sedimentología, geomorfología y minería de áridos. Desde el año 2005 desarrolla ininterrumpidamente, 
tanto en el rol de directora como integrante, proyectos de extensión universitaria.  

 
Noelia Aymara Padilla 
Licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina. Se encuentra 
finalizando sus estudios de Doctorado en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Es Becaria del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de la carrera de Licenciatura en 
Turismo en la UNMDP. Sus artículos y  trabajos de investigación se enfocan en la Geografía del Turismo y en 
la Geografía de los Espacios Litorales.  
 

Noelia Velázquez Reyes 
Licenciada en Turismo en la Universidad de La Habana (2014). Actualmente trabaja en la Dirección de 
Turismo de la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, ha realizado trabajos de inventarios y evaluaciones de recursos naturales para el uso uso 
turístico-recreativo en distintas áreas de Cuba. 

 
Oscar Buitrago Bermúdez 
Profesor Titular, Departamento de Geografía, Universidad del Valle, Doctor en Geografía por la Universidad 
Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho". Director del Grupo Territorios, categoría A del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS). Editor de la Revista Entorno Geográfico. 
Áreas de interés: gestión ambiental del agua, procesos de metropolización, producción del territorio.  
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Patricia Bejarano 
Bióloga con grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista em Sistemas de 
Información Geográfica, Magister Science en Ciencias Biología Línea Ecología y estudiante de doctorado en 
Geografía. Actualmente Gerente de planificación y uso del suelo de Conservación Internacional Colombia. 
Ha centrado su trabajo en el entendimiento y mecanismos de solución entre los conflictos asociados a 
producción y conservación particularmente en territorios que proveen de agua a asentamientos humanos. 
En el año 2014, el proyecto de recuperación integral de quebradas que ha dirigido desde el año 2009 recibió 
el premio "Global Best Practice of Ecological Restoration", otorgado por el Foro mundial Urbano y 
soportado por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. 

 
Pedro Roberto Jacobi 
Sociólogo, Mestre em Planejamento Urbano, Doutor em Sociologia e Livre Docente em Educação. Professor 
Titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental/Instituto de 
Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (PROCAM/IEE/USP). Chefe da Divisão Cientifica de 
Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental/IEE. Coordenador do Grupo de Acompanhamento e Estudos de 
Governança Ambiental/IEE/USP-GovAmb. Editor da revista Ambiente e Sociedade. Presidente do Conselho 
do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) Brasil desde 2011. Coordenador do Grupo de Estudos Meio 
Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA). 

 
Priscila Varges da Silva 
Bacharel em Turismo e Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e 
Doutora em Geografia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho- UNESP, Presidente Prudente. 
Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, atuando principalmente no curso de turismo 
na área de Geografia do Turismo, Turismo em Áreas Naturais e Planejamento e Organização do Turismo. Na 
área de pesquisa desenvolve atualmente um projeto relacionado a água  e o turismo em Bonito-MS.  

 
Sidnei Raimundo 
Bacharel, licenciado e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP), doutor em Geografia 
pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pós-Doutor pela Universidade de Girona, Espanha. 
Trabalhou durante 15 anos no Instituto Florestal do Estado de São Paulo, com manejo de parques, estações 
ecológicas e outras áreas protegidas. Lecionou por mais de 10 anos em Instituições de Ensino Superior 
Privadas. Desde 2006 é professor-doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (EACH-USP), onde também orienta nos programas de pós-graduação em "Mudança Social e 
Participação Política" e em "Turismo". É líder do grupo de pesquisa "Territorialidades, Políticas Públicas e 
Conflitos na Conservação de Patrimônios". 

 
Silvia De Marco 
Dra. en Biología y Especialista en Docencia Universitaria. Profesora Adjunta, dedicación exclusiva. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Directora del grupo de investigación Humedales y Ambientes Costeros, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (UNMdP-CONICET). Profesora Titular y Directora del Grupo de Investigación 
Ecosistemas, Coordinadora de la Cátedra Abierta de Medio Ambiente “SumarconCiencias”, Facultad de 
Ingeniería, Universidad FASTA. Miembro del equipo  del Environmental Institute of Scientific Networks, 
Alemania. Autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, capítulos de libros, editora de 
libros, tanto en docencia como en investigación. 

 
Vera Lúcia Freitas Marinho 
Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Mestre em Geociências e Meio 
Ambiente pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Rio Claro. Doutora em Geografia pela Universidade 
Estadual de Campinas - Unicamp. Atualmente é docente do curso de Geografia da Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul - UEMS, integra grupo de pesquisa, desenvolve e orienta projetos de pesquisa e 
extensão com as temáticas de meio ambiente, políticas públicas ambientais, gestão de recursos hídricos e 
comitês de bacia hidrográfica.  
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