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“O mundo pode estar caminhando inexoravelmente
para um daqueles momentos trágicos que levarão
os historiadores a perguntar: por que ninguém fez
alguma coisa antes que fosse tarde?" (Ethan Kapstein).



RESUMO

Esse trabalho apresenta-se como uma pesquisa bibliográfica acerca dos  recursos hídricos  e sua
correlação com a segurança alimentar. Questiona-se a respeito de como garantir a preservação do
meio ambiente ao tempo em que se amplia a população carente de alimentos e como consequência,
os setores agroindustriais tais como a pecuária extensiva e as monoculturas no Estado de Rondônia,
passam a  ampliar-se  e  acabam por  contribuir  para  a  escassez  da  água.  Objetiva-se  estudar  a
expansão das fronteiras agrícolas e a pecuária no estado de Rondônia, e evidenciar os riscos de
escassez hídrica, bem como os problemas no contexto da necessidade de produção de alimentos
para a população. Discute-se a urbanização desordenada, a aceleração da utilização dos recursos
naturais e a degradação do capital natural que se intensificam na égide do sistema capitalista de
produção.  Abordam-se  as  divergências  doutrinárias  entre  uma  matriz  de  pensamento
conservacionista  e  uma  matriz  de  pensamento  social  economicista.  Verificou-se  que  não  se
confirmou a hipótese de que a pegada hídrica da agricultura no estado de Rondônia é maior do que
a pegada da pecuária O que ocorre é justamente o contrário – a pegada hídrica do setor de pecuária
como  um  todo,  em  Rondônia  representa  o  maior  risco  de  escassez  hídrica,  caso  não  sejam
contabilizados os custos hídricos da produção e internalizados esses custos; e que de fato, é possível
compatibilizar a vertente econômica do recurso natural “água” para que esse processo auxilie na
promoção da segurança alimentar, (especialmente dos hipossuficientes), dentro de um paradigma de
“dignidade hídrica” ao contrário de teorias que sustentam que com a adoção desses critérios de
economicidade seriam satisfeitos apenas os interesses do Capital. 

Palavras-chave: Recursos hídricos. Segurança alimentar. Estado de Rondônia.. Contabilidade am-
biental. Pegada hídrica.



ABSTRACT

This  scientific  work  presents  itself  as  a  bibliographical  research  on  water  resources  and  their
correlation  with  food  security.  We  question  about  how  to  guarantee  the  preservation  of  the
environment while expanding the food-deprived population, and as a consequence, agroindustrial
sectors such as external livestock and monocultures in the State of Rondônia grow and contribute to
Water scarcity. The objective is to study the expansion of agricultural frontiers and cattle raising in
the state of Rondônia, and to highlight the risks of water scarcity, as well as the problems in the
context of the need to produce food for the population. Disorganized urbanization, the acceleration
of the use of natural resources, and the degradation of natural capital are intensified in the aegis of
the capitalist system of production. The doctrinal divergences between a matrix of conservationist
thinking  and  a  matrix  of  social-economicist  thinking  are  discussed.  It  was  verified  that  the
hypothesis was not confirmed that the water footprint of agriculture in the state of Rondônia is
greater than the footprint of livestock. What happens is just the opposite - the water footprint of the
livestock sector as a whole, in Rondônia represents The highest risk of water scarcity if the water
costs  of  production  are  not  accounted  for  and  internalized;  And that,  in  fact,  it  is  possible  to
reconcile the economic aspect of the natural resource "water" so that this process helps to achieve
food security, (especially of the most needy), within a paradigm of "water dignity" as opposed to
radical theories that support That with the adoption of this criterion of economicity interest only to
Capital.

Key words: Water resource. Food safety. State of Rondônia. Scarcity. Environmental accounting
and water footprint
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INTRODUÇÃO

A água  é  utilizada  por  vários  setores  como  indústria,  produção  de  energia,  uso

doméstico, pesca, saneamento básico, escoamento da produção, recreação e agricultura. Tem

íntima  relação  com a  saúde  humana  e  com a  ecologia.  Dentre  as  atividades  que  a  água

viabiliza está agricultura que é aquela que mais consome recursos hídricos. Em média 70%

(setenta por cento) de toda água doce do mundo é consumida pela agricultura (cfe. UNICEF,

2012).

A escassez da água é um problema que afeta e preocupa várias regiões do mundo em

razão do perigo da escassez hídrica mundial. O acesso à água já precário antes da existência

de qualquer crise hídrica ou agravamento desta. Temas como pegada hídrica e água virtual

tornam-se emergentes. Assim, o problema de pesquisa que se propõe a estudar é a correlação

entre os recursos hídricos e a segurança alimentar. 

Formulam-se  vários  questionamentos:  a)  como  se  dá  a  inter-relação  dos  recursos

hídricos com a segurança alimentar? b) como compatibilizar os conceitos de pegada hídrica

com  internalização  dos  custos  de  produção?  c)  qual  o  modo  como  se  equacionam  os

problemas  como  o  desenvolvimento  sustentável  e  escassez  do  recurso  água?  d)  A

economicização do bem ambiental e o tratamento jurídico da água são cabíveis no atual status

das  políticas  e  instrumentos  de  gestão  desse  recurso?  e)  como  se  pode  compatibilizar  a

preservação hídrico ambiental com a questão da erradicação da pobreza e da fome e, além

disso,  com  o  problema  do  crescimento  demográfico?  f)  qual  o  cenário  da  produção  de

alimentos em relação aos custos hídricos em Rondônia em cotejo com a preocupação com a

segurança alimentar?

Novos  termos  surgem como  água  virtual,  pegada  hídrica,  estresse  hídrico,  o  que

evidencia mais do que nunca, a necessidade de pesquisas e de debates políticos, ambientais,

sociais e jurídicos. 

A água se torna cada vez mais escassa, sua qualidade nem sempre é a boa, gerando

preocupações também quanto aos seus reflexos sobre a saúde humana. 

O Brasil tem feito esforços no que diz respeito às tentativas de regulação. A partir daí,

os  desafios  de  implementação  de  uma efetiva  política  hídrica  num país  com a  grandeza

territorial  do  Brasil,  calcada  na  sustentabilidade,  ainda  é  um desafio  para  as  instituições

nacionais. 



13

No  campo  normativo  do  recurso  natural  água,  criou-se,  em  1997,  a  Lei  9.433,

chamada de Código de Águas e, com ela, a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Criaram-

se  também  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  dos  Recursos  Hídricos  e  órgãos  de

regulação. 

Os  recursos  hídricos  são  fundamentais  para  a  existência  do  ser  humano;  para  o

progresso de suas atividades produtivas, e do próprio alcance de uma vida digna. Contudo,

por  vezes,  a  relação  entre  crescimento  econômico  e  meio  ambiente  é  antagônica  porque

algumas atividades implicam em prejuízos ambientais irreparáveis. Por exemplo, a expansão

das fronteiras agrícolas e a urbanização desordenada, a aceleração da utilização dos recursos

naturais e a degradação do capital natural que se intensifica na égide do sistema capitalista de

produção.  Aparecem  as  divergências  doutrinárias  entre  uma  matriz  de  pensamento

conservacionista e uma matriz de pensamento economicista. 

A água, sua escassez, seus usos, a segurança de abastecimento e sua qualidade são

temas  emergentes  no  cenário  político-econômico  e  social  bem  como  jurídico.  No  caso

específico da região amazônica, as dificuldades acerca do paradoxo sustentabilidade  versus

desenvolvimento  traz  muitas  preocupações  sob  todos  os  vieses,  dentro  do  paradigma

complexo com o qual se possa analisar/avaliar o problema. 

Em Rondônia, é preocupante o cenário de extensão da fronteira agrícola e a expansão

das atividades agropecuárias. Por isso, pretende-se responder mais especificamente (objetivo

específico) ao seguinte questionamento: como garantir a preservação do meio ambiente ao

tempo  em  que  se  ampliam  a  população  a  alimentar  e  como  consequência,  os  setores

agroindustriais tais como a pecuária extensiva e as monoculturas no Estado de Rondônia?

Este cenário é o que se busca investigar no trabalho. 

O enfoque teórico também permite uma abordagem crítica à monetarização do recurso

água. Há uma constante preocupação de que o valor econômico da água não seja constituído

apenas em favor da política ideológica ultraliberal,  deixando-se de considerar aqueles que

diante de uma conjuntura hipossuficiente, precisam ter acesso a esse recurso natural, essencial

à vida e à dignidades humanas. 

A pesquisa, portanto, tem um viés jurídico e sociológico e se mostra de relevância

acadêmica porque contribui com a reflexão acerca do papel de destaque desempenhado pelo

direito  na  reorganização  das  contingências  sociais,  especialmente  em  relação  ao  recurso

natural  água,  e  que  busca  a  concretização  de  um desenvolvimento  que  leve  em conta  a

sustentabilidade e a perspectiva socioambiental, auxiliando o desenvolvimento de múltiplas

dimensões acerca dos recursos hídricos e da segurança alimentar. 
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Como objetivo geral, portanto, busca-se discutir e investigar os usos acerca do bem

natural denominado água com a delimitação espacial no estado de Rondônia e, em especial,

no município de Porto Velho, em relação às atividades de agronegócio, à monocultura e à

pecuária, praticadas nessa porção da Amazônia ocidental do Brasil.

Como objetivo específico,  busca-se analisar  as questões acerca da água virtual,  da

pegada hídrica, das formas de escassez, do monitoramento possível em relação à garantia de

segurança da água, além de abordar a qualidade e a segurança hídrica, os riscos de escassez e

do desperdício que se pode verificar no cotidiano da sociedade.

Assim, o trabalho, baseado no campo das ciências jurídicas e sociais, trata do direito

de  água,  da  teoria  jurídica  e  sociológica  do  direito  e  do  desenvolvimento,  tendo  como

elemento  central  a  tutela  jurídico-administrativa  da  água  em  seus  conflitos,  mais

especificamente  face  à  relação  entre  água,  segurança  alimentar  e  o  desenvolvimento  das

atividades agrossilvopastoris em Rondônia. 

Quanto aos  aspectos  metodológicos,  para o desenvolvimento desta  pesquisa foram

consideradas  bibliografias,  referências  eletrônicas,  pesquisas  de  campo  realizadas,

principalmente  os  estudos sobre a  bacia  hidrográfica e  os  recursos  hídricos  do estado de

Rondônia,  análise  documental  de  processos  de  licenciamento  ambiental  disponíveis

documental e no sítio eletrônico dos órgãos responsáveis pela fiscalização e controle do uso

da água, além de entrevistas com a representante do governo estadual no âmbito da Secretaria

de Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS) e membros do Conselho Estadual Comitê

de Bacias.

As hipóteses formuladas foram: 

a) Em  Rondônia,  na  chamada  contabilidade  ambiental,  a  pegada  hídrica  mais

significativa, capaz de gerar maior escassez dos recursos hídricos segue o padrão mundial: é

proveniente da agricultura e da expansão da fronteira agrícola;

b) É possível compatibilizar a vertente econômica do recurso natural água para que

esse  processo  auxilie  na  promoção  da  segurança  alimentar,  especialmente  dos

hipossuficientes,  dentro  de  um paradigma de  “dignidade  hídrica”  ao  contrário  de,  com a

adoção desses critérios de economicidade, se satisfazerem apenas os interesses do Capital. 

O trabalho foi dividido em três capítulos, onde o primeiro capítulo trata dos direitos

sociais, com destaque para a segurança alimentar; e onde debate-se a positivação do direito à

segurança alimentar no plano internacional e constitucional, com também o reconhecimento

constitucional do direito à alimentação. O capítulo mostra um breve panorama da segurança

alimentar  e  nutricional  no  Brasil  e  a  estruturação  do  Sistema  Nacional  de  Segurança
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Alimentar – SISAN, bem como as condições para permanecia no SISAN. Por fim, trata da

adesão do Estado de Rondônia ao SISAN e sua política atual.

O segundo capítulo faz uma síntese do Decreto 24.643/1934 e da Lei 9.433, de 8 de

janeiro de 1997, a fim de analisar a conjuntura social,  política e econômica em que suas

normas sobre os recursos hídricos foram editadas, bem como estabelecer como se organiza na

atualidade  o  Código  de  Águas  Brasileiro,  suas  inter-relações  com a  saúde,  a  questão  da

segurança hídrica, alimentar e as políticas públicas relacionadas a esse bem de uso comum.  

O segundo capítulo traz ainda a gestão administrativa e jurídica atual do bem natural

água, com o levantamento da situação desta e de sua gestão nacional e regional, além de tratar

da simbologia em relação à população da região amazônica, mais especialmente, em relação

ao estado de Rondônia e da cidade de Porto Velho. 

O terceiro capítulo trata das vulnerabilidades da água e os riscos acerca desse bem

ambiental  fundamental.  Enfoca-se  a  sustentabilidade  do  seu  uso.  São  verificadas  as

possibilidades  de escassez,  como se  dá o  monitoramento,  a  contabilidade  ambiental  e  os

novos  conceitos  e  teorias  de  pensamento  sobre  a  água,  aliada  a  preocupações  como  a

alimentação e a inserção da água no contexto econômico. 

Posteriormente, se verificam esses fatores em relação às vulnerabilidades locais, tendo

em vista a delimitação territorial proposta pelo trabalho, com enfoque na contabilidade hídrica

atrelada ao agronegócio e as implicações para a matriz hídrica em Rondônia e a pecuária e seu

potencial de esgotamento hídrico na região.
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1 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Direito à alimentação adequada é um processo contemporâneo da geração de novos

direitos.  Entretanto,  a  questão  da  fome  é  um  assunto  antigo,  que  permeia  a  história  da

humanidade, tendo em vista ser um tema que afeta, diretamente, a sobrevivência humana.

Portanto, o homem precisa de alimentos para a preservação e continuidade da vida na terra.

Essa necessidade de alimentos é lembrada pelo próprio organismo humano, a fome faz seu

papel.

Sendo  essencial  à  conservação  da  espécie  humana,  o  direito  de  se  alimentar  é

considerado como um direito básico, e por ser imprescindível, por ser parte da manutenção da

vida, é relacionado “aos direitos fundamentais ou direitos humanos”. 1

Garcia  escreve  que  “os  direitos  fundamentais  são  objeto  de  um  sem  fim  de

elucidações da teoria jurídica contemporânea; e a importância do seu debate necessita de um

grande  número  de  especialistas  pesquisadores  dos  mais  diversos  ramos  do  saber  [...]”

(GARCIA, 2008, p. 191). 

Os estudos, no campo dos direitos fundamentais, são muitos. A matéria é relevante

para o desenvolvimento de valores em nossa sociedade, dentre os quais os constantes do texto

constitucional, que abarcam infinitos desdobramentos.

Garcia utiliza uma citação do professor Lopéz Calera para enunciar que “os direitos

humanos  servem  de  parâmetro,  de  medidor,  da  evolução  de  um  povo,  do  real

desenvolvimento de uma nação” (2008, p. 192). 

O direito à alimentação ao ser inserido na categoria dos direitos humanos, ele passa a

ser um direito exigível, isto é, o cidadão pode requerer a obrigação da prestação desse direito

pelo Estado. Há, portanto, uma exigibilidade do direito à alimentação, logo, uma efetivação

pratica desse direito (cfe. VALENTE et al., 2007).

Retomando as terminologias de Garcia, os direitos humanos são direitos acionáveis,

isto  é,  possuem uma exigibilidade e,  de acordo com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos de 1948, universalizam-se como direitos homogêneos. Ao serem universalizados, os

1 Faz-se necessário um esclarecimento sobre a terminologia mais correta usada como referência ao fenômeno
em questão. Diversas expressões foram utilizadas através dos tempos para designar o fenômeno dos direitos
humanos,  e  diversas  também  foram  suas  justificações.  As  três  expressões  são  utilizadas,  atualmente,  para
designar direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Os termos direitos humanos e direitos do
homem  são  terminologias  que  fazem  referência  ao  direito  positivado  nas  Declarações  e  Convenções
Internacionais,  enquanto  direitos  fundamentais,  em  regra,  estão  positivados  ou  garantidos  no  ordenamento
jurídico do Estado (GARCIA, 2008, pp. 190-191).
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DUDH, são introduzidos nas constituições escritas “com a finalidade de estabelecimento de

limites  ao  poder  político,  ocorrendo a  incorporação de  direitos  subjetivos  do  homem em

normas formalmente básicas [...]” (MORAES, 2016, p. 43).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a importância da positivação

de normas que resguardam os direitos humanos, vistos como fundamentais, os quais mudam

de acordo com os anseios sociais de cada época. 

Contrapondo-se ao  Estado Absolutista,  o  século  XVIII  traz  o anseio à  liberdade,

oriundos dos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, assim, o Estado Liberal, tem no

direito à liberdade a primeira geração de direitos fundamentais. Com o ideal de liberdade,

aparece  também  a  desigualdade  social,  produto  da  não  intervenção  do  Estado  na  vida

econômica e social dos cidadãos.

A configuração social da época aponta questões de desigualdades sociais e preconiza

uma nova geração de direitos, pautados no bem-estar social.  Dessa mobilização, com viés

para  os  direitos  sociais,  surgem a  constituição  Mexicana  (1917)  e  a  de  Weimar  (1919),

constituições que norteiam os modernos textos constitucionais a partir do século XX, fazendo

a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, onde os direitos e garantias fundamentais

seguem vertentes do constitucionalismo, isto é, uma atuação positiva do Estado. A geração de

direitos fundamentais surge em épocas distintas e sua classificação é feita de acordo com a

ordem cronológica, ou seja, na sequencia histórica de seu nascimento. O texto constitucional

de  1988  preconiza,  no  título  II,  os  direitos  e  garantias  fundamentais  divididos  em cinco

capítulos.

A classificação feita pela doutrina moderna é de três gerações ou dimensões2, como

também é chamada, muito embora algumas doutrinas sustentem que existe a quarta e quinta

geração.

Os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos são direitos

fundamentais introduzidos nos textos constitucionais. Entretanto, a eficácia e aplicabilidade

dependem  do  enunciado,  posto  que  a  Constituição  conjuga  a  aplicabilidade  a  ulterior

legislação.

A esse respeito Alexandre de Moraes enuncia que:

2 Paulo Bonavides apud Dimitri Dimoulis  que  Aliás, o próprio Bonavides, no desenrolar de seu texto, acaba
reconhecendo a proeminência científica do termo “dimensões” em face do termo “gerações”, “caso este último
venha  a  induzir  apenas  sucessão  cronológica  e,  portanto,  suposta  caducidade  dos  direitos  das  gerações
antecedentes, o que não é verdade” (BONAVIDES, 2006, p. 571-572).
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Em regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e
individuais são de eficácia e aplicabilidade imediata. A própria Constituição Federal,
em uma norma síntese, determina tal fato dizendo que as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.  Essa declaração pura e
simplesmente não bastaria se outros mecanismos não fossem previstos para torná-la
eficiente [...] (MORAES, 2016, p. 45)

Os direitos fundamentais derivam da dignidade humana, portanto, compartilham a

mesma fonte, por isso os direitos fundamentais têm o mesmo princípio a garantias direitas que

propiciem uma vida digna, com qualidade. 

Como direito fundamental inferem-se as necessidades primordiais do homem, dentre

elas está a fome, ou melhor, o direito a ter uma alimentação adequada, considerada como

imprescindível para a sobrevivência humana, o direito a alimentação entre no rol dos direitos

fundamentais, sendo inserido no art. 6º pela emenda constitucional n. 064/2010.

A questão da fome está associada ao “estado de bem-estar” e ao processo de moderni-

zação, assim como, a preocupação com o estado de miséria. Noutro giro, no presente século, a

problemática da fome surge a questão da indústria química, com seus pesticidas que abre con-

corrência com a morte: morre-se por fome ou por intoxicação.

A temática, então, passa a ser uma alimentação segura, ou melhor, a segurança alimen-

tar, para resolver os problemas colaterais do crescimento acelerado da população em detri-

mento da produção de alimentos, eis que a solução das indústrias químicas não resolve o pro-

blema, muito embora tenha ocorrido um aumento na produção de alimentos. 

Estudos da FAO, do Banco Mundial, da Cúpula Mundial da Alimentação noticiam que

a fome “não tem diminuído, assim como não é causada pelo aumento da população nem pela

falta de alimentos” (PODESTÁ, 2011, p. 68).  As discussões acerca da fome se voltam ao an-

tigo tema, a dimensão da fome no mundo, pois há produção de alimentos. A esse respeito,

Beck assevera que “as pessoas morrem de fome, na outra, os efeitos decorrentes da sobrenu-

trição acabaram por se transformar num ônus de primeira ordem” (BECK, 2011, p. 30). A pas-

sa a coexistir com os riscos da sociedade moderna, como descreve Beck (2011, p. 50) ao afir-

mar que a luta contra a fome “compõe o escudo atrás do qual os riscos, de todo modos imper-

ceptíveis, são abafados, minimizados e, em decorrência, potencializados, disseminados [...]”.

Os problemas da sociedade contemporânea e industrial decorrem do progresso tecnológico e

econômico, onde as escolhas são entre a fome ou a má alimentação. 

No mesmo sentido, a afirmação de Coggiola: 
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Segundo cálculos da FAO, 854 milhões de pessoas sofriam de fome no mun-
do, no período 2001-2003, registrando um aumento de 26 milhões em rela-
ção ao período 1995-1997. Desse elenco, 820 milhões se encontravam nos
países “subdesenvolvidos”, 25 milhões nos países “em transição” (ex “países
socialistas”), e nove milhões nos países industrializados. E um bilhão de pes-
soas sofre de sobrepeso (obesidade), devido à má alimentação (incluídos os
hábitos alimentares) com os riscos de saúde decorrentes. Segundo estudos da
FAO, do PNUD, do Banco Mundial, da Cúpula Mundial da Alimentação e
de outras organizações, a fome não tem diminuído, assim como não é causa-
da pelo aumento da população nem pela falta de alimentos. Calcula-se que,
anualmente, oito milhões de pessoas morram, no mundo, por causa da fome
derivada da miséria. Para essas organizações, o problema da fome é um pro-
blema de “acesso”, de distribuição (ou seja, de má distribuição, devida à po-
breza) de uma produção superabundante. O problema estaria na esfera da
distribuição, não na estrutura (capitalista) da produção agrária. A FAO calcu-
lou em 2500 calorias e 65 gramas de proteínas por dia o mínimo alimentar
vital para um indivíduo adulto. Nos países “desenvolvidos”, a disponibilida-
de é de 3500 calorias por dia, em média. No restante do mundo, essa dispo-
nibilidade situa-se abaixo de 2400 calorias por dia. E a ração alimentar coti-
diana dos países “subdesenvolvidos” contém só 56% das proteínas que se
encontram na ração alimentar média dos países “desenvolvidos”. No Brasil,
mais de dez milhões de famílias (40 milhões de pessoas) não dispõem de re-
cursos suficientes para o acesso diário à quantidade de calorias necessárias à
sua sobrevivência (1900 calorias/dia/pessoa). (COGGIOLA, 2010, p. 12). 

O crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico não excluem a fome do

cenário mundial, ao contrário, eles passam a caminhar na sociedade contemporânea como mo-

delos de riscos objetivos e subjetivos, num paradoxo da segurança/insegurança ambiental e

alimentar.

Nesse ponto a equação o aumento da produção de alimentos, o desenvolvimento eco-

nômico e fome não demonstram um resultado positivo, ao contrário, essa combinação tem sal-

do negativo, pois a fome é a realidade em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mesmo

havendo um considerável aumento da produção de alimentos. Porém, estes investimentos não

beneficiam as camadas mais pobres da população. 

A luta contra a fome acompanha a industrialização e faz surgir as divisões entre paí-

ses desenvolvidos e subdesenvolvidos, na lógica capitalista do “produzo, porém não como”,

demonstrando a desigualdade social entre os que detém os meios de produção e os que possu-

em a força de trabalho.

Nessa temática da fome, Josué de Castro na sua “geografia da fome” coloca o dilema

do “pão ou aço” como “um fenômeno social bem mais generalizado. É um fenômeno geogra-

ficamente universal, não havendo nenhum continente que escape à sua ação nefasta” (CAS-

TRO, 1984, p. 48). 
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A contextualização da fome por Castro é feita pela escassez de alimentos num parâ-

metro a Segunda Guerra Mundial, numa análise mundial. No Brasil, a insuficiência de ali-

mentos estava associada a questões sociais, políticas e econômicas, ou seja, com a concentra-

ção de renda e a não divisão equitativa da comida.

A fome no Brasil não é só uma questão social, mas histórica, vem da colonização,

época em que as colônias eram propriedades de poucos e a divisão social era feita nos termos

do livro de Gilberto Freyre “casa grande e senzala”, mesma estrutura da concentração de capi-

tal da sociedade brasileira atual. Portanto, fome, desnutrição e pobreza são sintomas de uma

cultura pautada na desigualdade social, conforme assevera Rangel ao afirme que “muitas das

escolhas sociopolíticas são traduzidas em políticas públicas, fomentando o aumento das desi-

gualdades sociais e, por vezes, da pobreza e da desnutrição”. (RANGEL, 2015, p. 46)

A definição de fome obedece a critérios estabelecidos. A fome endêmica é
resultante da baixa ingestão prolongada de calorias: “Tem como manifesta-
ções clínicas ou formas mais evidentes a desnutrição. A gravidade se expres-
sa no déficit de peso e nas formas clássicas do Kuashiokor e Marasmo. A
cronicidade, no déficit estatural chamado nanismo. A definição de fome obe-
dece a critérios estabelecidos. A fome endêmica é resultante da baixa inges-
tão prolongada de calorias:  “Tem como manifestações clínicas ou formas
mais evidentes a desnutrição. A gravidade se expressa no déficit de peso e
nas formas clássicas do Kuashiokor e Marasmo. A cronicidade, no déficit es-
tatural chamado nanismo” (COGGIOLA, 2010, p. 12-13).

A fome passa a ser percebida e analisada como um fenômeno social e político a partir

do século XIX, como afirmado por Josué de Castro (1992). A percepção sobre o fenômeno da

fome, como uma questão e um problema social passível de se intervir só surgiu na agenda

pública brasileira no início do século XX, quando se passou a entender que a temática da

fome  não  era  só  um assunto  “médico  patológico  e  nutricional”,  mas  que  fazia  parte  de

enfoque socioambiental, motivo pelo qual passou ser considerado como um direito social o

“direito à alimentação adequada”.

O acesso aos alimentos é feito por meio do consumo nos mercados, o poder aquisitivo

de cada um na sociedade é que determinará o que pode ser consumido e por quem pode ser –

uma divisão de classes pelo poder do consumo. Sobre esse fato, Beck (2011, p. 54) narra que

as “sociedades de classe são sociedades nas quais, para além das trincheiras de classe, a dispu-

ta gira em torno da conspícua satisfação das necessidades materiais”. A produção de alimentos

alia-se ao poder a e potência.
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A miséria não exige qualquer medida de autoafirmação. Ela existe. Sua ime-
diatez e obviedade correspondem à evidência material da riqueza e do poder.
As certezas das sociedades de classe são, nesse sentido, as certezas da cultu-
ra da visibilidade: a fome esquelética contrasta com a robusta saciedade, os
palácios, com as choças, o fausto, com as migalhas.

O cenário da fome contrasta com a opulência da sociedade capitalista e nos mostra a

sobreposição das classes, o que enfatiza a necessidade da intervenção estatal para favorecer

aquela parcela da sociedade que não consegue ter o mínimo necessário para sua necessidade

diária, visto que, como ensina ABRAMOVAY, na obra O que é fome, “a fome é, paradoxal-

mente, um empecilho (e não um incentivo) ao desenvolvimento da produção alimentar. As sa-

fras agrícolas, no capitalismo, vão-se destinar, prioritariamente, não a quem delas necessita do

ponto de vista fisiológico, mas a quem tem condições de pagar” (1983, p. 75). 

Nesse sentido, o modelo da sociedade capitalista contemporânea pode ser traduzido na

frase “tenho fome”, reside aí a dimensão social daqueles que necessitam da provisão necessi-

dades básicas e clamam por programas governamentais que aplaquem a fome, visto que a ne-

gação da fome não a sacia, ao contrário aumenta a divisão social e suas diferenças, como afir-

ma Podestá (2011, p. 72) “a acentuada disparidade econômica, de um lado os detentores do

capital e de outro os possuidores exclusivos da força de trabalho, é a causa fundamental da ge-

ração, manutenção e ampliação das formas de desigualdades, com novas manifestações no

Brasil de hoje”. Fato que remonta a época em que o Estado e a igreja proviam os necessitados,

a classe dos proletariados.

As ações movidas asseguravam a caridade ao mesmo tempo que reforçava a condição

de miséria e o socorro vinha por meio das políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição

conforme assevera Prado (1993, p. 23):

Política  de alimentação e  Nutrição [como] conjunto de medidas adotadas
pelo estado,  visando proteger  determinados segmentos  sociais,  através da
implantação de programas e serviços voltados para a questão de produção,
comercialização, distribuição e consumo de alimentos.

Ampliou-se o debate em torno das questões de alimentação e nutrição na proporção

em que aumentava a distinção entre pobres e ricos, reforçando a desigualdade entre o alimen-

tado e esfomeado. Todavia, em que pese, está questão ser um tema mundial, no Brasil é refor-

çada  pelas  ideologias  regionais,  demonstrada  por  Josué  de  Castro  na  sua  “Geografia  da

Fome”, que reforçam as diferenças e mantém as desigualdades. Essa mesma desigualdade en-

contramos no poema de João Cabral de Melo Neto, denominado de “Morte e Vida Severina”,
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o poeta narra a história de um retirante, Severino, que migra de sua cidade em busca de lugar

melhor, a seca está a castigar sua terra. No poema Severino, ao descrever o local de sua mora-

dia o faz como “Serra magra e ossuda”, seguindo na narrativa Severino diz os “Severinos”

morrem de “fome um pouco por dia”. Eis um retrato fiel da realidade brasileira e mundial,

mesmo nos dias atuais, que coloca a fome como um fenômeno generalizado e universal, po-

lítico e econômico.

A ação da fome, no homem, não se manifesta como uma sensação contínua,
mas como um fenômeno intermitente, com acessos e melhorias periódicas.
No começo, a fome provoca uma excitação nervosa anormal, uma extrema
irritabilidade e, principalmente, uma exaltação dos sentidos que se animam
num elã de sensibilidade ao serviço quase exclusivo das atividades que per-
mitem obter alimentos e, portanto, satisfazer o instinto mortificado da fome.
Entre os sentidos, os que sofrem o máximo de excitação são o da visão e do
olfato,  os que podem melhor orientar o faminto na procura de alimentos.
Neste momento, o homem se apresenta, mais do que nunca, como um verda-
deiro animal de rapina, obstinado na procura de uma presa qualquer para
acalmar sua fome. [...] É a obsessão do espírito polarizado para um único de-
sejo, concentrado em uma única aspiração: comer. (CASTRO, 2003, p. 79-
80)

Castro descreve a manifestação da fome no organismo humano, afirmando que está

causa certo nervosismo que clama por ser saciado, os sentidos se voltam a essa necessidade e

buscam a satisfação, numa forma quase que instintiva, como um animal.

A preocupação com a fome, conforme já mencionado, passa ser maior após a Segunda

Guerra Mundial. O Brasil cria o programa normativo de alimentação, a fome passa a ter uma

urgência política. O pós-segunda Guerra, assim, torna a fome uma questão mundial, muitos

países começam a desenvolver programas voltados à nutrição e alimentação.

A fome traz a precariedade da condição humana: com fome o homem não pensa senão

em se alimentar, não tendo forças para pensar em outra coisa. A fome aguda causa inanição e

demonstra imensa a extrema miséria em que vive boa parte da população. A esse respeito Cas-

tro leciona que:

Verdadeira gíria de compensação dietética, atestando a extensão das
nossas privações, a fome crônica de que sofre a maioria do povo brasi-
leiro. É essa fome de grande parte de nossa população que uma peque-
na maioria dominante não quer ver. A pequena maioria que come bem,
até demais, e para quem o uso das imagens alimentares da gíria nacio-
nal não tem provavelmente sabor nem sentido. (CASTRO, 1984, p.
308)
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A fome crônica é uma permanente necessidade, o alimento ingerido não é suficiente

para manutenção diária que o organismo necessita. Assim a fome crônica é acarreta desnutri-

ção nas camadas mais pobres, onde a carência na forma de se alimentar. A desnutrição é cau-

sada pela ausência de nutrientes, especialmente proteínas, e seu quadro dificulta a absorção

dos nutrientes pela debilidade do próprio organismo.

É possível mudar esse quadro, mas para isso seria preciso modificar a forma de pensar

da classe dominante, retirar os privilégios de uma minoria, como fez o lendário Robin Hood,

quando distribuía aos pobres o que furtava da nobreza. A evocação da fábula simboliza as

desigualdades que perduram e provocam a insegurança alimentar daqueles que reduzem a

quantidade de alimentos ou mesmo o substituem para que não faltem, como preceitua Conti

(2009, p. 15) “a insegurança alimentar moderada se mostra à medida que uma família precisa

ir reduzindo a quantidade e a variedade de alimentos para que estes não venham a faltar antes

da aquisição ou da recepção de uma nova cesta de alimentos”. 

O  Brasil  inclui  em  sua  agenda  o  direito  à  alimentação  adequada,  inclusive  com

Tratados e Pactos Internacionais dos Econômicos, Sociais e Culturais e Convenção sobre os

Direitos da Criança, o qual é inserido no rol dos direitos fundamentais, nos art. 5º e 6º do

texto constitucional. O status constitucional possibilitou a criação e o fomento de garantias à

prestação alimentícia adequada.

O Brasil também incluiu a alimentação como um Direito Fundamental no art. 5º da

CF, conforme citado anteriormente. Tal direito passou a ter valor constitucional através da

Emenda nº  64/2010,  criando assim,  novas  garantias  que  pudessem fomentar  execução de

alimentos, fato que representa uma evolução do DHAA, atendendo exigências dos tratados

internacionais do qual o Brasil é signatário.

A  Emenda  nº  64/2010  propiciou  a  inserção  do  DHAA  no  art.  6º  do  texto

constitucional, e o fez com o escopo de promover o acesso ao direito a uma alimentação

saudável e, com isso, combater a insegurança alimentar.

O vocábulo “segurança alimentar” surge entre as guerras, no cenário internacional.

Nos idos de 1980 o Brasil tem contato com o termo, uma década depois é associado às políti-

cas de nutrição. Entretanto, fora por volta de 1909 que se começara a fazer combater a fome

no Brasil. As políticas públicas de combate à fome foram implementadas com a criação do

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, que buscou desenvolver políti-

cas públicas para, se não erradicar, ao menos minimizar a fome no Nordeste, região brasileira

que em decorrência da escassez de recursos hídricos, tinha na ausência de alimentos no árido

sertão, um dos seus maiores problemas sociais.
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Prosseguindo no tempo, aportamos em 1917, quando se cria o Comissariado de Ali-

mentação Pública. Em 1920 a política de combate a fome passa a ter em seus quadros uma

equipe interdisciplinar, a alimentação é atrelada ao cuidado social num sentido mais amplo. O

ano de 1923 é lembrado como o do I Congresso Brasileiro de Higiene, tendo na sua presidên-

cia o médico Carlos Chagas. 

As políticas públicas ganham nova direção com a chegada do médico Josué de Cas-

tro, no ano de 1932, à equipe de uma fábrica pernambucana. O médico constata que os funcio-

nários viviam em completo estado de penúria: habitação, vestuário e alimentação. Como pro-

duzir dessa forma?

Essa constatação no estado pernambucano é seguida por São Paulo, 

[…] foram realizados estudos semelhantes em São Paulo, pela Escola Livre
de Sociologia e Política, no Rio de Janeiro e em outros locais, todos sob os
auspícios do Departamento Nacional de Saúde, que procurava estudar a ali-
mentação do povo brasileiro. […]. (NASCIMENTO, 2009, p. 202)

Os estudos iniciados por Josué de Castro possibilitaram a criação do salário mínimo,

no governo Vargas, pelo Decreto 2.162/40. Instituído o mínimo salarial, era preciso um órgão

gestor, assim, cria-se o Serviço de Alimentação da Previdência Social – SAPS, órgão precur-

sor do “Programa de Alimentação ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego e

mesmo ao Restaurante Popular do atual Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome”. (NASCIMENTO, 2009, p. 203).

Os anos 1940 trazem novos rumos à política alimentar no Brasil, o Serviço Técnico de

Alimentação Nacional – STAN, é instituído no pós-guerra. Dando continuidade às políticas,

surge a Comissão Nacional de Alimentação – CNA, voltado à temática nutricional e alimentar

dos brasileiros. Emblemático, nesse período, é o lançamento da obra de Josué de Castro, Geo-

grafia da Fome. Nas décadas seguintes as políticas públicas, na temática da fome, se intensi-

ficam, como descreve Nascimento:

Conjuntura Alimentar e Problemas de Nutrição no Brasil,  abrangendo in-
quéritos nutricionais, expansão da merenda escolar, assistência alimentar a
adolescentes,  programas  regionais,  enriquecimento  de  alimentos  básicos,
apoio à indústria de alimentos. (NASCIMENTO, 2009, p. 204).

Políticas arrojadas de combate à fome revelam a outra face dos países desenvolvidos:

a exploração daqueles que estão na periferia.
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1.1  Da  positivação  do  direito  à  segurança  alimentar  no  plano  internacional  e
constitucional

O pensamento social de Josué de Castro registra o marco das políticas voltadas ao

direito à alimentação adequada enquanto ferramenta que viabiliza um direito natural do homem: a

alimentação,  necessidade básica  de todo ser  humano.  A esse  respeito  a  Declaração Universal  dos

Direitos Humanos de 1948 estabelece que “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados

médicos e os serviços sociais indispensáveis” (UNESCO).

A temática do bem-estar associado à alimentação está relacionada não só a supressão

da fome, mas a questão nutricional dos alimentos ingeridos. A uma qualidade dos alimentos

“que  contêm  e  fornecem  os  nutrientes,  a  como  alimentos  são  combinados  entre  si  e

preparados,  as  características  do  modo  de  comer  e  às  dimensões  culturais  e  sociais  das

práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar” (BRASIL, MS,

2014).

Nesse dispositivo o direito à alimentação passa expressamente a ser reconhecido por

vários tratados e documentos internacionais, dentre os quais se elenca o Pacto Internacional

dos  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (1996),  promulgado  pelo  Brasil  através  do

Decreto 591, de 06/07/1992.

O referido Decreto infere em seu artigo 11 que as Estadas partes reconhecem o direito

de toda pessoa à alimentação e comprometem-se a tomar medidas apropriadas para assegurar

a consecução desse direito, como demonstra o texto abaixo transcrito:

As Estadas Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa  em nível  de  vida  adequado  para  si  próprio  e  sua  família,
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como
a uma melhoria contínua de suas condições de vida. As Estadas Partes
tomarão  medidas  apropriadas  para  assegurar  a  consecução  desse
direito,  reconhecendo,  nesse  sentido,  a  importância  essencial  da
cooperação internacional fundada no livre consentimento (DECRETO
591/92).

O pacto estabelece que os Estados signatários devem reconhecer o direito a uma vida

adequada  para  o  cidadão.  Como adequado  o  dispositivo  apresenta  o  direito  alimentação,

vestimenta e moradia, os quais são vistos como condições necessárias para uma vida digna.

No  mesmo  Decreto,  é  possível  ler  no  art.  3º  que  “Os  Estados  partes  do  presente  pacto
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comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos

econômicos, sociais e culturais enunciados no presente pacto”.

Sobre esse tema Thomas Buergenthal afirma:

Ao  ratificar  o  Pacto,  os  Estados  não  se  comprometem  a  atribuir
efeitos imediatos aos  direitos especificados no Pacto.  Ao revés,  os
Estados se obrigam meramente a adotar medidas, até o máximo dos
recursos disponíveis, a fim de alcançarem progressivamente a plena
realização desses direitos (BUERGENTHAL, 2006, p. 169).

Além destes pactos,  o Brasil  ainda ratificou as Convenções sobre a Eliminação de

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) e a Convenção sobre os Direitos

das Crianças (1989). Todas reafirmaram a condenação de qualquer tipo de discriminação, seja

de gênero, idade, raça e nível socioeconômico, referente ao direito à alimentação.

Os  tratados  assinados  pelo  Brasil  possuem  força  de  lei  e,  desse  modo,  criam  a

obrigação, por parte do Estado brasileiro, de cumprir esse direito para todos os indivíduos.

Assim sendo, há possibilidade de invocar imediatamente os tratados e convenções de direitos

humanos, dos quais o Brasil é signatário, não havendo a necessidade de edição de atos com

força de lei, voltados à outorga de vigência interna aos acordos internacionais, vez que “as

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (§1º art. 5º

da CF). 

Em razão  das  obrigações  assumidas  perante  a  comunidade  internacional,  o  Brasil

incluiu  no  Texto  Constitucional,  especificamente,  no  Título  II,  Capítulo  II,  Dos  Direitos

Sociais,  artigo  6º,  com  o  advento  da  Emenda  Constitucional  nº  64/2010,  o  direito  à

alimentação como um direito fundamental.

A Lei  nº  11.346/2006,  conhecida  como  Lei  Orgânica  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  (LOSAN),  criou  o  Sistema  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

(SISAN);  o  Decreto  nº  6.272/2007  regulamentou  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar

Nutricional  (CONSEA);  o  Decreto  nº  6.273/2007  criou  a  Câmara  Interministerial  e

Nutricional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (CAISAN)  e  o  Decreto  nº  7.272/2010

instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar (PNSAN). 

Essas normas expressam importância política nacional de alimentação e nutrição, além

de fornecerem as diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável. Servem de

guia para a implementação de “políticas públicas e ações intersetoriais para apoiar a educação

alimentar e nutricional e a promoção da alimentação adequada e saudável” (BRASIL, MS,

2014).
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1.1.1 Reconhecimento constitucional do direito à alimentação

As políticas  voltadas  para alimentação adequada são reconhecidas  no Brasil  como

direito  fundamental  do  ser  humano.  Assim,  o  Brasil  adota  responsabilidades  frente  à

comunidade internacional para proteger e tornar realidade esse direito. Diante disso, em se

tratando  das  declarações,  referidas  responsabilidades  resultam em compromissos  éticos  e

políticos  e,  nas  convenções,  tratados e  pactos,  elas  originam deveres  e  obrigações  legais,

conforme elenca o § 2º do artigo 5º3da CF.

Assim, a inclusão do direito à alimentação no texto constitucional, e o instrumento de

maior alcance prático com os programas políticos surgidos a partir  da Lei nº 11.346, Lei

Orgânica Alimentar  e Nutricional  (LOSAN), propugnam para que o direito à alimentação

possa ser efetivamente garantido. 

A Lei  Orgânica  Alimentar  e  Nutricional  aponta  como  conceitos  importantes,  no

sentido de uma alimentação saudável a definição abaixo transcrita:

Todo  mundo  tem  direito  a  uma  alimentação  saudável,  acessível,  de
qualidade,  em  quantidade  suficiente  e  de  modo  permanente.  Isso  é
Segurança  Alimentar  e  Nutricional.  Ela  deve  ser  totalmente  baseada  em
práticas alimentares promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso
a outras necessidades essenciais. Esse é um direito do brasileiro, um direito
de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características
culturais de cada região. (CONSEA, 2006, p. 4)

Os termos saudável,  acessível  e  de qualidade estão intimamente ligados ao direito

alimentar,  como  descrito  na  definição  do  CONSEA4,  que  afirma  ser  esse  um direito  do

cidadão brasileiro, com respeito à cultura de cada região.

Nesse  sentido,  a  Constituição  Federal  de  1988,  consubstanciada  na  legislação

infraconstitucional,  procura  prover  a  fundamentação  necessária,  em formato  de  garantias

concretas, para a defesa do direito à alimentação. Para a concretização efetiva do direito à

3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros  decorrentes  do  regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados,  ou  dos  tratados  internacionais  em  que  a
República Federativa do Brasil seja parte.
4 DECRETO  6.272,  de  23  de  novembro  de  2007:  Dispõe  sobre  as  competências,  a  composição  e  o
funcionamento do CONSEA.
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alimentação tanto governantes quanto sociedade civil devem, juntos, se articular na busca por

soluções. Mobilização é a palavra-chave; cada qual fazendo a sua parte para a realização dos

direitos humanos á alimentação adequada.

A  previsão  da  alimentação  adequada  como  um  direito  social  e  essencial  na

Constituição Federal é de grande importância. Esse marco do direito social,  expresso pela

inserção da alimentação no texto constitucional encontra respaldo também nas leis ordinárias

e propicia políticas voltadas aos programas de saúde pública nas esferas municipal, estadual e

federal.

Ao  ser  incluído  como  direito  social  a  DHAA obrigou  o  Estado  a  disponibilizar

medidas para a consecução desse direito, podendo ser coibido a fazê-lo por meio de ações

judiciais,  impetradas  pelo  Ministério  Público,  como  no  caso  da  ação  civil  pública  (cfe.

CONSEA, 2010). 

1.2 Segurança alimentar e nutricional no Brasil

O termo Segurança Alimentar no Brasil foi construído por representantes do governo e

da  sociedade  civil  na  elaboração  do  documento  brasileiro  para  a  Cúpula  Mundial  de

Alimentação, in verbis:

A Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir, a todos, condições de
acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo
permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,
com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma
existência  digna,  em um contexto de desenvolvimento integral  da  pessoa
humana.

O  termo  definido  é  abrangente,  permitindo  noções  amplas  sobre  a  alimentação

nutricional; realçam aspectos do acesso e da disponibilidade em termos de preços estáveis,

continuidade, suficiência e compatíveis com o poder aquisitivo da população; ressaltando a

importância  de  qualidade;  valorizando  os  hábitos  alimentares  adequados  e  colocando  a

segurança alimentar e nutricional como uma prerrogativa básica para a condição de cidadania.

A Lei  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  demonstra  o  pacto  celebrado  entre

governo e sociedade civil. Neste sentido, a Segurança Alimentar e Nutricional não é mero
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direito ao alimento, mas qualidade do que é ingerido e o valor embutido nestes alimentos,

como preconiza o artigo 3º da Lei n. 11.346/2006. 5 

O direito à alimentação ao ser inserido na categoria dos direitos humanos, ele passa a

ser um direito exigível, isto é, o cidadão pode requerer a obrigação da prestação desse direito

pelo Estado. Há, portanto, uma exigibilidade do direito à alimentação, logo, uma efetivação

pratica desse direito (cfe. VALENTE et al., 2007).

Quando se fala em DHAA, pensa-se no direito a uma alimentação como parte de um

direito fundamental de todo ser humano, os quais foram definidos em pactos mundiais,  a

partir do momento em que a fome, ou a insegurança alimentar, passa a ser vista como um

problema mundial. 

Insta frisar que esse direito está relacionado, também, as formas de adquirir e produzir

uma alimentação adequada, proporcionando ao cidadão a segurança alimentar, tanto no que

diz  respeito  a  capacidade  nutricional  do  alimento  quanto  sua  aquisição.  Eis,  assim,  uma

sustentabilidade da DHAA, pautada no tripé econômico,  social  e  ambiental  (Cf.  WOLFF,

2015). 

O DHAA diz respeito ao conjunto de “condições essenciais para que todos os seres

humanos, de forma igualitária e sem nenhum tipo de discriminação, existam, desenvolvam

suas capacidades e participem plenamente e dignamente da vida em sociedade” (CONSEA,

2006, p.7).

Essa questão pressupõe que o direito humano a uma alimentação adequada é “muito

mais do que um processo cultural, é uma necessidade básica, elementar, inexorável. Não se

concebe vida sem que o ser possa se manter vivo a partir dos processos biológicos naturais a

proporcionar-lhe o desenvolvimento e a sobrevivência”. (MANIGLIA, 2011, p. 116)

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), em parceria

com a sociedade civil  e  Ministério  Público redigiram a proposta de Lei n° 11.346, a Lei

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), criando o Sistema Nacional de

Segurança Alimentar Nutricional (SISAN), que objetiva a garantia de alimentação adequada. 

A LOSAN estabelece um programa político a ser realizado por todos os Estados para

garantir à sociedade o acesso à alimentação adequada e os meios necessários para obtê-la. 

5
 Lei nº 11.346, de 15 de Setembro de 2006. Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na

realização  do  direito  de  todos  ao  acesso  regular  e  permanente  a  alimentos  de  qualidade,  em  quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares
promotoras  de  saúde  que  respeitem  a  diversidade  cultural  e  que  sejam  ambiental,  cultural,  econômica  e
socialmente sustentáveis (BRASIL, Lei 11.346/2006).
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Em julho/2007, foi realizada a III Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional,

em Fortaleza-CE.  Em razão do amplo debate ocorrido na conferência foram assinados os

Decretos nº 6.272 e o 6.273, ambos de 23 de novembro de 2007, o primeiro decreto regula o

CONSEA,  definindo  suas  composições  e  funcionamento,  e  o  segundo  cria  a  Câmara

Interministerial  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (CAISAN),  regulamentado  os

componentes do SISAN previstos na LOSAN.

Em 2010 foi introduzida a Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010,

que alterou o artigo 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito

social. Com a inclusão deste direito reforçou-se o compromisso do Estado em cumprir com a

obrigação de garantir a todos o acesso à alimentação adequada e aos meios para sua obtenção.

Em  agosto  de  2010  foi  aprovado  o  Decreto  n°  7.272,  de  25  de  agosto,  que

Regulamenta a Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o SISAN, com vistas a

assegurar  o  DHAA, instituindo a Política Nacional  de Segurança Alimentar  e  Nutricional

(PNSAN), e estabelecendo os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (PLANASAN), e dá outras providências.

1.3 O Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN

A sigla  SISAN  significa  Sistema  Nacional  de  Segurança  Alimentar.  Este  sistema

objetiva a construção de políticas públicas na área de segurança alimentar e nutricional, assim

como a integração entre sociedade civil e governo no sentido de avaliar o desenvolvimento da

segurança alimentar e nutricional no Brasil.

O SISAN é criado por meio da Lei n. 11.346/2006 e traz em seu art. 1º o enunciado:

Art. 1º – Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e
composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade
civil  organizada,  formulará e implementará políticas,  planos,  programas e
ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada
(BRASIL, Lei 11.346/2006).

O  art.  1º  do  SISAN  traz  as  diretrizes  e  objetivos  através  dos  quais  serão

implementadas as condições necessárias para assegurar o direito humano à alimentação. Essas

diretrizes estão ligadas aos três níveis governamentais, isto é, federal, estadual e municipal,

assim como, a organização da sociedade civil,  na implementação de políticas e ações que



31

tragam um combate efetivo à fome, propiciando a segurança alimentar e nutricional como é

possível ler no trecho retirado da Cartilha elaborada pelo CONSEA:

Por meio do SISAN, os órgãos governamentais dos três níveis de governo e
as organizações da sociedade civil irão atuar conjuntamente na formulação e
implementação de políticas e ações de combate à fome e de promoção da
Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  e  ainda  no  acompanhamento,
monitoramento e avaliação da situação nutricional da população, definindo
direitos e deveres do poder público, da família, das empresas e da sociedade.
A participação no Sistema deverá obedecer aos princípios e diretrizes e será
definida a  partir  de  critérios  estabelecidos  pelo  CONSEA e  pela  Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA, 2006, p.
7).

O SISAN, como vimos, foi criado pela LOSAN, a qual objetiva a promoção do DHAA

em todo território Nacional. O DHAA compreende desde ações de distribuição de alimentos

até ações de redistribuição de renda e recursos produtivos, como, por exemplo, o acesso à

terra rural e urbana, acesso a territórios, acesso à moradia, acesso à informações, acesso aos

canais de participação política e controle social, entre outros, ou seja, trata-se de um conjunto

de políticas que envolvem diversos órgãos e agentes públicos. 

O art. 2º do SISAN traz a alimentação como um direito fundamental do ser humano,

informando que este direito está relacionada à dignidade da pessoa humana e consagrado na

Constituição.6

Os parágrafos  do referido artigo afirmam que a  adoção de políticas e  ações  serão

orientadas pelas dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. A redação

desse parágrafo ressalta as diferenças existentes em cada estado da federação, realidade que

deverá  ser  considerada  no  trato  das  políticas  para  a  realização  do  direito  humano  à

alimentação adequada.

O  SISAN,  para  alcançar  a  Segurança  Alimentar,  integra-se  a  todos  os  órgãos  e

entidades da União, dos Estados, do distrito federal e municípios, uma vez que “a segurança

alimentar  e  nutricional  consiste  na  realização  do  direito  de  todos  ao  acesso  regular  e

permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

outras necessidades essenciais”, conforme previsto no art. 3º do SISAN.

O artigo 8º da Lei 11.346/2006 elenca os princípios que regem o SISAN: 

6 Art. 2o A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as
políticas e ações que se façam necessárias  para promover e  garantir a segurança alimentar e nutricional da
população (BRASIL, Lei 11.346/2006).
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•  universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem

qualquer espécie de discriminação; 

• preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas;

 •  participação  social  na  formulação,  execução,  acompanhamento,

monitoramento  e  controle  das  políticas  e  dos  planos  de  segurança

alimentar e nutricionais em todas as esferas do governo; e 

•  transparência dos programas,  das ações e dos recursos públicos e

privados e dos critérios para sua concessão.

Ao enunciar seus princípios o SISAN aponta as diretrizes pela quais pretende se guiar.

O diploma legal também tem objetivos, dispostos no artigo 10º:

 – formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e

nutricional, 

 – estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil,

bem como

 –  promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da

segurança alimentar e nutricional do País

A composição do SISAN está descrita no artigo 11da Lei 11.346/2006, que enumera os

órgãos que devem constituir sua organização. Estes órgãos são:

 Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, em âmbitos

nacional, estadual e municipal;

 Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA –

em níveis federal, estadual e municipal;

 Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional –

CAISAN  (âmbito  nacional)  e  Câmaras  Intersetoriais  de  Segurança

Alimentar e Nutricional (nos estados e municípios);

 Órgãos  e  entidades  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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 Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifes-

tem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e dire-

trizes do SISAN.

Estes órgãos que fazem parte do SISAN são entidades que pertencem a União, aos Es-

tados, Distrito Federal e Municípios. Todos eles fazem parte do SAN – Segurança Alimentar e

Nutricional.

A segurança alimentar e nutricional objetiva a implantação de políticas que estimulem

o governo e a sociedade civil na promoção e monitoramento da segurança alimentar.

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um agrupamento de vá-

rios órgãos, os quais integram as três esferas de Governo:

Neste processo cabe aos estados, Distrito Federal e municípios, para integra-
rem o SISAN a reprodução dos componentes e atribuições do sistema supra-
citados, em especial dos conselhos e câmaras intersetoriais (congêneres da
câmara  interministerial).  Desta  forma,  pretende-se  assegurar  futuramente
condições para a construção dos pactos interfederativos e intersetoriais ne-
cessários para a devida estruturação do Sistema (SISAN, 2010).

A segurança alimentar e nutricional é um desafio, do ponto de vista governamental,

considerando que é preciso fortalecer e integrar os setores governamentais envolvidos, sendo

uma atribuição da Câmara Intersetorial um plano de relação entre os estados e municípios e

Distrito Federal para que assim possam elaborar políticas públicas de segurança alimentar e

nutricional com a participação de toda a sociedade, com as ressalvas para as diferenças cultu-

rais e regionais. 

A característica das políticas públicas na área do SAN é a participação da sociedade,

no controle e iniciativa, que acontecem nas Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e

Nutricional,  bem como  pelo  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  –

CONSEA. Este tem buscado estratégias que possibilitem a consolidação do direito à alimenta-

ção adequada e saudável, com participação da sociedade.

A figura, colacionada abaixo, ilustra os integrantes do SISAN.

Figura 1: Esquema da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar
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Fonte: Secretaria da Câmara Interministerial de segurança Alimentar e Nutricional, 2011.

Os requisitos e procedimentos para aderir ao SISAN estão previstos na resolução 09

da CAISAN. Essa resolução é pautada nos princípios e normas contidas na LOSAN, e nos

decretos nº 673/2007 e o Decreto nº 7.272/2010.

Os  requisitos  mínimos  para  a  adesão  ao  SISAN  estão  previstos  no  Decreto  nº

7.272/2010 em seu art.11, §2°:

Art. 11.A adesão dos Estados, Distrito Federal e Municípios ao SISAN dar-se-á por
meio  de  termo de  adesão,  devendo  ser  respeitados  os  princípios  e  diretrizes  do
Sistema, definidos na Lei no 11.346, de 2006.
§1o(...). 
§2o São requisitos mínimos para a formalização de termo de adesão:
I-a instituição de conselho estadual, distrital ou municipal de segurança alimentar e
nutricional composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço
de representantes governamentais;
II-a  instituição  de  câmara  ou  instância  governamental  de  gestão  intersetorial  de
segurança alimentar e nutricional; e
III-o  compromisso  de  elaboração  do  plano  estadual,  distrital  ou  municipal  de
segurança alimentar e nutricional, no prazo de um ano a partir da sua assinatura,
observado o disposto no art. 20. 

Estes requisitos são imprescindíveis para adesão ao SISAN, assim, os entes que não

cumprirem tal requisito, não poderão fazer sua adesão. 

Figura 2: Esquema da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar



35

Fonte: Secretaria da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 2011. 

Passaremos à análise das condições para a permanência no Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar.

1.3.1 Condição para permanecia no SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar é composto pelas instituições previstas na

LOSAN e por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, dentre outros, que façam

sua adesão ao sistema. Os componentes do SISAN, já definidos pela LOSAN são: a Câmara

Interministerial  de  SAN; o Conselho Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  e  a

Conferência Alimentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Esses componentes têm como

instrumento  para  a  implementação  e  a  gestão  da  Política  de  SAN  o  Plano  Nacional  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  –  PLANSAN,  que  deve  atender  às  deliberações  das

conferências de SAN. 

Em razão da coerência que deve existir entre as normas estaduais, distrital e locais

com as  normas  federais  que  instituem e regulamentam a  Política  Nacional  de Segurança

Alimentar  e  Nutricional,  é  fundamental  que  haja  compatibilidade  entre  os  componentes



36

estaduais e municipais do SISAN, bem como dos planos de SAN estaduais e municipais, com

os componentes federais do sistema e o PLANSAN.

Essa compatibilidade se traduz da seguinte forma: os componentes estaduais, distrital

e municipais do SISAN devem ter natureza, composição, direção e atribuições similares aos

dos componentes federais. Além disso, os planos estaduais e municipais de SAN devem ser

coerentes em relação a conceitos, princípios e objetivos do PLANSAN.

A propósito,  o  Inciso  I,  do  art.  11,  do  Decreto  nº  7.272/2010  estabelece  que  a

composição  do  Conselho  Estadual,  Distrital  ou  Municipal  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  deverá  ser  de  dois  terços  de  representantes  da sociedade civil  e  um terço  de

representantes governamentais, reafirmando o disposto no art. 3º do Decreto nº 6.272/2007.

Além disso, o Art. 17, § 2º, do Decreto nº 7.272/2010, estabelece que para aderir ao SISAN,

tais Conselhos deverão assumir formato e atribuições similares aos do CONSEA. Por sua vez,

os incisos V, alínea a, e VI, alínea a, do art. 7º do Decreto nº 7.272/2010 determinam que

órgãos  estaduais,  distrital  e  municipais  devem  implantar  câmaras  governamentais

intersetoriais  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  com atribuições  similares  à  Câmara

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. As competências do CONSEA e da

CAISAN estão descritas respectivamente nos Decretos nº 6.272 e nº 6.273, ambos de 2007,

bem como na LOSAN e no Decreto nº 7.272/2010.

É importante afirmar, contudo, que cada contexto apresenta realidades específicas e é

fundamental  que  os  componentes  estaduais  e  locais  e  os  seus  planos  tratem  destas

especificidades  para que os componentes  do SISAN e seus  instrumentos  de gestão sejam

eficazes, eficientes e efetivos na garantia da realização progressiva do DHAA.

1.4 Da adesão do Estado de Rondônia ao SISAN e sua política atual

A responsabilidade  pela  implantação e  desenvolvimento  de  políticas  de Segurança

Alimentar e Nutricional é do Estado, enquanto ente federativo que tem como concepção a

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em

quantidade suficiente. Ao longo dos anos o Estado de Rondônia vem implantando programas

e ações que visem proporcionar melhoria na qualidade de vida e alimentação da população

Rondoniense.
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É sabido, no entanto, que o incremento das ações existentes e a implantação de novas

práticas são imprescindíveis para a construção e consolidação do SISAN, dando-lhe maior

escopo através de um Sistema Estadual consequente.

No intuito de promover políticas que garantam melhorias da condição de alimentação

da  população  rondoniense,  o  Estado  vem  articulando  políticas  que  visam  a  garantia  do

DHAA, estas políticas intersetoriais estão abrindo caminho para que outras ações articuladas

surjam e  se fortaleça.  Dessa forma,  para assegurar  o  DHAA, o Estado de Rondônia,  em

novembro de 2008, elaborou o Decreto n° 13.508, que dispõe sobre a criação do CONSEA-

RO e em dezembro no mesmo ano o decreto 13.972, no qual dispunha sobre a nomeação dos

seus membros; em 2009 houve a publicação do Decreto nº 14.556, de 10 de setembro, que

dispõe sobre o funcionamento do CONSEA- RO. Também em 2009 a ABRANDH (Ação

Brasileira pela Nutrição e Direito Humano realizou um curso online sobre Direito Humano a

Alimentação Adequada que tinha o intuito de capacitar gestores, conselheiros e membros da

sociedade civil interessada para dar visibilidade ao tema e o Estado realizou a 1ª e a 2ª etapas

do I seminário Estadual de DHAA; em dezembro do mesmo ano realizou-se o 1º Seminário

de Discussão do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional com o tema: Direito de

todos ao acesso a alimentos.

Após  a  criação  do  CONSEA-RO  e  de  sua  regulamentação  houve  a  criação  da

estrutura, na Secretaria Estadual de Assistência Social, da Coordenação Estadual de SAN, que

contém as Gerências  de Assistência  e Educação Alimentar  e Nutricional  e  a  Gerência de

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, pelo Decreto nº 14. 770, de 03 de dezembro de 2009.

Em dezembro de 2009 foi sancionada a Lei Orgânica Estadual de SAN – LOSAN-

RO, através da Lei Estadual nº 2.221, de 21 de dezembro.

Em 2010 foi criado, no CONSEA-RO, o Comitê Gestor do Programa de Aquisição de

Alimentos – PAA/Compra Direta da Agricultura Familiar, pela Resolução CONSEA-RO nº

002, de 13 de abril de 2010.

A sociedade  civil  detém  papel  fundamental  na  construção  das  políticas  propõe,

monitora e assessora o governo na implementação das políticas.  Em 2011 foi realizado o

seminário  “Política  de  SAN em Rondônia:  metas,  caminhos e  prioridades”  que  pretendia

colocar em discussão e elaborar ações e estratégias de fortalecimento do SISAN em Rondônia

sendo também etapa preparatória para a III Conferencia Estadual de SAN, o resultado final

deste  projeto era  apresentar  propostas  de minutas  de Decretos e  Leis que propiciassem a

implantação do SISAN no Estado, das Câmaras Intersetoriais, assim como a revisão e difusão

da LOSAN-RO. 
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A III  Conferencia  teve  um papel  importante,  pois  além das  discussões  dos  eixos

temático também teve o intuito de aprovar as alterais da LOSAN-RO que não estavam em

consonância  com  a  LOSAN  Nacional  e  fazer  as  adequações  no  decreto  de  criação  do

CONSEA e nomear os novos membros da mesa diretora. 

No Estado de Rondônia podemos enumerar alguns programas de políticas públicas

que  estão  colaboraram  para  a  melhoria  dos  índices  de  insegurança  alimentar,  um  dos

programas implementos pelo COSEA-RO e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a

Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são exemplos significativos regidos pelo

princípio  do  Direito  Humano  à  Alimentação,  inscrito  em  nossa  Constituição.  Ambos

representam uma efetiva resposta política que faz avançar a democracia e a cidadania.

As políticas públicas implementadas pelo estado tem contribuindo para várias ações

como a recuperação  per capita da Alimentação Escolar propondo avanços para uma nova

legislação fundou a  Política Nacional de Alimentação Escolar, aprofundando propostas para

aperfeiçoamento do programa Bolsa Família.

O  CONSEA-RO  está  sendo  reestruturado  e  essa  reestruturação  se  apresenta  mais

fortalecida, a política de SAN em no estado tem uma característica, pois o fortalecimento vem

dos CONSEAS municipais que buscam pela consolidação do SISAN no âmbito municipal,

consequentemente fortalecem o sistema no estado e isso não e o intuito do SISAN fortalecer e

unificar a política de SAN em todo o Brasil assim como os outros sistemas como o SUS,

vivemos em um país de grandes extensões territoriais e cada Estado cada região tem suas

características e necessidades afins assim acontece também a nível estadual e isso que faz da

Política de SAN transversal e intersetorial.
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2 RECURSOS HÍDRICOS E GOVERNABILIDADE

Água é o principal componente de todo ser vivo. Inexiste vida na face da terra sem

água,  sem ela  não há existência  de vida na Terra,  planeta  que tem 80% de água em sua

superfície. A água está associada à vida e, portanto, está presente em todas as culturas e, estas

lhes dão conotações simbólicas variadas, “sempre associada a vida, a união, a purificação, e a

todas as imagens que a estes termos são correlatas” (AMORIM, 2015, p. 1).

A  explicação  encontrada  no  Dicionário  Geológico  Geomorfológico  de  António

Teixeira Guerra registar a conceituação do vocábulo água como:

[...] um composto quimico formado de dois átomos de hidrogenio e um de
oxigenio (H2O). A água constitui uma unidade de medida de densidade e a
escala  termometrica  centesimal  (Celsius)  se  baseia  no  seu  ponto  de
solidificação  0  e  de  ebulição  100  oC  [...]  As  águas  estão  em constante
circulação,  estando  presentes  tanto  na  atmosfera  sob  a  forma  de  vapor
quanto na superficie do solo sob a forma liquida, ou mesmo no interior do
subsolo, constituindo lençóis aquiferos. Tres são as partes que integram o
ciclo hidrológico:  1 – Agua de evaporação;  2 – Agua de infiltração;  3 –
Agua de escoamento superficial” (GUERRA, 1993, pp. 8-9).

Em sua  definição,  Guerra  traz  a  composição  química  da  água  e  algumas  de  suas

propriedades, as quais permitem sua circulação em toda face da terra em seu estado líquido,

sólido e vapor,  os quais perfazem o ciclo hidrológico.  As três formas que encontramos o

elemento água denota sua importância, não só biológica, mas de “desenvolvimento cultural,

agrícola, militar e religioso das diversas civilizações que habitaram e habitam o planeta, desde

as mais remotas eras” (AMORIM, 2015, p. 01).

A conceituação dada por Granziera indica a fórmula do elemento água e aponta suas

características de incolor, inodora é insípida, além de descrever os locais onde a água, em

estado líquido, pode ser encontrada: mares, rios, lagos. 

A água, em sua forma pura, e um liquido incolor, inodoro e insipido, composto de
dois átomos de hidrogenio e um de oxigenio. O vocábulo água advem do latim aqua
e  refere-se  a  uma  substancia  liquida,  inodora  e  insipida,  encontrada  em grande
abundancia na natureza, em estado liquido nos mares, rios, lagos; em estado sólido,
constituindo o gelo e a neve; em estado de vapor visivel, na atmosfera, formando a
neblina e as nuvens; e em estado de vapor invisivel sempre no ar. (GRANZIERA,
2015, p. 276)
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O caráter de essencialidade à vida humana, atribuído à água, faz com que ela carregue

um valor simbólico e mitológico que busca explicar a “as inquietação eternas do ser humano,

como a origem da vida e do mundo, a fertilidade, os ciclos de regeneração da natureza [...],

através de arquétipos de purificação e de sacralização do mundano” (AMORIM, 2015, p. 02).

Ao atribuir uma simbologia a água evoca-se o mágico e o místico que desse elemento

emana, nos dizeres de Jean Chevalier e Alan Ghreerbrant, o valor simbólico está nos três

temas dominantes: “(1) fonte da vida, (2) meio de purificação e (3) fonte de regeneração”.

(CHEVALIER e GHREERBRANT, 1986).

As mais antigas tradições, com suas combinações imaginárias, atribuem à água a fonte

de vida, comunicação e desenvolvimento, assim, a “importância simbólica significativa com o

curso d’água representando o nascimento e a morte, a origem e o fim da vida” (AMORIM,

2015, p. 2).

A preocupação com a água,  ou melhor,  com a sua qualidade e quantidade tem se

intensificado nos últimos anos, quer pelo crescimento populacional, quer pela degradação ao

meio ambiente. A preservação dos mananciais de água tem se tornado um fator preocupante

diante da preservação da vida. O debate sobre o valor deste recurso natural vem sendo tema

das agendas nacionais e internacionais, enquanto direito humano fundamental. Neste sentido:

A água possui um valor inestimável, sendo um recurso natural indispensável
à  produção,  ao  desenvolvimento  econômico,  de  manutenção  da
biodiversidade,  dos  ecossistemas,  sendo  ainda  um bem cultural  e  social
indispensável  à  sobrevivência  e  a  qualidade  de  vida  da  população.
(IRIGARAY e TYBUSCH, 2016, p. 61)

Irigaray  e  Tybusch  (Idem) acrescentam  ao  conceito  de  águas  suas  infinitas

possibilidades de aplicação. A finalidade é múltipla, do consumo ao uso na agricultura e na

indústria, que servem para movimentar a economia. Essas características múltiplas da água

faz com que ela seja um recurso ambiental,  enquanto indispensável ao ecossistema, e um

insumo, já que atua nos processos de produção de energia e indústria. 

Em que pese a  discussão recente pela  apropriação da água,  sua temática é  antiga,

conforme descreve Bruzzone:

Desde os primórdios da história humana registram-se guerras pelo controle
da água. Em cinquenta anos, de 1953 até 2003, vivemos 1831 conflitos por
água:  1228 foram resolvidos por  acordos e  tratados,  mas 37 chegaram à
violência e, desses, 21 não escaparam à guerra (BRUZZONE, 2009, p. 29).
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Sabe-se que a América Latina é detentora de um vasto manancial de recursos hídricos

e que estes recursos chamam a atenção das potências mundiais, diante da crise, posto que

Estados no mundo inteiro falharam ao proteger suprimentos comuns globais e a compensar a

crise de água iminente. 

É nesse sentido que a tutela da água esbarra na política e no direito. A preservação,

conservação e defesa deste elemento contra as ações do homem encontra abrigo no direito das

águas,  considerando que a água já não pode ser considerada mera coisa,  mero bem a ser

civilmente  apropriado,  mas,  enquanto  recurso  essencial  à  sobrevivência,  transmuta-se  em

direito fundamental. 

As  diversas  definições  apontam para  a  utilização  do  recurso  hídrico  em todos  os

setores da sociedade civil. Ocorre que a quantidade de água não é a mesma, seu consumo tem

sido regulado por gestões de recursos hídricos “com vistas não apenas a garantir o acesso à

água a toda a população, como também para organizar os diversos tipos de utilização desse

recurso” (GRANZIERA, 2016, p. 276). 

Discute-se a gestão dos recursos hídricos numa estrutura que controle o escoamento e

a  qualidade  da  água.  Esse  não  é  um tema  novo.  Em Roma  já  havia  existia  sistema  de

abastecimento; a evolução e a importância dos recursos hídricos é que foram crescendo com

as civilizações. O uso irracional da água faz com que ela tenha um custo maior.

Agravando-se  os  problemas  de  poluição  dos  rios,  as  formas  de  abastecimento

necessitam de técnicas e recursos, dentro os quais:

 Captação das águas brutas em rios, poços, lagos, reservatórios etc. 
 Adução das águas brutas da fonte de captação aos pontos de consu-

mo, através de canais, adutoras, túneis etc
 Tratamento da água bruta para melhorar as características das águas

nos  aspectos  físico,  químico,  bacteriológico  e  organoléptico,  para
torná-las próprias para o consumo. 

 Distribuição das águas tratadas nos locais de consumo, através de
um sistema de tubulações de distribuição. 

 Coleta das águas usadas, esgotos, através de uma rede de tubulações,
para afastá-las para um local seguro.

 Tratamento das águas usadas para atingir o padrão assimilável pelo
corpo receptor final (CAMPOS et al., 2001, p. 5-6).

A gestão dos recursos hídricos esbarra no crescimento desordenado das cidades, não

havendo um sistema de água que atenda satisfatoriamente a todos. Nesse sentido o Plano
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Nacional de Recursos Hídricos7, conhecido pela sigla PNRH, aponta uma gestão hídrica a ser

desenvolvida, com o fito comum de promoção da sustentabilidade da água.

O ciclo hidrológico natural promove o abastecimento de água no mundo, é um sistema

global de circulação de água e reabastecimento, sem que isso provoque um volume maior de

água, apenas ela circula em seus estados, nas transferências da “forma” em que a água se

apresenta: líquida, sólida e gasosa.

Figura 3: Ciclo Hidrológico Global

Fonte: BRASIL, 2017.

Em que pese a existência da água nos três estados, eles possuem ciclos que se são

assim denominados:

a) precipitação — a água chega na terra pela atmosfera na sua forma liquida
(chuva) ou sólida (neve ou gelo); 
b)  evaporação  —  e  a  transformação  da  água  liquida  em  vapor-d’água
(gasosa), que fica acumulada na atmosfera. A maior parte da evaporação se
dá pelos oceanos, mas os rios, lagos e represas tambem contribuem para esse
processo; 
c) transpiração — e a perda de água pelas plantas; 
d) infiltração — e a absorção da água pelo solo; 
e) percolação — e a infiltração da água no solo e nas formaçoes rochosas ate
o lençol freático; e 

7 O PNRH foi estabelecido pela Lei nº. 9.433/97 
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f)  drenagem  —  e  o  movimento  das  águas  nas  superficies  durante  a
precipitação. (SIRVINSKAS, 2016, p. 400)

Essas fases são sucessivas e caracterizam o ciclo hidrológico da água, o que em outras

palavras  significa  dizer  que  “a  água  passa  da  superficie  terrestre  para  a  atmosfera:  a

evaporação a partir do solo, mar e águas interiores; condensação nas nuvens, precipitação;

acumulação no solo e nos corpos d’água” (AMORIM, 2015, p. 11). O ciclo hidrológico e um

ciclo natural do percurso da água na natureza até estar novamente nos rios, riachos e mares.

2.1. Uso da água 

A água  é  imprescindível  à  vida  humana,  a  ponto  de  seu  uso  causar  preocupação,

considerando que o volume de água tem sido o mesmo desde o início do mundo, o que não

ocorre com a população, que tem crescido. Assim como as formas de utilizar a água tem sido

as mais variadas, seja para consumo doméstico ou econômico.

Como recurso natural e essencial à sobrevivência, a preocupação se dá no sentido de

que o consumo se duplique e que chegue ao limite da disponibilidade de água do planeta,

considerando que o volume de água doce é fixo, logo não aumenta tão pouco diminui. O que

diminui e aumenta é a quantidade de água  per capita e o número da população do mundo,

portanto.

O impacto negativo do manejo da água afeta o ciclo hidrológico. São irregulares as

chuvas no planeta, dessa forma é impossível acompanhar a degradação imposta pelo ao meio

ambiente pelo  homem,  fato que afeta  diretamente  mananciais  e  nascentes,  em virtude  do

desmatamento, da poluição e da urbanização inadequada.

O aumento indiscriminado da urbanização e a falta de seu planejamento, em
particular, alem de causarem o desmatamento, a destruição de nascentes, o
assoreamento  de  rios  e  lagos,  e  a  poluição  das  águas  superficiais  e
subterraneas  –  por  absoluta  falta  de  politicas  urbanas  consistentes  e
coerentes, na esmagadora maioria das cidades do mundo, em especial nos
paises em desenvolvimento –, causam a impermeabilização do solo, o que
tanto afeta a evaporação, quanto impede o retorno da água as fontes que dela
necessitam para  o equilibrio e  manutenção do ciclo hidrológico,  alem de
“aprisionar” os rios e veios d’água existentes (AMORIM, 2015, p. 20).
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A urbanização é fruto da migração, isto é, do êxodo campo – cidade e, assim como o

progresso e  o avanço tecnológico,  tem impactado as  cidades  com suas  obras  que afetam

galerias subterrâneas,  causando assoreamento nos rios,  além dos produtos utilizados pelas

indústrias, que contaminam o ciclo hidrológico, com substâncias muitas vezes letais. O ciclo

hidrológico,  sendo um ciclo  fechado,  é  afetado sobremaneira  pelo  uso  indiscriminado de

produtos químicos.

Ora, se há um ciclo natural e que não é renovado, ao contrário, está sendo atingido, é

preciso que se criem mecanismos de contenção à crise que se precipita sobre os recursos

hídricos.  Nesse  sentido,  discute-se  seu  valor  econômico,  à  medida  que  este  bem de  uso

comum tem se tornado escasso. 

A PNRH informa no art. 1o, inc. II ser “água e um recurso natural limitado, dotado de

valor econômico”. A norma dota a água economicamente, logo, estamos falando também de

uma mercadoria. A aferição ao valor econômico para a água origina-se a escassez do recurso,

numa relação do mercado econômico na lei da oferta e da demanda:

Esse  valor  econômico  refere-se  a  instituição  da  cobrança,  em  face  da
escassez desse bem. Na medida em que a demanda excede a disponibilidade
hidrica,  e  imperioso  racionalizar  o  uso,  servindo  a  cobrança  como
instrumento,  entre  outros,  do  reconhecimento  do  valor  econômico  e  do
incentivo a essa racionalização. (GRANZIERA, 2015, p. 283)

Como substância essencial à vida humana, a água não pode ser substituída, ela tem um

diferencial, pois não há como substituir este recurso por outro. Sobre o valor econômico da

água, o artigo 1o da PNRH, em seu inciso III,  anuncia que “em situações de escassez,  a

prioridade  é  o  consumo humano  e  a  dessedentação  de  animais”.  Nasce,  assim,  um ciclo

hidrossocial da água, isto é, uma nova relação do homem com o ciclo natural da água, por

meio da dialetização água e sociedade, acarretada pelo uso não sustentável da água.

Uma  política  de  uso  sustentável  dos  recursos  hídricos  é  feita  com o  controle  da

demanda de água, técnicas de reúso e a taxação dos poluidores, considerando o princípio geral

dos recursos hídricos que é o uso múltiplo das águas, nos moldes do inc. IV do art. 1º da Lei

9.433/97.

A PNRH é instituída pela necessidade de proteção das águas dos agentes poluidores,

bem como da inadequação das formas de uso. A norma traz critérios para utilização e controle

dos recursos hídricos por meio do gerenciamento destes. No ano de 2000 cria-se Agência

Nacional de Águas – ANA, uma autarquia que integra o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos (Lei n. 9.984/2000). 
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Assim, consubstanciado no art. 19 da Lei 9.433/97, a cobrança pelo uso da água tem a

finalidade de dar um valor econômico para o bem estimável da água, ao mesmo tempo que

incentiva o uso racional. A cobrança no uso de recursos hídricos está sujeito a outorga do

poder público. A outorga tem previsão no art. 21, inciso. XIX, do texto constitucional, que

dispõe sobre as competências da União e afirma que entre elas está a instituição de “sistema

nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de

seu uso”. Essa outorga é instituída pelo poder público dentro de um prazo determinado e,

como  o  nome  diz,  o  ente  outorgado  poderá  explorar  economicamente  uma  atividade

relacionada à água. A outorga objetiva o controle quantitativo e qualitativo do acesso à água.

O conceito de ciclo hidrossocial pressupõe internalização da gestão e distribuição de

água para a sociedade, para reduzir desigualdades e injustiças.

O conceito de água virtual, desenvolvido por John Anthony Allan, demonstra que “a

quantidade  de  água  virtual  é  obtida  pela  soma  do  volume  de  água  consumido  em  sua

produção, em todos os estágios da cadeia produtiva, no local da produção” (AMORIM, 2015,

p. 23). A utilização e relevância da conceituação da água virtual é feita “tanto de planejamento

e gestão hídricos, sobretudo em países com baixa disponibilidade de água, quanto de análise

do real consumo de água pela sociedade” (Idem). Conceito que aponta para o contexto da

água  no  mercado  internacional  e,  ressalta  a  “comercialização  de  água  in  natura e  sua

apropriação  pelo  mercado,  o  conceito  faz  emergir  as  gigantescas  quantidades  de  água,

virtualmente embutidas no volume de mercadorias que circulam pelo planeta” (AMORIM,

2015, p. 23). 

Essa comercialização demonstra um consumo de água não percebido na exportação e

reforça a crise hídrica, diante da temática da comercialização de água por meio de bens de

consumo. 

Ampliando  essa  conceituação,  a  caracterização  da  gestão  das  águas  é  feita  pelo

conjunto de procedimentos que objetivam a solução das questões pertinentes ao uso e controle

dos recursos hídricos, sob o comando dos limites “econômicos e ambientais e respeitando os

princípios de justiça social, à demanda de água pela sociedade a partir de uma disponibilidade

limitada” (CAMPOS, 2001, p. 34). 
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2.2 O Código de Águas brasileiro e a organização da política de águas brasileira 

Se retrocedermos na história, é possível aferir que a primeira versão do Código de

Águas surgiu em 1907 com o advento da fronteira agrícola brasileira. Havia a necessidade de

regular e gerenciar de forma jurídica o aproveitamento da água e dos mananciais que eram de

responsabilidade dos Ministérios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

O Código de Águas brasileiro foi instituído pelo Decreto 24.643/1934 de 10 de julho de

1934, que por sua vez, buscava regulamentar a Constituição Federal de 16 de junho de 1934.8

Tais preceitos do Código de Águas, inscritos após os “Considerandos”, determinavam

que “o uso das águas brasileiras […] tinham-se regido por leis obsoletas em contraposição

com os interesses nacionais; que era necessário dotar o país de uma legislação que permitisse

ao Poder Público controlar e incentivar [seu] aproveitamento industrial” além de pontuar que

a  força  hidráulica  reclamava  medidas  que  conduzissem  a  um  “aproveitamento  racional”

(SANTILLI, 2005, p. 7).

A  partir  daí  recebeu  diversas  alterações  por  meio  das  leis  e  dos  decretos-leis

posteriormente editados. Essas legislações tratavam de água, meio ambiente, irrigação, obras

contra a seca entre outros assuntos, até que se promulgou a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997,

alterando alguns conceitos fundamentais até então vigentes (sendo alterada posteriormente). 

O  Decreto  24.643/1934  buscou  atender  às  demandas  do  país,  que  lançava  se  à

urbanização e à industrialização. A “palavra de ordem” na política hídrica brasileira era a do

desenvolvimentismo, que buscava fomentar as transformações econômicas sociais e políticas

(SILVESTRE, 2008). 

Este Decreto-Lei ou Código de Águas foi editado com finalidade industrial,
em especial, o desenvolvimento de energia hidráulica. Nesta época ainda não
tinha  sido  incorporado o  princípio  ou  fundamento  do  ‘usos  múltiplos  de
águas’, ou seja, apenas um setor, qual seja, industrial era privilegiado em

8 Regida pelos princípios nacionalistas, centralizadores e intervencionistas que nortearão o Estado brasileiro e
sua  proposta  de  desenvolvimento,  a  Carta  Constitucional  de  1934, em  seu  artigo  119,  assim  se  refere  à
exploração das minas e das águas: O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das
águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende da autorização ou concessão federal, na
forma da Lei. § 1º). As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas
organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-participação nos lucros [...].
§ 4º). A Lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d’água ou outras fontes
de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País” (SILVESTRE, 2008)
(grifo nosso).  Explicam Araújo e Barbosa que “antes da edição da Constituição Imperial  de 1824, primeira
constituição brasileira, vigia no país, as Ordenações do Reino, dentre as quais destacam-se [...] as Filipinas por
contemplar,  pioneiramente,  normas  sobre  recursos  hídricos”.  Outras  normas  tratavam  da  proibição  de
conspurcação e contaminação da água, nas constituições brasileiras (ARAÚJO e BARBOSA, 2008). 
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detrimento  dos  outros  setores,  tais  como  agricultura,  consumo  humano,
psicultura, lazer, etc (BARBOSA, 2007, p. 153).

O Decreto 24.643 regulou também a posse dos tipos de água, que eram divididas em

águas públicas, comuns e particulares, sendo as águas públicas de uso comum e dominiais.

Tratava ainda o Decreto dos álveos, margens e acessões; de desapropriações (artigos 32 e 33)

que poderiam ser  realizadas  para  o aproveitamento da água;  da sociedade comercial;  das

forças hidráulicas e das concessões. 

Os livros no dispositivo mencionado eram assim organizados:

a)  O primeiro livro tratava das águas em geral e de sua propriedade;
b) O Livro II cuidava de regular o aproveitamento das águas, e 
c) O  terceiro  livro  se  referia  às  forças  hidráulicas,  isto  é,  prévia  a

regulamentação da indústria hidrelétrica, “o Código de 1934 é bastante
abrangente:  trata  das águas  doce  e  marinha,  das  águas  superficiais  e
subterrâneas, das águas pluviais, da contaminação e poluição hídrica, das
margens e dos álveos, da navegação e hidroeletricidade” (BRASIL, Dec.
24.6434/34; SILVESTRE, 2008).

Por fim,  o Decreto trouxe normas sobre  autorizações  e  penalidades  aplicáveis  aos

casos de transgressões de condutas ali previstas, como por exemplo, vedação a conspurcação

ou contaminação de águas em prejuízo de terceiros, prevendo o pagamento pela manutenção

de salubridade das águas e responsabilidade criminal, a despeito de obrigação de indenização

dos trabalhos feitos. 

Previa  o  pagamento  de  taxa  de  melhoria  sobre  qualquer  acréscimo  do  valor  dos

terrenos saneadas (Pensamento Verde).

Juliana Santilli explica que a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), foi o

primeiro órgão brasileiro de meio ambiente (criado após a Conferência de Estocolmo), em

1973,  pelo  Decreto  nº  73.030  e,  em 1981,  se  editou  a  Lei  nº  6.938,  que  inaugurou  os

“princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente e instituiu o Sistema Nacional

do Meio Ambiente (Sisnama), tratando o meio ambiente de forma sistêmica” (2005, p. 10). 

As leis, antes dessa providência, eram leis ambientais esparsas e desarticuladas, cada

área tinha uma normativa estanque: águas, florestas, fauna, ou seja, cada recurso ambiental

tinha seu instrumento jurídico isolado. Assim, havia Código de Águas, Código Florestal, Lei

de Proteção à Fauna etc. 

A partir daí, surge uma nova visão de uma política ambiental mais articulada, mas foi

apenas 
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[...] em 1981, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente,
que a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento de atividades efetiva
ou  potencialmente  poluidoras  as  tornaram  legalmente  obrigatórios.  Foi
também a primeira lei  a conferir  legitimidade ao Ministério Público para
promover a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, embora
só em 1985 o Ministério Público tenha passado a contar com um instrumento
processual  eficiente  para  responsabilizar  civilmente  os  autores  de  danos
ambientais, com a edição da Lei nº 7.347/85, que cria a ação civil pública
(Idem).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi o instrumento jurídico

brasileiro que promoveu uma maior abertura de horizontes axiológicos para o tratamento da

questão hídrica e de sua gestão “sistemática, integrada e descentralizada” pelas autoridades

competentes.  Trouxe  para  a  União  a  competência  para  instituir  um  sistema  nacional  de

gerenciamento dos recursos hídricos (artigo 21, inciso XIX), na busca por um novo modelo de

gestão dos recursos hídricos (BRASIL, Constituição Federal de 1988).

[...] a orientação socioambiental presente na Constituição não se revela pela
leitura  fragmentada  e  compartimentalizada  dos  dispositivos  referentes  à
cultura, ao meio ambiente, aos povos indígenas e quilombolas e à função
socioambiental da propriedade, e sim por uma leitura sistêmica e integrada
do todo: o que alguns chamariam de uma leitura “holística”, que não percebe
apenas  as  partes,  mas  a  unidade  axiológico-normativa  presente  no  texto
constitucional.
O  socioambientalismo  que  permeia  a  Constituição  brasileira  privilegia  e
valoriza  as  dimensões  materiais  e  imateriais  dos  bens  e  direitos
socioambientais, a transversalidade das políticas públicas socioambientais, e
a consolidação de processos democráticos de participação social na gestão
ambiental (SANTILLI, 2001, p. 5).

Quanto  às  competências  legislativas,  a  Constituição  Federal  de  1988  fez  delegar  à

União, a competência para legislar sobre águas e energia, de forma a regular o artigo 22.

Permitiu uma ampliação no domínio hídrico conferido aos estados federados conforme

o artigo 26, incisos I e II que transcrevemos: 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio,
excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
III  –  as  ilhas  fluviais  e  lacustres  não  compreendidas  entre  as  da  União
(BRASIL, Constituição Federal de 1988).
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Pode-se inferir que “uma das inovações mais significativas trazidas pela Constituição de

1988 foi a extinção do domínio privado dos recursos hídricos, passando estes para o domínio,

conforme visto, da União e dos Estados” (ARAÚJO e BARBOSA, 2008).

No  nível  infraconstitucional,  o  disposto  no  artigo  21,  inciso  XIX da  Constituição

Federal foi regulamentado por meio da Lei Ordinária nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que

(como visto) instituíra a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e Sistema Nacional

de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  (SINGREH),  como instrumento  de  execução  da

política hídrica brasileira cuja estrutura se organizou em quatro títulos. 

No  primeiro  e  no  segundo  títulos,  instituem-se  a  Política  Nacional  de  Recursos

Hídricos  com  quatro  capítulos  onde  se  estabeleceram  os  fundamentos,  os  objetivos,  as

diretrizes gerais de ação e os instrumentos da gestão; e o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos onde, em seis capítulos, se estabeleceram objetivos e composição do

sistema, com os órgãos incumbidos de executar a política hídrica; nos Títulos III e IV  se

contemplam as infrações e penalidades aplicáveis, além de tratar das disposições gerais e

transitórias da norma. 

Ademais,  penso em política  ambiental  como uma manifestação da forma
como a sociedade se apropria da natureza e a utiliza. Portanto, as políticas
ambientais se diferenciam temporal e espacialmente não apenas em seu con-
teúdo, mas também na forma como se apresentam. A falta de normas escritas
e específicas acerca do meio ambiente e de um corpo técnico que acompanhe
e fiscalize sua observância não implica inexistência de política ambiental; do
mesmo modo, sua inadequação à razão do capital  não implica uma  não-
razão. Entendo que a postura do Estado brasileiro no que tange ao uso dos
recursos naturais, tal como em outras áreas da vida social, obedecia a uma
certa racionalidade – a requerida pelo desenvolvimento do capital (SILVES-
TRE, 2008).

O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH) possui seis

fundamentos e,  nele,  a água passou a ser considerada um bem de domínio público e um

recurso natural limitado, dotado de valor econômico com gestão necessariamente baseada nos

seus “múltiplos usos”, por exemplo, abastecimento irrigação, geração de energia, e indústria,

de forma descentralizada e participativa. 

As relações  podem ser  da ordem de:  usos  múltiplos  como abastecimento
humano,  dessedentação  de  animais,  indústria,  cultura,  lazer,  piscicultura,
agricultura, higiene, usos simbólicos, matriz energética, conforme a própria
norma. Só que desta relação surgem comunicações como: poluição, escassez,
uso  insustentável,  desperdício,  distribuição  desigual,  desabastecimento
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humano, morte de animais, devastação, consumo inconsciente, precificação
que gera exclusão, danos [...] (ARAÚJO e SILVA, s.d.).

A nova lei previu também a prioridade de consumo da água doce para os humanos e

para  os  animais  em  situações  de  escassez,  para  tentar  promover,  de  forma  expressa,  a

segurança hídrica – “malgrado conter dispositivos que apontam no sentido de reconhecer o

acesso à água para consumo humano como parte do direito à própria vida, prioriza o uso

industrial  da água” e essa conduta acaba por evidenciar a apropriação da bem “água”,  se

dirigindo tal recurso “à reprodução do capital” (SILVESTRE, 2008).

A Lei de Águas, assim, conferiu mais abrangência ao Código de Águas de 1934, que

anteriormente “centralizava as decisões sobre gestão de recursos hídricos no setor elétrico”,

além de cuidar dos usos múltiplos da água e das prioridades em caso de escassez.  A Lei

configura uma gestão mais democrática de recursos hídricos.

‘A aprovação da 9.433 pelo Congresso Nacional, em 1997, constituiu uma
resposta às  reivindicações no sentido de promover-se uma atualização da
política de recursos hídricos e reconfigurou o quadro institucional vigente à
época,  conciliando-o  com as  mudanças  tecnológicas,  e  a  nova  realidade
política do País, traduzida pela Constituição Federal de 1988. Além disso, a
Lei sintonizou a gestão dos recursos hídricos no Brasil com as orientações já
consolidadas  pela  comunidade  internacional,  resultantes  dos  avanços
científicos e tecnológicos que marcaram a segunda metade do Século XX,
dos novos ciclos de revolução industrial  que trouxeram novos produtos e
novos  riscos  ambientais,  do  crescimento  populacional  e  do  aumento
generalizado das demandas hídricas’, avalia o diretor da área de hidrologia
da ANA, Ney Maranhão (ANA, 2017). 

A administração dos recursos hídricos agora passaria a ser feita em níveis: 1-Conselho

Nacional de Recursos Hídricos;  2-Comitês de Bacias Hidrográficas;  3-Órgãos de governo

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 4- Agências de Água. 9

Criada  em  2001,  a  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  passou  a  integrar  e

complementar a estrutura institucional de gestão de recursos hídricos. 

Essa é a entidade operacional do sistema que tem como atribuição implantar a política

nacional de recursos hídricos. É ela quem pode outorgar, fiscalizar e cobrar pelo uso da água,

ademais, deveria articular as instituições existentes para fortalecer as estruturas componentes

do  sistema  de  gerenciamento  da  água.  As  Agências  de  Água  eram  novas  estruturas

9 Cfe.  ANTUNES, 2001,  pp.  439-451.  Para conferir  as  atribuições  e  os  objetivos do Sistema Nacional  de
Recursos  Hídricos,  remetemos  aos  sítios  eletrônicos:
http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/ConselhoseOrgaosGestoresEstaduais.aspx  e
http://www.revistaespacios.com/a16v37n10/16371017.html.
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administrativas, com o objetivo de promoção da descentralização da gestão, permitindo que a

decisão seja tomada na própria bacia hidrográfica de referência.

A Lei n. 9.433/97 é atual, avançada e importante para a ordenação do uso da
água, mas implica mudanças importantes dos administradores públicos e dos
usuários,  já  que  agora  precisam ser  receptivos  ao  processo  de  parceria.
Desde o processo de discussão da lei, percebia-se a dificuldade da colocação
dessas diretrizes em prática. Um dos principais desafios está em vencer a
tradição de decisões centralizadas rumo à gestão regida pelo princípio da
subsidiariedade (MMA, 2007) (PORTO e PORTO, 2008).

Há espaço para  a  participação social  no  controle  dos  usos  da  água  “em todos  os

plenários  por  ele  constituídos,  desde  o  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  até  os

Comitês de Bacia Hidrográfica” como opção adotada para legitimar as decisões tomadas e

garantir sua implantação (Idem).

O direito  hídrico,  segundo Clarissa D’Isep,  é  a  forma de concretização da  justiça

hídrica  que tem por objetivo assegurar o equilíbrio ecológico e o acesso à água numa dada

sociedade, em tempo e local definidos, em função das necessidades, levando em consideração

os aspectos geográficos, culturais, hidrográficos etc., que promove a função socioeconômico

ambiental da água.

A importância da água fez surgir o chamado  direito de águas , no qual se
tem um microssistema normativo responsável pela regulamentação unitária
da  substância  água,  de  forma  imediata  e  autônoma,  que  é  a  legislação
reguladora da política hídrica; e, de maneira mediata e integrada nos direitos
e  políticas  públicas  e  privadas  afins  interagindo  com demais  ramos,  tais
como direito ambiental, direito econômico, direito constitucional, sobretudo
no tocante  aos seus princípios  implementados.  Ter-se-á ,  nessa  colcha de
retalhos,  um sistema normativo complexo,  formado pelos Códigos Civil  ,
Sanitário, Administrativo e do Consumidor, entre outros, regulando a água
vida, a água saúde, a água produto etc., tendo por composto, sobre forte
influência do ciclo das águas (que se amplia esmiuçado na sociedade), um
plexo  de  normas  formadoras  do  direito  das  águas  ou  do  direito  hídrico
( 2010, p.65).

Uma vez que se definiu que a tutela da água no ordenamento jurídico brasileiro se

realiza por meio de diversos diplomas legais, a previsão de política pública que busca efetivar

e garantir o direito à água passa a ser tema da próxima abordagem. 

Embora a água tenha outros valores, que não o econômico, em algumas situações, este

valor é sem dúvida, o interesse prioritário desse bem público, por vezes, menosprezando-se as

diversas contingências sociais a ele relacionadas.
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Além disso, existem discrepâncias na relação entre o consumo e os que suportam a

manutenção e recuperação das condições sanitárias e ambientais do recursos hídricos.

Com efeito, sabemos que a indústria e a agricultura são os grandes usuários
dos recursos hídricos dos recursos hídricos. Normalmente a água é captada,
utilizada  e  devolvida  para  o  seu  local  de  origem,  sem que  aqueles  que
auferem  vantagens  e  dividendos  com  a  sua  utilização  paguem qualquer
quantia  pela  atividade.  E  mais,  a  recuperação  e  manutenção  das  boas
condições sanitárias e ambientais dos recursos hídricos, conspurcados pelas
diversas atividades econômicas que eles dependem, é um encargo de toda a
sociedade que, com seus impostos, subsidia de forma inaceitável diversas
atividades privadas (ANTUNES, 2001, pp. 434-435 - grifo nosso).

Nas relações entre sociedade e água, surgem as situações conflitivas e contingências

não alcançadas pelo modo como a normal geral foi posta no ordenamento jurídico, dada a sua

limitação ao âmbito econômico, as mostras de insuficiência do modelo normativo requerem

uma complementação por meio da fundamentação sociológica cabível na interpretação dos

casos concretos que se possa enfrentar, sobre o modo como se pode “valorar” a água. 

Não há como negar que a formulação normativa da água como um valor econômico

tem validade, uma vez que tal valor é formalmente 

[...] previsto na Lei nº 9.433/97 a partir da teoria pura do direito construída
por Hans Kelsen, tendo em vista que no escorço metodológico kelseniano, a
norma geral que dota a água de valor econômico é válida, pois emana da
autoridade  estatal  competente,  tem  imperatividade,  deve  ser  cumprida  e
interpretada como ato de vontade geral e abstrato ao qual o aplicador da
norma –  o  juiz  –  irá  gerar  o  seu  ato de  vontade particular  (ARAÚJO e
SILVA, s.d.).

Contudo, apesar dessa “autorização legislativa” acima descrita, de se conferir um valor

econômico à água, “o Direito brasileiro precisará ser capaz de harmonizar estas contingências

se a norma geral for reformulada no seu fundamento pela autoridade estatal legítima ou pela

jurisprudência” (Idem),  relegitimando-a sedimentando o caminho até  a  criação do próprio

Direito das Águas com um campo próprio de dogmática jurídica. 

O tema da economicização da água e suas divergências teóricas serão retomados e

tratados no terceiro capítulo do trabalho.

Passaremos à análise dos instrumentos jurídicos afetos ao tema dos recursos hídricos

para compreender o cenário político e de governança desses recursos.
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2.2.1 Os instrumentos político-jurídicos dos recursos hídricos

Segundo  Clarice  D’Isep,  a  política  relacionada  à  gestão  dos  recursos  hídricos  no

Brasil, foi baseada na administração francesa da água e tal modelo, “regulamentado pela Lei

nº. 64- 1.245, que viabilizou a criação de um sólido e pioneiro sistema de gestão” (RAMOS,

2007, p. 14). 

Posteriormente,  o Código Francês do Meio Ambiente,  em seu artigo L. 210-1 que

determinou que: 

a) a água era “patrimônio comum da nação”; e 

b) sua proteção, desenvolvimento e uso,  “em respeito ao equilíbrio natural,  são de

interesse geral” (FRANÇA. Code de l'environnement. Article L210-1). 

A importação  deste  modelo  para  a  realidade  brasileira  veio  num cenário
político, econômico, social e ambiental de grande complexidade, revelando
profundas desigualdades sociais e estagnação econômica (SACHS, 2003),
depleção do meio ambiente natural, internalização da tendência mundial à
mercantilização dos espaços da vida social, em especial através do discurso
ambientalista, e dos recursos naturais, destacando-se, neste ínterim, a água
[...] (SILVESTRE, 2008).

A apropriação e o uso da natureza devem implicar em racionalizar as questões hídricas

conforme a lógica da sociedade na qual se está tratando, com ações conjuntas bem como,

deve-se  levar  em  consideração  as  realidades  geográficas  diferentes  para  a  obtenção  de

resultados favoráveis (ANTUNES, 2001, p. 435). 

A implementação da PNRH veio a estabelecer instrumentos de gestão dos recursos

hídricos afetos ao domínio federal, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos (SINGREH) que por sua vez foi 

composto pela Agência Nacional de Águas, os órgãos gestores de recursos
hídricos dos estados e do Distrito Federal, além das estruturas colegiadas:
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e os respectivos conselhos
estaduais, e os comitês de bacias hidrográficas e agências de bacia. 
Conhecida por seu caráter descentralizador, por criar um sistema nacional
que integra União e estados, e participativo, por inovar com a instalação de
comitês de bacias hidrográficas que une poderes públicos nas três instâncias,
usuários  e  sociedade  civil  na  gestão  de  recursos  hídricos,  a  PNRH  é
considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos
pelo uso das águas,  por meio dos planos de recursos hídricos das bacias
hidrográficas, e arbitrar conflitos no âmbito administrativo (ANA, 2017). 
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Entender o que são os recursos hídricos requer um esforço hermenêutico. Em suma, é

“a  parcela  renovável  da  água  doce  na  Terra,  que  é  de  cerca  de  40.000  (quarenta  mil)

quilômetros  cúbicos”;  dos  quais  a  “parcela  relativamente  estável  de  suprimento  da  água

compreende 14.000 (catorze mil quilômetros cúbicos) anuais” (VAZ, 2017).

Abaixo  a  estrutura  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos

(SINGREH):

Figura 4: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2015.

No plano federal, o Ministério do Meio Ambiente determina a política hídrica pública

e a Agência Nacional de Águas a executa com o apoio do Conselho Nacional de Recursos

Hídricos. No plano estadual, as diretrizes podem constar no Plano Diretor e em outros planos

de ação e a execução se dá por meio das entidades estaduais, do Conselho Estadual de Recur-

sos Hídricos e das secretarias estaduais, além dos comitês e agências de bacia. 

O Arranjo Institucional da ilustração acima mostra as principais atribuições do SN-

GRH que são basicamente: 

a) Conselhos a quem compete subsidiar a formulação da política de recursos hídricos; 

b) Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano

(MMA/SRHU) que formulam a Política Nacional de Recursos Hídricos e subsidiam a formu-

lação do orçamento da União; 

c) ANA, a quem compete implementar “o SNGRH, outorgar e fiscalizar o uso de re-

cursos hídricos de domínio da União”; 
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d) Órgão Estadual que deve “outorgar e fiscalizar o uso de recursos hídricos de domí-

nio do Estado”; 

e) Comitê de Bacia Hidrográfica que decide acerca do “plano de recursos hídricos

(quando, quanto e para quê cobrar pelo uso de recursos hídricos)”; e 

f)  Agência de Água que funciona  como um escritório técnico do comitê  de bacia

(BRASIL, Comitê de Bacias Hidrográficas, 2017). 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são colegiados que fazem parte do Sistema Nacio-

nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sua criação deu-se em 1988. 

A composição participativa desses Comitês “contribui para que todos os setores da so-

ciedade com interesse sobre a água na bacia tenham representação e poder de decisão sobre

sua gestão” (BRASIL, Comitê de Bacias Hidrográficas, 2017).

O Arranjo Institucional que se evidenciou contribui com o “esclarecimento das compe-

tências,  prerrogativas e atribuições dos órgãos,  entes e instituições públicas no tocante ao

GNRH e a PNRH” (BARBOSA e BARBOSA, 2015).

A Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  conta  com  instrumentos,  para  torná-la

exequível. 

Entre esses instrumentos estão:

a) os Planos de Recursos Hídricos; 

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da

água; 

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios; 

e) e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, Lei nº 9.433/1997).

Os  Planos  de  Recursos  Hídricos  são  documentos  com  direcionamentos  para  o

gerenciamento. Caracterizam-se por serem idealizados para o longo prazo e devem possuir

um conteúdo mínimo: 

a) diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

b)  análise  de  alternativas  de  crescimento  demográfico,  de  evolução  de  atividades

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

c)  balanço  entre  disponibilidades  e  demandas  futuras  dos  recursos  hídricos,  em

quantidade e qualidade, com identificação dos conflitos potenciais; 
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d) metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos

recursos hídricos disponíveis; 

e) medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem

implementados, para o atendimento das metas previstas; 

f) prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

g) diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

h) propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vista à proteção

dos recursos hídricos (BRASIL, Lei nº 9.433/1997).

O enquadramento  dos  Recursos  Hídricos  tem por  objetivo  assegurar  qualidade  às

águas  de  modo  que  possa  atender  aos  tópicos  de  usos  exigidos  e  diminuir  os  custos  de

combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes, além de fornecer

elementos  para  a  fixação  do  valor  da  outorga  e  cobrança  pelo  uso  das  águas.  Esse

enquadramento  é  feito  seguindo os  dispositivos  da  Lei  nº  9.433/1997 e  da  resolução  do

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 20/1986.

O Plano Nacional dos Recursos Hídricos em vigor é o de 2016-2020, e conta com as

etapas:  I-Panorama;  II-Cenários;  III-Diretrizes;  IV –  Programas  e  metas  (em revisão).  A

primeira revisão no Plano foi feita de 2012 a 2015 e modificou as prioridades (VAZ, 2017).

A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos é o ato administrativo no qual o

Poder Executivo dos Estados pode facultar ao outorgado a utilização dos recursos hídricos,

sob condições  previamente  estabelecidas,  por  tempo determinado,  segundo o  disposto  no

Decreto 13.990/2014, que regulamentou o artigo 11 da Lei nº 9.422/1997, que, por sua vez,

estabelece  que  o  regime  de  outorga  de  uso  de  recursos  hídricos  tem  como  finalidade

“assegurar o controle qualitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos

direitos de acesso à água” (BRASIL, Lei nº 9.433/1997). 

Assim, o Estado “passa a ter controle sobre a captação e o lançamento de efluentes nos

corpos  de  água.  A inexistência  de  tais  controles,  acarretou  consequências  extremamente

negativas” (ANTUNES, 2001, p. 436). 

O regime de outorga confere os seguintes direitos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo;
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo
de processo produtivo;
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III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água (BRASIL, Lei nº 9.433/1997).

Há um grande número de atividades sujeitas ao regime de outorga. A outorga deve ser

requerida de quem detenha a titularidade do corpo hídrico, ou quem lhe faça as vezes. O

instrumento é intermediário entre a autorização e a licença administrativa. Não tem caráter

precário mas não é definitivo. 

Essa  norma (Decreto  13.990/2014),  trouxe a  descrição  das  atividades  passíveis  de

pedido de outorga, as isenções do pedido e os prazos de tais solicitações, entre outras diretivas

importantes. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos  está inserida dentro de um princípio geral

de Direito Ambiental onde se “impõe àquele que, potencialmente, auferirá os lucros com a

utilização  dos  recursos  ambientais,  o  pagamento  dos  custos”,  adequando-se  às  técnicas

consistentes em incentivar o usuário a usar o recurso “água” “dentro de critérios racionais,

visando  a  obtenção  de  recursos  financeiros  para  a  recuperação  das  bacias  hidrográficas”

(FREITAS, 2015). 

Importante frisar acerca de tal cobrança é que ela não consiste em um imposto mas de

uma remuneração pelo uso do bem da água. O valor dessa remuneração deverá ser “levantado

pelos Comitês de Bacia Hidrográfica e encaminhado ao Conselho de Recursos Hídricos, que

deliberará sobre o assunto” (Idem). Tal instrumento ainda não está operante na maioria dos

estados.

Os  planos diretores  do uso da  água podem ser  criados  em nível  local,  regional  e

nacional. Todos os instrumentos político-jurídicos destinados à questão da água tem foco no

socioambientalismo e na prevenção dos riscos a fim de garantia da segurança da água, seja no

abastecimento, seja na qualidade da água distribuída.

2.2.2 Socioambientalismo, riscos e segurança da água 

O socioambientalismo é um movimento de conscientização e de ação preservativa dos

recursos naturais que nasce fundada na premissa: as políticas públicas ambientais só teriam
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“eficácia social”  e “sustentabilidade política” se pudesse incluir  “as comunidades locais e

promovessem uma  repartição  socialmente  justa  e  equitativa  dos  benefícios  derivados  da

exploração dos recursos naturais” (SANTILLI, 2005, p. 35). 

Os teóricos da sustentabilidade socioambiental afirmam que as ameaças à natureza não

são simplesmente ameaças ao meio ambiente mas são também ameaças à “propriedade, ao

capital, ao emprego, ao poder sindical, ao fundamento econômico de setores e regiões inteiras

e à estrutura dos estado-nação e dos mercados globais” (BECK, 2002, p. 99). 

Segundo  Márcio  Santilli,  o  socioambientalismo  é  uma  “invenção  brasileira,  sem

paralelo no ambientalismo internacional, que indica precisamente o rumo de integrar políticas

setoriais,  suas  perspectivas  e  atores”  em projetos  que levam em conta  a  realidade  social,

cultural,  econômica  e  política  brasileiras,  e  por  isso  mesmo  “politicamente  sustentado”.

(SANTILLI apud SANTILLI, 2005, p. 41 ).

Assim, em face dessa nova perspectiva de participação democrática social para uma

ação politicamente sustentada, inclusive por meio de políticas setoriais, é preciso trabalhar os

conceitos de água como direito e as garantias de efetivação desse direito não só por meio do

acesso, mas também da segurança da água.

A água é um direito humano fundamental e as ações de gestão devem ser direcionadas

à sua democratização, acessibilidade, garantia de qualidade e de abastecimento, em especial

para as populações rurais mais pobres que estão no centro da exclusão social (e do direito à

água) - (cfe. CARVALHO, 2015). 

Em 28 de julho de 2010, a Assembléia Geral reconheceu que a água e o
saneamento são direitos humanos, com a justificativa de que o direito à água
e ao saneamento é  derivado do direito  a  um padrão de vida adequado e
indispensável para a realização de outros direitos humanos. Essa resolução
foi um avanço e demonstra a vontade política da comunidade internacional
para enfrentar a dura realidade de quase um bilhão de pessoas que ainda não
têm acesso a uma fonte de água tratada. Portanto, a vinculação do Estado
brasileiro  a  essa  resolução  vai  além  do  compromisso  moral  por  tê-la
aprovado, com o registro do voto pela aprovação da representação brasileira
junto  à  Assembléia  Geral  da  ONU,  pois,  como  Estado  integrante  da
Organização das Nações Unidas (ONU), tem o dever jurídico de cumprir os
compromissos assumidos no âmbito do Direito Internacional (PES e ROSA,
2017).

O  direito  à  água  e  ao  saneamento  básico  pertence  a  todas  as  pessoas  e  o

socioambientalismo  pode  ser  fundamental  para  a  promoção  da  acessibilidade  e  da

sustentabilidade desse importantíssimo recurso natural. 
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O direito de águas se define como um arcabouço jurídico, ou seja, um complexo de

normas e princípios jurídicos elaborados com o objetivo de disciplinar o domínio, o uso, o

aproveitamento, a conservação e a preservação das águas, assim como tutelar as deletérias

consequências de condutas inadequadas em relação ao bem “água” (cfe. POMPEU, 2006).

Dentro dos pressupostos do direito à água e do Direito de Águas, é preciso estabelecer

como pressuposto básico que a segurança hídrica compreende um direito ao acesso à água e

um direito à qualidade desta água, ambos, intrinsecamente ligados também à saúde humana.

A garantia  da segurança da água para  consumo passa por  uma revisão  de antigos

paradigmas uma vez que eram insuficientes à garantia efetiva de segurança. Por exemplo, o

entendimento  de  que  apenas  o  controle  laboratorial  era  adequado  a  verificação  do

atendimento  ao  padrão  de  potabilidade  requerido:  tal  paradigma  foi  quebrado  porque  se

vislumbrou a necessidade de utilização de “ferramentas de avaliação e gerenciamento dos

riscos, denominadas Planos de Segurança da Água (PSA)” que são instrumentos bem mais

efetivos.  Eles possuem uma “abordagem que engloba todas as etapas  do fornecimento de

água, desde a captação até o consumidor” (BRASIL, MS, 2012, p. 12).

Na década de 1990, passou-se a utilizar o termo segurança da água. Ela consiste em

garantir que cada ser humano tenha acesso à água em qualidade10 e quantidade, a um preço

acessível, a fim de assegurar o “bem-estar”, ou seja, garantir a dignidade, saúde e uma vida de

qualidade, sem degradar o sistema hídrico (a ser utilizado de forma consciente).

O Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em

2002, decidiu sobre o direito à água que este é um direito humano, por meio do qual se deve

garantir que “todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços

razoáveis para usos pessoais e domésticos” (Comitê da ONU sobre Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais (CESCR), Comentário Geral N.º 15).

Verifica-se que a população que não detém acesso à agua, confronta-se com graves

riscos de segurança humana, originado pela ausência de boas condições de subsistência e

saúde. As relações entre saúde humana e saúde do ecossistema (ecológica) são enfeixadas à

segurança hídrica de forma que se complementam e se inter-relacionam. O direito à saúde se

10 Segundo o relatório do Ministério da Saúde, no Brasil, “A qualidade da água tem sido comprometida desde o
manancial,  pelo lançamento de efluentes  e resíduos,  o que exige investimento nas estações de tratamento e
alterações na dosagem de produtos para se garantir a qualidade da água na saída das estações. No entanto, tem-se
verificado que a qualidade da água decai no sistema de distribuição pela intermitência do serviço, pela baixa
cobertura da população com sistema público de esgotamento sanitário, pela obsolescência da rede de distribuição
e  pela  manutenção  deficiente,  entre  outros.  Nos  domicílios,  os  níveis  de  contaminação  elevam-se  pela
precariedade das instalações hidráulico-sanitárias, pela falta de manutenção dos reservatórios e pelo manuseio
inadequado da água.  Por muito tempo no Brasil  a  problemática da qualidade da água foi  deixada de lado”
(BRASIL, MS, 2006, p. 19).
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liga ao Direito à água e a uma qualidade hídrica sadia que mantenha o equilíbrio entre essas

interfaces.

Figura 5: Segurança Hídrica como Interface entre Saúde Ecológica e Saúde Humana

Fonte: NORMAN et al., apud KOTSUKA, 2013.

Em  pleno  século  XXI,  “a  nação  mundial,  tem  enfrentado  o  problema  da

disponibilidade  de  água  no  mundo,  segundo  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento (PNUD), morre anualmente 1,8 milhão de crianças” de diarreia provocada

pelo consumo de água impropriada. “Nenhum conflito armado morre, mas crianças, do que o

consumo de água impropria” (TRATABRASIL, 2014).

A ameaça da falta de água, em níveis que podem até mesmo inviabilizar a
nossa existência, pode parecer exagero, mas não é. Os efeitos na qualidade e
na quantidade da água disponível, relacionados com o rápido crescimento da
população mundial e com a concentração dessa população em megalópoles,
já são evidentes em várias partes do mundo. Dados do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef ) e da Organização Mundial da Saúde (OMS)
revelam que quase metade da população mundial (2,6 bilhões de pessoas)
não conta com serviço de saneamento básico e que uma em cada seis pessoas
(cerca de 1,1 bilhão de pessoas) ainda não possui sistema de abastecimento
de água adequado. As projeções da Organização das Nações Unidas indicam
que, se a tendência continuar, em 2050 mais de 45% da população mundial
estará vivendo em países que não poderão garantir a cota diária mínima de
50 litros de água por pessoa. Com base nestes dados, em 2000, os 189 países
membros da ONU assumiram como uma das metas de desenvolvimento do
milênio reduzir à metade a quantidade de pessoas que não têm acesso à água
potável e saneamento básico até 2015 (BRASIL, 2009, pp. 26/27). 

No  Brasil,  priorizaram-se  ações  em  torno  do  “déficit  na  cobertura  da  população

brasileira com sistemas de abastecimento de água”, o que levou as políticas públicas a ficarem

direcionadas para o “atendimento da demanda reprimida, com a implantação e a ampliação de

sistemas” e nas “políticas de saneamento” – o que relegou a segundo plano as medidas de

“controle e vigilância da qualidade da água”  (BRASIL, 2006, p. 19).
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O problema, para além do abastecimento, de não se saber as condições reais da água

consumida pela população é que os riscos envolvidos nem sempre são conhecidos, diante de

novas tecnologias e da construção de megaempreendimentos como as usinas hidrelétricas e a

criação, circulação e utilização de agrotóxicos em larga escala, com contaminação por metais

pesados,  inclusive  dos  lençóis  freáticos,  entre  outros  fatores,  que  torna  extremamente

temerária a desresponsabilização do poder público. 

Para  Ulrich  Beck,  o  controle  do  risco  consiste  em uma  “previsão  e  controle  das

consequências  futuras  da  ação  humana,  as  diversas  consequências  não  desejadas  da

modernização radicalizada” que o homem promove em seu meio (BECK, 2002, pp. 120-121).

Claro que toda sociedade enfrenta normalmente perigos, mas o perigo a que Beck se refere é

um perigo de dimensões globais, que se relaciona com o processo administrativo e técnico de

decisões, que antes eram tomadas com base em cálculos, que ligavam os meios aos fins, ou a

causa  e  o  efeito  –  mas  na  sociedade  de  risco  global,  essas  normas  não  se  aplicam.  Ele

exemplifica essa situação com a oferta de apólices de seguridade oferecidas pelas companhias

privadas de seguros que não cobrem desastres nucleares, mudanças climáticas, tampouco o

colapso de economias asiáticas, bem como as graves consequências da utilização dos diversos

tipos de tecnologias futuras. 

2.3.2 Planos de Segurança de água

A incerteza científica diante dos riscos elevados “não deve ser usada como argumento

para a inação” (SOUZA, 1999). Por isso, é relevante conhecer Planos de Segurança da Água

(PSA), que ligadas à área da saúde11, constituem-se das seguintes etapas: 

1)  Etapa  preliminar  –  que  pode  se  desdobrar  em mais  de  uma  fase,  para  que  se

realizem o planejamento de atividades; levantamento de informações úteis ao planejamento; a

“constituição  da  equipe  técnica  multidisciplinar  de  elaboração  e  implantação  do  PSA”

(BRASIL, 2012), entre outras; 

11 “A Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde no Brasil possui como parte integrante, a Vigilância
Ambiental em Saúde relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), que está inserida
no âmbito do Ministério da Saúde. Consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de
saúde pública para garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e às normas estabelecidas na
legislação vigente e para avaliar os riscos que a água de consumo representa para a saúde humana. Tem como
finalidade monitorar a água que é consumida pela população, quer seja distribuída por sistemas de abastecimento
ou por soluções alternativas” (DITTERICH, et al., 2016, p. 260).
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2) Avaliação do sistema – que consiste em descrever o sistema de abastecimento de

água, bem como, “a construção e validação do diagrama de fluxo; a identificação e análise de

perigos potenciais e caracterização de riscos; e o estabelecimento de medidas de controle dos

pontos críticos” (BRASIL, 2012),

3) Monitoramento operacional – em que se pretende “controlar os riscos e garantir que

as  metas  de  saúde sejam atendidas”  (BRASIL,  2012),  determinar  adoção  de  medidas  de

controle dos sistemas de abastecimento de água; selecionar os parâmetros de monitoramento;

e configurar “limites críticos e de ações corretivas” (BRASIL, 2012); 

4) Planos de gestão – que permitam a “verificação constante do PSA e envolvam o

estabelecimento  de  ações  em  situações  de  rotina  e  emergenciais;  a  organização  da

documentação  da  avaliação  do  sistema;  o  estabelecimento  de  comunicação  de  risco”

(BRASIL, 2012); e ainda, validar e verificar periodicamente o PSA; 

5)  Revisão  do  PSA  –  que  deverá  levar  em  conta  “os  dados  coletados  no

monitoramento;  as  alterações  dos  mananciais  e  das  bacias  hidrográficas;  as  alterações  no

tratamento  e  na  distribuição;  a  implementação  de  programas  de  melhoria  e  atualização”

(BRASIL, 2012). Além disso, deve buscar prever os “perigos e riscos emergentes” (BRASIL,

2012), portanto, o PSA “deve ser revisado após desastres e emergências para garantir que

estes não se repitam” (BRASIL, 2012);

6) “Validação e verificação do PSA, com o objetivo de avaliar o funcionamento do

PSA e saber se as metas de saúde estão sendo alcançadas” (BRASIL, MS, 2012). 

O levantamento da Agência Nacional de Águas de 2016 informa que no ano de 2014, a

despeito das dificuldades, “17 Unidades da Federação realizaram monitoramento de qualidade

de água em rios e reservatórios do país” (BRASIL, 2012). Os dados gerados a partir desses

monitoramentos servem para “traçar um panorama atual da qualidade das águas brasileiras”

(ANA, 2016).

As redes estaduais operam de maneira independente, tendo cada uma sua
própria frequência de monitoramento e seu próprio conjunto de parâmetros
monitorados,  o  que  dificulta  a  análise  em  nível  nacional.  Apesar  dos
problemas relacionados com a descontinuidade do monitoramento, a baixa
frequência  das  coletas  e  dos  parâmetros  analisados,  além das  lacunas  de
informação em parte do território, o monitoramento da qualidade de água no
país vem crescendo ano a ano. (ANA, 2016).

Seria ideal que todos os estados e municípios implantassem rigorosamente seus Planos

de  Segurança  da  Água  (PSA)  de  forma  que  compartilhassem  a  responsabilidade  pela
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segurança da água,  no viés da qualidade,  promovendo-se o bem comum e a profilaxia de

doenças como a diarreia, entre outras causadas pela má qualidade da água. Contudo, parece

que  o  cenário  está  longe  da  realidade  pois  o  relatório  do  Ministério  da  Saúde  sobre  a

qualidade da água informa que é preciso mais empenho das instâncias administrativas em

relação às ações de controle e vigilância da qualidade da água – principalmente porque vários

municípios e localidades não tem disponibilidade de pessoal e de laboratórios “capazes de

realizar  o monitoramento da qualidade da água,  do manancial  ao sistema de distribuição,

tendo,  até  mesmo,  dificuldades  em  cumprir  as  exigências  da  Portaria  no  36/1990  do

Ministério da Saúde” (BRASIL, MS, 2006, p. 22). 

A região  Norte,  segundo  o  relatório,  é  a  mais  prejudicada  por  essa  inércia  no

monitoramento e falta de informações uma vez que “apenas 32,4% dos municípios” possuem

“controle bacteriológico da água dos sistemas”. Esse problema é reconhecido no meio técnico

como “crise  da água” e  é  largamente  consabido “a necessidade de melhorar  as  ações  de

vigilância e controle de sua qualidade” (Idem) e o aperfeiçoamento dos instrumentos técnico

legais, que tornem coercitivos o monitoramento e a segurança da água. 

Os riscos podem ser tidos como uma categoria pertencente à sociedade, mas
os  riscos  atuais  se  diferenciam  por  serem  caracterizados  como  globais,
invisíveis, imperceptíveis, decorrentes do modelo de produção industrial que
gera  danos  irreversíveis.  Frente  tais  riscos,  busca-se  um  novo  diálogo
intercultural  e  uma  nova  legitimação  social  de  responsabilidade  e
solidariedade  universal,  embora  as  perguntas  quanto  ao  melhor  contorno
desta  nova  forma  plural  emancipatória  e  quanto  às  novas  formas
contrahegemônicas permaneçam.  Para enfrentar  a sociedade de risco e as
decorrentes incertezas a ferramenta é a precaução [...] a gestão dos riscos
pelo  Estado  ocorrerá  tanto  na  esfera  administrativa,  ao  controlar  as
atividades tidas como perigosas,  como no âmbito punitivo.  Em ambos os
casos, o conjunto de regras que controlam as atividades poluidoras ou que
geram riscos ao meio ambiente e a saúde pública concentram-se no ramo
denominado Direito Ambiental (CENCI e KÄSSMAYER, 2008, pp. 1-3).

Os instrumentos de gestão e monitoramento da água devem ser entrelaçados entre si e

com os planos de bacia para serem eficazes (VAZ, 2017). As Salas de Situação da água tanto

nacional,  que existe  desde 2009, situada em Brasília  (SARAIVA, 2017),  quanto estaduais,

deveriam trocar informações não só sobre as crises decorrente de secas e cheias, mas sobre os aspectos

de qualidade da água.12 Quanto mais informações intercambiáveis entre as instituições públicas e os

seguimentos particulares, melhores serão os resultados da governança da água. 

12 Assim como as informações compliadas pelas Salas de Situação poderiam servir de banco de dados para a
elaboração do calendário agrícola elaborado e posteriormente distribuído aos municípios por órgãos como a
SEDAM, EMBRAPA e EMATER em Rondônia.
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A seguir,  faz-se  a  análise  da  situação  dos  recursos  hídricos  na  Amazônia,  e  a

abordagem do bem “água” consectário com o princípio da dignidade e com a sadia qualidade

da vida humana, ainda que se enfrentem dificuldades das mais variadas em torno dos recursos

hídricos nesta região. 

2.4 Estado da arte dos recursos hídricos na Amazônia e seu viés sociológico

O crescimento da população mundial provoca um aumento significativo na demanda por

recursos hídricos, especialmente em setores como agricultura e indústria, cujas práticas podem

ocasionar a deterioração da qualidade das águas, sejam superficiais ou subterrâneas. As pressões

globais relacionadas às demandas por alimentos influenciam diretamente a sustentabilidade dos

recursos hídricos. 

Muitas das pressões sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos ocorrem
em nível nacional e são influenciadas pelas regras, políticas e processos que
ocorrem nesse nível. Entretanto, e ao mesmo tempo, as regras que governam
as  políticas  econômicas  globais  influenciam  –  e  moldam  –  políticas
econômicas locais e nacionais que, por sua vez, atuam diretamente sobre a
demanda  por  água  e,  consequentemente,  afetam a  sustentabilidade  desse
recurso  a  curto,  médio  e  longo  prazo  (UNESCO,  2015)  (JACOBI  e
GRANDISOLI, 2017, p. 15).

O problema tem se revelado na Amazônia brasileira e causa preocupação com a expansão

da fronteira agrícola (soja, milho, girassol) e da pecuária (principalmente gado de corte). 

Em termos de disponibilidade hídrica, a região da Amazônia conta com a passagem,

em sua bacia,  de cerca de 205.000 m³/s  dos  260.000 m³/s  aproximados que passam pelo

território brasileiro. Em média ao restante do território tem-se 55.000 m³/s de vazão média

(ANA, 2015).

A Região Hidrográfica Amazônica está inserida na bacia Amazônica, mas se
limita ao território brasileiro. Possui uma área aproximada de 3.870 mil km²
(45%  do  território  nacional).  Abrange  sete  Estados:  Acre,  Amazonas,
Rondônia,  Roraima,  Amapá,  Pará  e  Mato  Grosso.  É  caracterizada  por
extensa  rede  hidrográfica,  com grande  disponibilidade  hídrica.  Dentre  os
seus  principais  rios,  destaca-se:  Purus,  Juruá,  Xingu,  Solimões,  Madeira,
Negro e Guaporé (SNIRH, 2014).
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O sítio  eletrônico de informações ambientais  sobre a  Amazônia,  “Ambientebrasil”,

informa que as florestas da amazônica desempenham um papel de proteção da “circulação de

20% da água doce disponível no mundo”, porque em decorrência da evaporação da água

gerada  pela  floresta  se  regulam  os  regimes  de  chuvas  no  “Centro-Oeste  e  no  Sudeste”

(AMBIENTEBRASIL, 2017).

No mapa de padrões de uso da água observa-se que 12% da reserva hídrica mundial

pertence  ao  Brasil,  sendo  80% concentradas  na  Amazônia  brasileira  segundo  a  UNICEF

(2012).

A irrigação, constata-se também no mapa, é a principal utilização da água no mundo

73%, enquanto 21% do percentual de uso se refere às atividades industriais.  

Figura 6: Padrões de uso da água

Fonte: UNICEF, 2012.

Em 2015 a Agência Nacional de Águas estimou a utilização de cerca de 72% da água

captada na produção agrícola, e uma média mundial de 70% (ANA, 2015).

A agricultura,  a geração de energia,  a  produção industrial  e  o  consumo doméstico

tornam  complexo  o  sistema  de  repartição  da  água.  Pessoas,  agricultura  e  indústria  são

usuários concorrentes dos recursos hídricos, que fazem crescer em importância a questão da

priorização do uso em períodos de escassez ou baixa disponibilidade desse recurso. É certo

que a agricultura vem, desde 2001, sendo apontada como a atividade que mais consome os

recursos hídricos no mundo, portanto, (o que remete à primeira hipótese do trabalho),13 com

uma média estimada de 70% em que

13  As hipóteses serão analisadas no capítulo terceiro do trabalho.



66

parte é destinada à irrigação, que, além de possibilitar a produção de alimen-
tos em regiões e em períodos secos, tem a capacidade de obter até três safras
por ano em áreas onde só era possível obter uma safra, revelando a impor-
tância desse método na produção mundial de alimentos. Cita-se, como exem-
plo, a elevada produtividade da área irrigada no mundo, que responde por
40% da produção de alimentos (LIMA, 2001).

A segurança hídrica em todas as suas acepções têm ligação direta com a segurança ali-

mentar.  Na agricultura,  quanto mais  áreas  irrigadas,  maior  é  a  produção dos alimentos  e,

quanto maior a qualidade da água, maior a qualidade dos alimentos. 

O desperdício e a contaminação da água, no entanto, torna os corpos d’águas vulnerá-

veis. Nos relatórios sobre as regiões hídricas, é possível verificar o crescimento das áreas irri-

gadas ao longo do tempo em que se mantêm os níveis evolutivos da demanda ascendentes, e

no caso da dessedentação animal, verificou-se uma queda.

A área irrigada na RH [Região Hídrica da Amazônia aumentou 85%, entre
2006 e 2012, passando de cerca de 81 mil para 149 mil hectares. De maneira
similar, a demanda de água para irrigação, que, em 2006, representava 17%
da demanda total da região, passou a representar 20%, em 2010. Quanto à
demanda de água para dessedentação animal, houve uma redução de 36%,
em 2006, para 31,5%, em 2010 (ANA, 2014).

Além do binômio agronegócio-pecuária, diversos relatórios ambientais e de projeção

estratégica de desenvolvimento da região norte ilustram-na como uma promissora “fronteira”

para a  exploração do potencial  hidrelétrico brasileiro uma vez que “os rios  da Amazônia

representam praticamente todo o potencial hidrelétrico ainda inexplorado do Brasil, que é o

maior do planeta” (AMBIENTEBRASIL, 2017). 

Segundo o relatório de 2014 do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, mais de 60%

do potencial hidrelétrico da região norte “ainda podem ser aproveitados”. E se constitui a

“região  brasileira  menos  explorada,  apresentando  apenas  cerca  de  5%  do  seu  potencial

hidroenergético  instalado  (usinas  em  operação).  Prevê-se,  entretanto,  uma  considerável

expansão da oferta de energia elétrica na região,  até 2019” na região hídrica denominada

Amazônica  (SNIRH,  2014).  As  perspectivas  de  governança,  portanto,  tem  uma  grande

expectativa de transformar a Região Norte e seus rios em grandes provedores de energia no

“cenário hidroenergético brasileiro, em médio e longo prazos” (Idem).

Justamente por causa da expansão da fronteira agrícola nessa região e pelos planos de

expansão da matriz hidrelétrica, aumentam os conflitos agrários mas por outro lado, aumenta

a  “articulação  entre  povos  indígenas  e  populações  tradicionais,  com  o  apoio  de  aliados
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nacionais e internacionais, que levou ao surgimento da ‘Aliança dos Povos da Floresta’: um

dos marcos do socioambientalismo”.

A ‘Aliança dos Povos da Floresta’ defendia o modo de vida das populações
tradicionais  amazônicas,  cuja  continuidade  dependia  da  conservação  da
floresta, e estava ameaçada pelo desmatamento e a exploração  predatória de
seus recursos naturais, impulsionada principalmente pela abertura de grandes
rodovias  (Belém–Brasília,  Transamazônica,  Cuiabá–Porto  Velho–Rio
Branco,  Cuiabá-Santarém)  e  pela  abertura  de  pastagens  destinadas  às
grandes fazendas de agropecuária, e a conseqüente migração de milhares de
colonos  e  agricultores  para  a  região  amazônica.  O modelo  predatório  de
exploração de recursos naturais colocava em risco a sobrevivência física e
cultural das populações tradicionais da Amazônia –principalmente índios e
seringueiros, liderados por Chico Mendes, seringueiro e militante sindical,
criador do Conselho Nacional dos Seringueiros  (SANTILLI, 2005, pp. 12-
13).

Miriam Leitão observa que nas próximas décadas haverá uma disputa pela Amazônia

em diversas frentes: agronegócio, a energia e a mineração reivindicarão partes maiores desse

território  (LEITÃO,  2015).  Áreas  de  conservação  e  territórios  indígenas  serão  afetados.

Estado  e  sociedade,  portanto,  deverão  estar  atentos  –  o  governo  para  exigir  medidas  de

proteção e defesa da Amazônia, abandonando posturas ambíguas, e as pessoas para exigir

políticas públicas adequadas. Ela afirma que a pecuária tem que se tornar mais racional para a

otimização do uso e da ocupação do solo amazônico sob pena de termos, em 2050, em vez de

uma floresta, “um conjunto de fragmentos desligados entre si e condenados à morte ou ao

empobrecimento” (Idem). 

Outra questão importante é a questão identitária do indivíduo amazônida com a água.

Por  meio  dela,  as  populações  tradicionais,  índios,  extrativistas  e  caboclos  produzem  e

reproduzem suas subjetividades: suas vivências, suas tradições, sua fé, seus costumes. 

A água é um dos elementos centrais da reprodução, não somente material,
mas  também simbólica,  dos  povos indígenas  e  comunidades  tradicionais,
pois está presente em inúmeros mitos de criação dessas populações, em que
as divindades dela separaram as terras firmes. Também aparece nos mitos
criadores das próprias sociedades, muitas vezes como dádiva dos deuses aos
antepassados (DIEGUES, 1998). Presentes na criação do mundo, as águas
são  consideradas  dádivas  divinas  abundantes  e  por  isso  mesmo  o  seu
desaparecimento significa o fim da própria sociedade (DIEGUES, 2007). Em
muitas sociedades a água doce das fontes, dos riachos e rios é símbolo de
vida,  ao  passo  que  as  águas  do  mar  simbolizam  o  perigo  e  a  morte
(DIEGUES, 2009). Segundo esse autor, as representações culturais das águas
variam conforme as culturas, as religiões, o habitat em que se as sociedades
se desenvolveram, sua maior ou menor disponibilidade e sua sazonalidade
[...] (JACOBI e GRANDISOLI, 2017, pp. 23-24).
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Também para Mircea Eliade (2002), a água simboliza a totalidade das virtualidades e é

uma matriz da possibilidade de existência. A água é o fundamento de todo o mundo, é a

essência  da  vegetação,  o  elixir  da  imortalidade  assegura  a  Longa  Vida,  a  força  criadora,

princípio para toda a cura e bem-estar. Existe a cultura de fontes curativas, fontes de riqueza,

fontes de amor etc. Em determinadas culturas pré-históricas a água simbolizava a fertilidade e

fecundidade, em geralmente associada a emblemas lunares e às mulheres (ELIADE, 2002,

pp.153-154). Do mesmo modo, os rituais do batismo no cristianismo simbolizam a água que

purifica e que regenera o homem dos seus pecados onde o homem morre e renasce como nova

criatura (BARROS, 2003, p. 2; ELIADE, 2002, p. 173). 

Alguns rituais indígenas pregam que o espírito vem pelas águas assim como algumas

religiões africanas que tem entre seus orixás a figura de Iemanjá, a rainha das águas. Em

algumas áreas onde vivem os Amazônidas, Deus é visto como o espírito das Águas. 

Os  ribeirinhos  e  pantaneiros  da  Amazônia  organizam  suas  vidas,  seus  modos  de

produção de alimentos e de subsistência por meio da relação com o rio e seus conhecimentos

sobre o sistema de cheias e de vazantes, de forma que expandem sua vida social durante o

período de seca e restringem suas atividades  na época de subida das águas (cfe. DA SILVA e

SILVA,  1995).  Os  costumes  e  a  subjetividade  de  pantaneiros  e  ribeirinhos  são  muito

parecidos. Transcrevemos um trecho da pesquisa de campo de Almeida e Silva, onde fica

claro o valor material e simbólico da água:

Nós somos reconhecidos como o povo das água. Nós somos nativos daqui,
ribeirinhos,  pantaneiros,  nós  crescemos  com a  natureza  deste  lugar,  nós
cresce com as água, nós baixa com as água, porque as água cresce e nós
também tamo em cima das água, nós faz girau, seca nós dismancha, mas
passa... nós sabemos que isso vai passá. A natureza ás vezes vem forte, vem
a diquada matano muita coisa, porque é a vez da natureza fazê limpeza. Nós
nunca depredamo. A natureza mesmo depreda com a raiva que ela vem a
senti alguém mexer com ela. Mas nós nativo daqui, nós nunca destruímos,
quando o parque foi  construído nós já  habitava aqui  neste  lugá,  nossas
famílias, nossos pais, nossos avós já habitavam aqui, entendeu? As nossas
raízes né, já habitavam qui. Com as enchentes muitos foram embora, mas o
que ficou construiu e hoje tem 19 famílias (Moradora, 39 anos). 
Este  depoimento  mostra  que  a  Comunidade  ribeirinha  da  Barra  de  São
Lourenço é formada por pessoas que vivem durante anos nessa região e há
muitas gerações, numa dinâmica de vida marcada pelo ciclo das águas. O
pulso  da  enchente  e  sua  consolidação  na  cheia  produzem  mudanças
significativas  na  paisagem,  na  dinâmica  dos  processos  ecológicos  e
biológicos e no modo de vida dos pantaneiros [...]  (ALMEIDA e SILVA,
2011, pp. 14-15).
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Essa subjetividade e individualidade de gerações criadas em torno do rio formam um

consciente coletivo. 

Para  Durkheim  o  indivíduo  recebe  influências,  inclinações  e  tendências  de  seus

ancestrais  e  da  mesma forma,  as  paixões  coletivas  e  “uma vez  que  façam parte  do  tipo

coletivo  e,  sobretudo se constituam seus  elementos  essenciais,  tudo o que contribua  para

abalá-los afeta igualmente a coesão social e compromete a sociedade” (DURKHEIM, 2007, p.

77). 

Essas ligações simbólicas passaram a ser paulatinamente reconhecidas. Desde os anos

1980,  uma  mudança  de  postura  das  políticas  públicas  ocorreu  em relação  aos  povos  da

Amazônia. O extrativismo, de baixo impacto ambiental, tornou-se benéfico em detrimento de

outras  atividades  potencialmente  degradantes.  O  extrativismo  foi  “redescoberto”  por

representar uma “atividade não predatória, uma possível  via de valorização econômica da

Amazônia,  e  passou  a  ser  exaltado  como  alternativa  ao  impacto  ambiental  devastador

provocado  pelos  projetos  desenvolvimentistas”  (JACOBI e  GRANDISOLI,  2017,  pp.  23-

24).14

Criou-se  uma  cultura  de  resistência,  valorizando  os  povos  da  floresta:  índios,

seringueiros,  castanheiros e outras populações tradicionais,  “que têm o seu modo de vida

tradicional ameaçado pela ocupação desordenada e predatória da Amazônia” e ambientalistas,

que  passaram  a  dar  apoio  na  luta  política  e  social  dos  povos  tradicionais,  que  vivem

principalmente do extrativismo de baixo impacto ambiental (Idem). 

Durkheim teorizou sobre os fatos sociais como maneiras de agir, pensar e sentir na

exteriorização  individual  em  sociedade  e  sobre  a  consciência  coletiva  comum.  As

individualidades e a consciência comum podem ser diferentes, embora esta última não exista

sem aquelas. A sociedade, é pois, um conjunto de esforços individuais e a consciência coletiva

14 Manuela Carneiro da Cunha e Mauro de Almeida destacam que: “Até os anos oitenta, pobreza, explosão
demográfica e degradação de recursos naturais eram vistos como parte de uma mesma síndrome típica de países
atrasados. Atribuía-se à pobreza, nesse conjunto, um papel causal especial: a superpopulação gerava a erosão da
terra e a degradação da água, num efeito malthusiano em escala global. A prática corrente consistia então em
ignorar qualquer papel ativo ou positivo das populações pobres, quer nas políticas de conservação, quer nas
políticas de desenvolvimento. Um novo paradigma ganhou corpo nos anos oitenta. Esse paradigma associava
“povos tradicionais e indígenas”, “ambiente e recursos naturais” e “desenvolvimento”, agora de uma maneira
positiva. Em vez de “pobres” genéricos, os povos tradicionais e indígenas passaram a surgir no discurso público
como  partes  legitimamente  interessadas  nas  políticas  de  desenvolvimento  e  de  conservação;  como  atores
coletivos e individuais dotados de conhecimentos importantes sobre o ambiente natural e sobre meios de utilizá-
lo,  bem  como  detentores  de  instituições  que  em  muitos  casos  haviam  funcionado  bem  no  passado.  Esse
paradigma ganhou rápida aceitação em organismos internacionais como as Nações Unidas, bancos multilaterais
e organizações não-governamentais de conservação, e após a conferência da Rio-92 tornou-se parte integrante de
programas como o Plano Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais” (CUNHA e ALMEIDA, 2000).
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como um “conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma

mesma sociedade, formando um sistema determinado com vida própria” (2007, p.74).

Para o autor canônico, a vida social se compõe por meio das representações. Essas

representações são 

os estados da consciência coletiva, diferentes em natureza dos estados da
consciência individual. Elas exprimem o modo pelo qual o grupo se concebe
a si mesmo em suas relações com os objetos que os afetam. Ora, o grupo está
constituído de maneira diferente do indivíduo, e as coisas que o afetam são
de outra natureza... Para compreender a maneira como a sociedade se vê a si
mesma  e  ao  mundo  que  a  rodeia,  é  preciso  considerar  a  natureza  da
sociedade e não a dos indivíduos (DURKHEIM, 1978, XXVI). 

Os fatos sociais são determinantes também para a organização social e se formam pela

soma das consciências dos indivíduos e de todos estes que se influenciam mutuamente. 

A consciência também vai influenciar a própria coletividade sobre os indivíduos que

vão decidir  agir ou não agir, fazer ou não alguma coisa, tomar ou não uma atitude. Uma

solidariedade se forma nos indivíduos que vão constituir a consciência comum “nascida das

semelhanças”, que ligam os indivíduos entre si e estes à sociedade (DURKHEIM, 2007,  p.

76). Durkheim tem, entre suas ideias fundamentais, que 

a sociedade, com suas regras, costumes e leis, […] existem independentes
dos indivíduos, a eles se impõem. A sociedade prevalece sobre o indivíduo.
A segunda ambição diz  respeito  à criação de uma ciência  autônoma dos
fenômenos sociais, específica e distinta das outras ciências, principalmente
da psicologia […] a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos e […] o
todo (a sociedade) prevalece sobre as partes (os indivíduos). Sendo assim,
a Sociologia deve dar prioridade à análise do todo sobre as partes. 
Na verdade,  toda sua obra dá um destaque para o estudo sistemático das
representações coletivas, das origens sociais das formas de pensamento, das
crenças  coletivas,  religiosas  e  morais.  Essas  representações  coletivas
resultariam das  relações  sociais  entre  os  indivíduos  associados  e  seriam
responsáveis por  uma força moral  vigente  na sociedade.  Aparecem como
‘padrões  e  regras  estabelecidas’  que  delimitam  os  atos  individuais,  se
impondo  aos  indivíduos  e  perdurando  através  das  gerações  (GARCIA e
BARSALINI, 2014, p. 56 e ss.). (grifo nosso)

O  meio  ambiente  –  entendido  como  abrangente  da  natureza  original  e  artificial

juntamente com seus  bens  culturais  correlatos,  tais  como  o solo,  água,  flora,  as  belezas

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico – se torna uma

preocupação coletiva do social (JACOBI e GRANDISOLI, 2017, pp. 23-24).
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A vulnerabilidade hídrica se liga diretamente aos usos simbólicos e culturais que a

sociedade e o fato social existente nela decide criar, preservar a e reproduzir. 

Para Edgar Morin, o planeta Terra é uma totalidade, é complexo e repleto de elementos

físicos, biológicos e antropológicos, onde a vida é emergente e o homem é uma emergência

histórica  da  vida  terrestre.  Portanto,  na  visão  do  autor,   é  necessário  desenvolver  uma

consciência planetária que não se conforma com a simplicidade de um pensamento linear, e

também uma humanização planetária por meio da educação (MORIN, 2002, p.240). 

Esses problemas devem ser debatidos, analisados e resolvidos mediante o paradigma

da  complexidade,  que,  segundo Morin,  se  conceitua  como um conjunto  de  princípios  de

inteligibilidade, ou seja, de princípios cognitivos interligados, que fornecem as condições de

ampliação  da  ótica  do  observador,  a  incorporação  de  múltiplos  aspectos  aos  processos

cognitivos a fim de se atingir uma compreensão (complexa) da realidade física; biológica;

antropológica;  social  e  cultural  daquilo  que  se  propôs  como  objeto  de  estudo  dentro  da

proposta ciência consciência (cfe. MORIN, 2000).

Morin esclarece que o que falta, “para que se concretize uma comunidade humana” é a

“consciência  de  que  somos  filhos  e  cidadãos  da  Terra  Pátria.  Ainda  não  chegamos  a

reconhecê-la como o lar da humanidade” (MORIN, 2002, p.240). 

O valor simbólico da água vai além da manutenção biofisiológica da vida, compõe o

espaço mitológico da cultura. Para muitos autores, a água foi transformada em um “recurso

hídrico”, dotada de valor econômico apto a ser explorado: o erro do paradigma econômico

vigente é  o de usar os recursos naturais  de forma simplista,  reduzindo-os a mais  um dos

fatores  de  produção,  submetendo  o  meio  ambiente  puramente  à  lógica  de  consumo

(CAUBET, 2001; cfe. PRUGH, 1999, pp. 19-43) 15.

[...]  embora exista  o  argumento  de que o  mercado regula  e  estabelece o
equilíbrio nas relações econômicas, contudo, o capitalismo, na prática, é o
sistema dos contínuos estados de desequilíbrios. Fazem parte de sua natureza
os  confrontos  sociais  e  políticos.  As  disputas  pela  água  são  claramente
estabelecidas e geram até mesmo conflitos bélicos [...]  Outro componente
importante é a exportação de água transformada em commodities. No Brasil,
os  grãos  de  soja,  o  café,  as  carnes,  entre  tantos  outros  produtos  que
necessitam de quantidades enormes de água para produção, são exportados
sem que a água usada tenha sido avaliada como recurso hídrico. Os usos
dessas águas, como são praticados em quase todo o Brasil, não acarretam
custos  financeiros  para  os  produtores  que  lucram  inteiramente,  com
apropriação  privada  de  um  bem  que  é  de  domínio  público  e  que  é

15  Para Caubet, a água passou a ser considerada um bem escasso e assim, “ingressa no império da economia:
passa a ter valor monetário determinado pelas ‘leis’ da oferta e da procura”. Afirma que a água foi transformada
em uma mercadoria, com um regime jurídico específico (CAUBET, 2001).
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reconhecido  nos  documentos  internacionais  como  possuindo  valor
econômico.  Assim,  especialmente  os  países  do capitalismo central  e suas
corporações  empresariais  participam da  apropriação  privada  da  água  que
pertence a todos os brasileiros (DI MAURO, 2014, p. 86). 16 

Acrescenta o autor que a água se constitui 

insumo para diversos usos, e, nesse caso fica sujeita a modificações e ações
predatórias,  tendo  em  vista  que  todas  as  ações  individuais  e  coletivas
possuem importante  faceta  predatória.  Nessa disputa  pela  preservação da
natureza e sua contradição que demanda usos, o que prevalece, ainda, é a
estrutura  de  poder  instituída  e  consolidada,  que,  nessas  circunstâncias,
encontra-se sob suspeita e questionamento (DI MAURO, 2014, p. 89). 

Henkes, por sua vez, constatou que, desde a década de 1980, a política hídrica de certa

forma  tornou-se  refém dos  objetivos  do  setor  privado.  A água  foi  transformada  em  um

negócio:

A partir da percepção mundial das proporções da crise hídrica, num contexto
tanto  presente  quanto  futuro  e,  em  paralelo,  do  potencial  econômico
(lucrativo) que a mesma poderia estabelecer no cenário mundial  formado
desde a década de 1980, as “políticas hídricas” tornaram-se um instrumento
à consecução dos objetivos cobiçados pelas “políticas”, ou seja, pelo setor
privado.  A  ‘valoração  da  água’,  ou  seja,  imposição  de  um  preço  foi
anunciada na Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro
em  1992  (CAMDESSUS  et  al.,  2004,  p.100-106).  A  partir  de  então,
inúmeros  eventos  internacionais  foram realizados  visando  a  proclamar  a
“solução” para a crise hídrica: “imposição da cobrança pelo consumo”, pois
somente assim o consumidor adotaria práticas sustentáveis, proclamavam os
porta-vozes [...] (HANKES, 2008, p.81).

Importante sempre frisar na democratização da participação na gestão da água e na

priorização  das  ações  de  segurança  da  água,  do  ponto  de  vista  do  abastecimento  e  da

qualidade. 

A cidadania conquista espaços de atuação e aumenta muito o controle social.
Para compreender esse processo de evolução nos conceitos e da legislação
nos  âmbitos  internacional  e  nacional,  é  importante  identificar  algumas
situações  que  simbolizam  tais  avanços.  Essas  conquistas  da  sociedade
servem como ilustração para confirmar o que afirma Amin (2003, p.11) a
respeito  da  “subdeterminação  à  história”.  O  tempo  não  para  e  as
transformações são possíveis (DI MAURO, 2014, p. 90).

 

16 Sobre a água transformada em commodities abordaremos os riscos dessa transformação  e as vulnerabilidades
ambientais sobre os corpos hídricos daí decorrentes. 
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Os Planos  Estaduais  de  Recursos  Hídricos  possuem como elemento  estruturante  a

participação popular e podem constituir-se importante instrumento de valorização do recurso

água. 

Em 2013 eram 16 estados os que possuíam o plano de recursos hídricos, em 2017,

estima-se  que  Rondônia  tenha  finalizado  seu  Plano  e  a  previsão  do  Ministério  do  Meio

Ambiente  é  que  em 2019  todos  os  estados  brasileiros  possam ter  seus  Planos  Estaduais

finalizados (VAZ, 2017).

Passaremos a analisar como ocorre a gestão de recursos hídricos em Rondônia, estado

abrangido integralmente pela Amazônia Ocidental. 

2.5 Gestão dos recursos hídricos em Rondônia

O  Estado  de  Rondônia,  com  capital  em  Porto  Velho  tem  240  mil  quilômetros

quadrados e possui 52 municípios com uma área de 237.590,54 km², população estimada de

1.748.531 em 2014, densidade demográfica estimada de 6 hab/km².

Em 2015,  o  estado respondia  por  cerca  de  0,7% (zero  vírgula  sete  por  cento)  da

economia nacional, com expansão da agricultura e da pecuária em seu território. Seu setor

industrial respondia à época por 3,6% (três vírgula seis por cento) do Produto Interno Bruto

do Brasil (OCDE, 2015, p. 158). 

A agenda hídrica hoje, no Estado está atrelada aos interesses energéticos que foram

tomados como prioridade da política desenvolvimentista nacional. Além disso, a abundância

de corpos hídricos fez com que se verificasse certa negligência das autoridades e do público

em geral quanto ao nível de atenção à segurança hídrica para o futuro, não obstante seja “o 4º

estado com melhor distribuição de renda em todo o Brasil” (Idem).

As vulnerabilidades hídricas trazidas pelo setor energético no Estado, sobretudo em

face  da  falta  de  estudos  de  impacto  ambientais  mais  abrangentes  e  seguros,  serão  mais

explorados no capítulo terceiro do trabalho, por ora, propõe-se apresentar a forma de gestão

dos recursos hídricos no Estado de Rondônia. 

A palavra  gestão  tem  sido  muito  utilizada  atualmente  e  quase  sempre
entendida como sinônimo de gerenciamento ou administração. Compreende-
se  o  gerenciamento  como  parte  da  gestão,  atividade  administrativa  de
planejamento e acompanhamento de ações. Mas a gestão aplicada às águas
urbanas,  onde  a  drenagem e  o  manejo  de  águas  pluviais  são  elementos
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indissociáveis,  se configura  como a própria  Gestão Pública,  um processo
amplo e complexo envolvendo a vertente econômica e de especial interesse
para esta pesquisa, as vertentes institucional, legal e social (SANTOS, 2009).

A gestão dos recursos hídricos no Estado de Rondônia começa a se estruturar a partir

de 2002 quando ocorre a elaboração da Lei Complementar 255 de 25 de janeiro de 2002 que

institui a Política Estadual de Recurso Hídricos do Estado de Rondônia e o Decreto nº 10.114,

de 20 de setembro de 2002, que regulamentou a Lei Complementar nº 255/2002. 

As ferramentas de gestão são semelhantes à nacional, dotada de um Conselho Estadual

de Recursos Hídricos, Comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de Bacia Hidrográfica; além

de criar o “Sistema Estadual de Recurso Hídricos do Estado de Rondônia” (RONDÔNIA, Lei

Complementar  255/2002).  Em 2012,  firmou-se  um acordo  de  cooperação técnica  entre  a

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), de Rondônia, e a Agência

Nacional  de  Águas  (ANA)  para  previsão  de  situações  críticas.  Por  meio  do  Acordo,  as

entidades desenvolveriam 

ações  conjuntas  referentes  à  integração  e  modernização  das  redes
hidrometeorológicas situadas no Estado de Rondônia, sob a responsabilidade
dos  Partícipes,  por  meio  de  coleta,  processamento  e  disponibilização  de
dados, informações concernentes a recursos hídricos, intercâmbio de dados e
informações técnicocientíficas para capacitação e com o notável propósito de
apoiar a implantação de sistema de previsão de eventos hidrológicos críticos
(ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 24/2012)

Instituiu-se o Pacto Nacional pela Gestão das Águas em Rondônia e os Programas de

Avaliação da Qualidade da Água (PNQA) por meio do Estímulo à Divulgação de Dados de

Qualidade da Água em Rios, Lagos e Reservatórios em Rondônia, o QUALIÁGUA, firmado

por meio do Acordo de Cooperação 11/2015 com a ANA:

[...] o Qualiágua tem duração de cinco anos. Nos dois primeiros anos serão trabalhados
somente com a sonda de leitura dos parâmetros organoléptica, depois serão feitas análises
físico-químicas, na quais serão observados a quantidade de nitrato, potássio fosfato, amô-
nia, todos os elementos que em grande quantidade contaminam a água.
Com a avaliação das águas de Rondônia, assim como dos demais estados brasileiros, a
ANA pretende fazer a classificação da qualidade das águas e, com essa base de dados, for-
talecer políticas públicas de melhorias para os recursos hídricos do País. De acordo com a
nota do Governo, o estudo trará melhorias principalmente nos pontos que recebem grande
impacto de efluentes despejados por empreendimentos, através de ações que evitem a
contaminação (G1 RO, 2017). 
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Foi realizado o processo de licitação para a elaboração do Plano Estadual de Recursos

Hídricos (PERH) do estado, que se iniciou em 2016 com o vencimento do certame pela em-

presa RHA Engenharia, situada na cidade de Curitiba-PR. 

No 13º Seminário Estadual de Recursos Hídricos, anunciou-se que o Plano Estadual de

Recursos Hídricos (PERH) compreenderia as 7 bacias e suas 42 sub-bacias hidrológicas de

Rondônia, conforme estatui o Decreto nº 10.114/2002, do Estado de Rondônia, mas no plano,

aparentemente  por  uma questão de metodologia e  facilitação da aferição  de  resultados,  a

divisão de bacias foi feita por 19 Unidades Geográficas de Gestão, cujo critério de divisão

orientou-se pela maior semelhança entre as bacias (GARCIA, 2017). 

Em fase de elaboração, esse Plano, que prevê estratégias até o ano de 2036,  não con-

seguiu contar com uma adesão razoavelmente satisfatória da população local, nem das insti-

tuições, nem dos próprios órgãos públicos quando da coleta de dados para sua elaboração,

fato reconhecido pela própria representante da empresa RHA Engenharia,  Candice Garcia

(2017) em sua exposição no Seminário Estadual de Recursos Hídricos, ocorrido no dia 05 de

junho de 2017, 3º Painel. No mesmo evento, Paulo Sérgio Santos destacou que “em seis en-

contros para consulta pública realizados pela empresa, não houve participação das comunida-

des tradicionais, ribeirinhas ou quilombolas em nenhum desses eventos” (SANTOS, 2017). 

A organização do Plano dos Recursos Hídricos em Rondônia tem entre seus objetivos

construir cenários e propor metas. Por exemplo, indicar áreas que efetivamente se proponham

à conservação, estabelecer diretrizes sob situações econômicas projetadas, para auxiliar a to-

mada de decisões quanto à prioridade de outorga; agenda política; previsão de abastecimento;

cheias; erosões, entre outras, ressalvando-se que “o detalhamento é feito via Planos de Bacia,

segundo o disposto na Lei das Águas” (GARCIA, 2017) que ainda estão sendo instalados e

prevê a participação pública (Idem). Incentivam e se criam os instrumentos de gestão partici-

pativa do recurso natural água que “deve estar restaurada em políticas públicas incentive à

gestão integrada da água e o empoderamento da população” (ZUFFO e ABREU, 2010, pp.

44-45). Nesse processo, é importante que a simulações de políticas públicas participativa con-

siderem a experiência do componente do colegiado em relação aos usos das águas e a sua

apropriação para atividades antrópicas bem como os modelos, sistemas e instrumentos de ges-

tão utilizados e quais os resultados daí obtidos (Idem). 

Essas  decisões  políticas  devem  ser  motivadas  pela  necessidade  de  proteção  e

manutenção  desses  recursos  de  forma  que  se  imponham  limitações  ao  desenvolvimento

econômico condicionada às pressões decorrentes do desenvolvimento social, aferindo, entre

outros, o aumento da população, a expansão da fronteira agrícola, as pressões regionais, as
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mudanças tecnológicas, a urbanização e demandas ambientais (ZUFFO e ABREU, 2010, p.

45).

Rondônia foi um dos primeiros estados da Região Norte a elaborar sua legislação Es-

tadual de Recursos Hídricos, publicada em 2002. Nos últimos dois anos foi criado o Observa-

tório de Governança das Águas a nível nacional que se insere num contexto multisetorial em

que cerca de 80 instituições representantes do poder público, sociedade civil e até alguns seg-

mentos de usuários participam. Buscam a contribuição com o SINGREH para assegurar água

em quantidade e  qualidade para a atual e para as futuras gerações. É prevista a consolidação

do Núcleo Estadual do Observatório da Governança da Água em Rondônia, à semelhança do

existente em nível nacional. 

Pela perspectiva das iniciativas sociais, movimento importante em Rondônia foi o da

Cidadania pelas Águas, criado em 1998 por iniciativa do CREA/RO, que busca a elaboração

de uma lei estadual para a instituição formal do movimento e a criação de propostas de educa-

ção ambiental em parceria com o Poder Público.17

O ACQUA VIVA, criado em ambiente universitário,18 como atividade de extensão de-

senvolve ações diversificadas, a exemplo da sua atuação no Programa de Capacitação de Pro-

fessores - PROHACAP que auxiliou na formação de lideranças de diferentes bacias hidro-

gráficas existentes no estado (ZUFFO, 2017). 

Atualmente, os desafios se dão na implementação dos comitês de bacias. Alguns tem

os primeiros protocolos de criação em 2006, mas ainda não foram instalados. O PROCOMI-

TÊS, bem como o PROGESTÃO, buscam auxiliar financeiramente os sistemas estaduais de

recursos hídricos, nos quais inserem-se os comitês, mas os recursos financeiros vem da ANA

para a SEDAM (órgão gestor dos recursos hídricos estaduais) e esta, submete as metas estadu-

ais ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Idem). Esses comitês devem elaborar, em ofi-

cinas de trabalho, as formulações de indicadores e metas e encaminhar para o Conselho Esta-

dual de Recursos Hídricos, os quais seguirão para a aprovação, para que recebam seus recur-

sos e possam dar início às suas atividades a contento. As verificações in loco dos Comitês de

17 A Política Nacional de Educação Ambiental pela Lei n° 9.795/99, que define EA como “os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, s.p.).[...] Esta mesma Lei em seu Art. 3 incumbe ao
Poder  Público a  definição  de Políticas  Públicas  que  incorporem a dimensão ambiental  e  o  engajamento da
sociedade na  conservação,  recuperação  e melhoria  do  meio ambiente;  às  instituições  públicas  e  privadas  a
promoção de programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria das repercussões do
processo produtivo no meio ambiente, imprimindo-lhe o caráter participativo, democrático e de amplo espaço
para a participação efetiva da comunidade” (SANTOS, 2009).
18 Na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, no âmbito do Departamento de Geografia. 
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Bacia são importantes para o monitoramento dos usos e previsão das futuras demandas em

torno da água. 

A região do Comitê do rio Jamari tem uma situação sui generis (Ariquemes) e experi-

menta situações de seca pontuais em virtude da larga utilização da água na região, e da de-

manda crescente, em virtude da expansão agrícola da soja, milho, arroz, pecuária, psicultura e

por duas PCH’s (hidrelétricas de pequeno porte). 

Além da necessidade normal de uso da água, ainda se tem o problema da contamina-

ção da água por essas atividades (agrotóxicos, rejeitos de abate animal) e retirada de areia do

rio, que pode gerar assoreamentos, todos problemas levantados durante os debates da 2ª Mesa

Redonda do  13º Seminário Estadual de Recursos Hídricos, realizada no dia 06 de junho de

2017, em Porto Velho.

Outras ações desenvolvidas pelos Comitês de Bacia já estão sendo implementadas,

como a abordagem de Avaliação Ambiental Integrada (AAI)19 que conta com atividades em

campo, junto às populações tradicionais, quilombolas e indígenas a exemplo de Pedras Negras

em São Francisco do Guaporé (GASQUES, 2017).

Feita a exposição sobre a gestão dos recursos hídricos a nível estadual, passaremos à

análise das hipóteses do trabalho, propriamente dita, com a explanação da situação de escas-

sez e a contabilidade ambiental do recurso água doce nas lavouras e na pecuária, no Estado de

Rondônia, bem como a discussão  acerca da preservação, segurança alimentar e as divergên-

cias doutrinárias quanto às possibilidades de economicidade dos recursos hídricos.

Observou-se na fala de palestrantes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos que a

SEDAM ampliou nos últimos anos seu quadro de servidores efetivos e lotados na Coordena-

doria de Recursos Hídricos e isso refletiu também em melhor fluxo nas demandas desta pe-

rante o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, embora ainda admitam necessidade de me-

lhorias nos seus escritórios regionais e junto aos Comitês de Bacias Hídricas. Segundo Zuffo

(2017) o Conselho Estadual de Recursos Hídricos está atuante de forma ininterrupta desde a

gestão bianual de 2012 e entre outras atribuições, tem procurado  apoiar as iniciativas emana-

das dos CBHs.

19 “A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de Bacias hidrográficas é uma abordagem metodológica que vem
sendo desenvolvida para organizar e integrar as informações de variáveis indicadoras de estado do ambiente para
inúmeros  processos  significativos  relacionados  à  fragmentação  da  rede  hidrográfica,  considerada  como um
sistema conectado tanto de jusante para montante, pelos fluxos de água e materiais em suspensão e dissolvidos,
como pelos fluxos de jusante para montante, devidos aos movimentos migratórios dos seres vivos e através do
transporte antrópico (M, 2009)”  (CRUZ, et al., 2010).
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3  ESCASSEZ  DE  ÁGUA:  RISCOS  E  VULNERABILIDADES  ASSOCIADAS  EM

RONDÔNIA

A escassez da água doce depende também dos usos que se faz desse bem, que existe

de forma limitada.  Sua privação implica no alijamento de boas condições  de vida ao ser

humano, o que limita as oportunidades e enfraquece a percepção da cidadania, de direitos e o

exercício da dignidade humana.

A água é um fator determinante para a sobrevivência de todas as formas de vida que

conhecemos  e,  da  mesma  forma,  para  o  processo  de  desenvolvimento  das  sociedades  e

culturas. Esse desenvolvimento também gera intensa pressão sobre os recursos hídricos por

meio da agricultura, da geração de energia, do uso industrial e do consumo direto (JACOBI;

GRANDISOLI, 2017, p. 25).

Segundo  Maturana,  no  contexto  de  uma  sociedade  patriarcal,  alguns  desacordos

implicam numa ânsia de, muitas vezes impor um ponto de vista próprio visando “convencer”

e “corrigir” ao outro. O próprio desejo de “supervivência” e de “restituição pela apropriação

dos temas” em uma comunidade por um ou por pequenos grupos de pessoas demonstra essa

postura  que  o  ser  humano  por  vezes  adota.20 Mas  imposições  de  agenda  ou  acusações

recíprocas, e os apelos competitivos de nossa sociedade não vão resolver uma questão que só

terá a possibilidade de avançar em alternativas satisfatórias caso haja o diálogo, que preze a

construção conjunta de bons instrumentos de gestão da água e não as tradicionais rupturas

com as quais não se chega a lugar algum. Há que se abandonar a cultura da “intolerância ao

diferente” – “confiando em que eventualmente poderemos levar o outro ao bom caminho” ou

até que possamos eliminá-lo com a justificativa de que o outro é que está equivocado (cfe.

MATURANA, H.;  VERDEN-ZÖLLER,  G.,  2004).  Se  pensarmos  coletivamente  de forma

integrada,  nos envolveremos com a formulação das soluções e deixaremos de nos debater

inutilmente em torno desses mesmos problemas. 

20 “Uno de los continuos conflictos que vive cualquier democracia es la continua presión patriarcal para su
supervivencia y por la restitución de la apropiación de los temas de la comunidad por una o por un grupo
pequeño de personas. Y esa es la primera fuente de conflicto en la historia occidental, en la historia del intento de
vivir democrático” (MATURANA, 1990, p. 15).
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A produção de carne, a formação de pastagens, o desmatamento, o aquecimento global

com suas  alterações  climáticas,  todos  esses  fatores  geram problemas  ambientais  que  vão

desde a escassez21 de recursos naturais à fome. 

O modelo  de  agricultura  monocultivada  é  problemático22 na  medida  em que  essa

uniformização  não  é  algo  natural  e,  pelas  mãos  humanas,  as  espécies  manipuladas

geneticamente para serem idênticas, são plantadas no lugar das vegetações nativas. O solo, ao

sofrer  o  processo de aragem com máquinas  para  receber  essas  monoculturas,  é  em parte

removido. 

A poluição da água é ocasionada por nitratos, fosfato, produtos fitossanitários industri-

ais e urbanos, que se enquadram na categoria “poluentes aquáticos”. Os poluentes aquáticos

podem ser orgânicos biodegradáveis ou recalcitrantes/refratários: metais, nutrientes, organis-

mos patogênicos, sólidos em suspensão, calor e radioatividade. (D’ISEP, 2010, pp. 142-143). 

O processo de aragem e de retirada da vegetação nativa também modifica a capacidade

de manutenção da umidade do sistema as formas de monocultura, portanto passa a necessitar

de milhões de toneladas de água para o seu processo de irrigação. 

A maior parte da água é transformada em grãos que alimentam, por sua vez, os reba-

nhos brasileiros e são utilizados também na produção de ração para exportação. O custo dessa

água – aquilo que tem sido chamado de “pegada hídrica” - não é contabilizado para a forma-

ção de preços dos produtos. Portanto há muita água “embutida” em um simples bife ou ham-

búrguer, por exemplo. 

Na agricultura, a irrigação do solo tem sido a maior responsável pela desertificação de

áreas globais no processo de beneficiamento e preparo dos alimentos e em todas as produções

e práticas do cotidiano, vivemos também cada vez mais na dependência da energia elétrica,

outra atividade que também se utiliza dos recursos hídricos. 

21 Além de se apresentar um problema atual, a escassez hídrica se subsume à distribuição desigual da água
superficial no globo terrestre. O Brasil também “sofre com o problema da distribuição desigual” basta verificar a
concentração de “68% das águas disponíveis para uso [...] localizadas na região norte (onde tem apenas 8,5% da
população)” (STACHIW, 2017, p. 11).  É como se cada grupo de 1% das pessoas que habitam a Região Norte
tivesse disponível para uso cerca de 8% (oito por cento) de água doce para uso, enquanto em todas as outras
regiões do país, cada grupo de 1% (um por cento) da população teria disponível cerca de 0,35% (zero vírgula
trinta e cinco por cento) das águas. 
22 Essa transformação do modelo de biodiversidade natural em um modelo artificial de monocultura traz uma
série de consequências: a) os ecossistemas são alterados - insetos, moluscos, fungos, bactérias, entre outros seres
vivos passam a se alimentar  desses vegetais cultivados;  b) com a retirada da vegetação nativa,  os inimigos
naturais dessas pragas são removidos dos locais - assim, tradicionalmente a forma encontrada pela agricultura
mecanizada para solucionar esse problema das pragas nas lavouras é o uso dos chamados defensivos agrícolas
que nada  mais  são  do que  venenos  que  matam insetos,  fungos  e  outros  seres  vivos;  c)  esses  venenos  são
espalhados pela chuva e naturalmente vão infiltrar-se nos rios e nos lençóis freáticos mais próximos o que
fatalmente contaminará os recursos hídricos ali existentes; d) os fertilizantes também vão ser levados para as
águas superficiais, muitas vezes poluindo-as e transformando-as em águas impróprias para o uso. 
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A água no Brasil tem sido a principal matriz energética que, por sua vez, causa conta-

minação de grandes volumes de água doce com a formação de barragens por todo o país. Al-

gumas atitudes são repensadas no sentido de haver um trabalho cooperativo em torno das

questões planetárias. Várias instituições e programas além de políticas públicas têm realizado

esse papel de conscientização sobre a necessidade de implementar alternativas simples e viá-

veis como a construir fossas sépticas para evitar despejar resíduos nos rios, desenvolver práti-

cas de consumo conscientes em compras, evitar desperdício, optar por uma alimentação ad-

vinda de sistemas agroecológicos e locais, desenvolver tecnologias voltadas ao menor uso e à

diminuição da poluição da água, criar opção por solos que possam absorver água para os len-

çóis freáticos, estabelecer financiamento de pesquisas voltadas à diminuição do desperdício e

da contaminação da água doce, realizar mutirões para construção de saneamento básico, reuti-

lizar a água do uso doméstico e instalar coletores de água chuva em diferentes ambientes para

reaproveitamento, entre outras medidas. 

A água é a única matéria-prima ambiental em que sua 

utilização  tem  um  efeito  de  retorno  sobre  o  manancial  utilizado.  Desta
forma, a gestão dos recursos hídricos – água de chuva, rios, subterrâneas e
de  reuso  não-potável  no  meio  urbano,  nas  indústrias  e  na  agricultura,
principalmente  –  deve considerar  o  uso cada  vez  mais  eficiente  da água
disponível, ou seja, a obtenção de cada vez mais benefícios com o uso de
cada vez menos água e proteção da sua qualidade (REBOUÇAS, 2001, p.
328).

Deve-se considerar a capacidade de regeneração das águas servidas – uso doméstico,

industrial ou agrícola, principalmente – que retornam ao manancial. Entretanto, estes recursos

hídricos têm uma capacidade de regeneração limitada. Quando os limites da quantidade ou da

qualidade são ultrapassados pela intervenção humana, pode se caracterizar uma situação de

desequilíbrio, escassez ou degradação da qualidade da água disponível, tal como ocorre hoje

no Brasil, em níveis nunca imaginados (Idem, p. 329).

Outra vulnerabilidade dos recursos hídricos se refere à condução destes pelos sistemas

de esgotamento sanitário sem a devida drenagem e o tratamento adequado. A urbanização e o

excesso de ações antrópicas sobre o meio ambiente também trazem seus reflexos para o ciclo

hidrológico. 

Uma abordagem ambiental leva em conta uma boa concepção e gestão da drenagem

pluvial que passa a se constituir uma “necessidade coletiva indispensável ao funcionamento

das aglomerações urbanas”: 
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O  conceito  sofreu  evolução  da  abordagem  sanitarista  (higienista)  à
abordagem ambiental, havendo agora uma extensão ao meio ambiente. Uma
boa concepção e gestão da drenagem pluvial surgem neste contexto como
uma  necessidade  coletiva  e  indispensável  ao  funcionamento  das
aglomerações urbanas. Sendo assim, os equipamentos de drenagem devem
caracterizar  os  sistemas  de  saneamento  básico  como  parte  dos  espaços
urbanos que valorizam os cursos d´água no bojo de uma gestão integrada,
preservando-os e até recuperando-os, como reflexo de uma política de justiça
social,  qualidade  de  vida,  equilíbrio  ambiental  e  a  necessidade  de
desenvolvimento  com  respeito  à  capacidade  de  suporte  do  sistema.
Diferentemente de Pronk e Haq (1992 apud POMPÊO, 2000) que afirmam
que  o  desenvolvimento  sustentável  relaciona-se  com  um  processo  de
formulação  de  políticas  que  permitem  que  o  desenvolvimento  seja
sustentável sob o ponto de vista social, econômico e ambiental, não menos
relevantes,  também  devem  ser  consideradas  as  dimensões
político/institucional, étnica e cultural, conforme preconizado no Relatório
Nosso  Futuro  Comum  elaborado  pela  Comissão  Mundial  sobre  Meio
Ambiente e Desenvolvimento em 1987 (SANTOS, 2009). 

No processo de construção de imóveis, por exemplo, são utilizados muitos produtos

que estão relacionados com a diminuição do estoque de água doce planetária. A areia, por

exemplo, é um dos principais produtos utilizados numa construção civil. Ela nada mais é do

que o produto da retirada mecânica em áreas chamadas “Cavas de Areia” que se situam nas

margens dos rios. Essa exploração da areia também gera um processo de destruição capaz de

quebrar a grandiosa rede que mantém a água doce no planeta. 

A vegetação da margem dos rios é retirada, eles passam a receber materiais externos.

O processo de assoreamento ocorre com a diminuição da acumulação de água nos lençóis. A

partir daí as inundações se tornam um problema frequente e outros que são integrados nesse

processo passam a ser verificados. 

O desmatamento também contribui para a vulnerabilidade dos recursos hídricos. As

florestas que são devastadas para a produção de produtos como telhados, caibros, móveis uti-

lizados também em construções, afetam as bacias, uma vez que o potencial das florestas de re-

ter água nos lençóis (freáticos) fica comprometido porque as árvores também contribuem para

a chuva com sua evapotranspiração.

Além do vapor de água liberado pela vegetação, que contribui para a precipitação o

conjunto de biodiversidade das matas é capaz de liberar compostos orgânicos voláteis que aju-

dam a desencadear as chuvas.
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O excesso de crescimento das cidades também faz com que seja difícil o processo de

infiltração, ou seja, de escoamento da água da superfície para os lençóis freáticos o que faz di-

minuir o estoque de água doce e aumentar o estoque de água salgada no mundo.23

Há que se destacar ainda, a rede de pobreza de todo o planeta. Vivemos em uma socie-

dade em que os interesses individuais se sobrepõem aos interesses coletivos. A crise de abas-

tecimento nos faz repensar os conceitos de raridade e escassez. A raridade remete a noção de

qualidade. Remete também à ideia de que é necessário precaver-se em relação à manutenção

hidroambiental. A noção sobre o direito de poluir ou a poluição pelo uso ou, ainda, o direito

de uso é cunhada para regular os limites de tal uso. A escassez tem um caráter dinâmico liga-

do à ideia de quantidade que oscila de forma a despertar e conduzir a ideia de preservação do

regime, de gestão passível de monitoramento. 

Em Rondônia, em 2014, após um convênio do  governo do Estado de Rondônia e a

Caixa  Econômica  Federal,  firmaram-se  os  contratos  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento (PAC II) (CAERD, 2014) e assim foi recebida a verba para expansão da rede de

tratamento que viria a atender 100% da capital com abastecimento de água24.  As ligações

ativas,  ou  seja,  os  hidrômetros  em  funcionamento  passaram  de  146.022  em  2014,  para

167.269, em 2015. Nesse mesmo ano, a capital Porto Velho, sofreu em decorrência de uma

cheia histórica do Rio Madeira que chegou a subir 19,74 metros em 30 de março, o que gerou

diversos “transtornos de ordem econômica e sanitária na capital” (STACHIW, 2017, p. 29).

A  cidade  de  Porto  Velho,  segundo  dados  divulgados  em  2017,  baseados  no

levantamento de 2016, tem 42,8% de seus domicílios “com esgotamento sanitário adequado,

40% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 21,7% de domicílios urbanos

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e

meio-fio)” (IBGE, 2017).

Para Clarissa D’Isep, a poluição hídrica inclui a poluição transfronteiriça, difusa, emis-

sões e despejos, aqui considerados a escassez, a degradação, o mau uso, a não reutilização

como pivores da necessidade de valoração econômica da água. A poluição da água acontece

quando se alteram as suas características por alguma interferência ou ação humana ou ainda

23 “O  conceito  higienista  que  predominou  no  mundo  inteiro,  perdeu  força  a  partir  do  momento  que  a
consciência ecológica expôs suas limitações para levar em conta os conflitos ambientais entre a cidade e o ciclo
hidrológico. Havia a necessidade de reflexões mais profundas sobre as ações antrópicas densas (urbanização) sob
o meio ambiente, particularmente sobre a quantidade e qualidade dos recursos hídricos (SILVEIRA, 1999)”.
SANTOS, 2009).
24 “O governo do Estado de Rondônia e a Caixa Econômica Federal firmaram no último dia 30 de dezembro
novos contratos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II)” (CAERD, 2014). 
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por ação natural cuja consequência produz impacto estético fisiológico ou ecológico (D’ISEP,

2010, pp. 142-143). 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938 de 1981, a poluição, de

forma  geral,  tem como  traço  em comum com a  degradação  o  liame  do  efeito  atividade

antrópica. A poluição é considerada uma degradação qualificada em leis e regulamentos que

vão refletir o grau de tolerabilidade e capacidade de refazimento do meio ambiente assim

também das águas.

A poluição é uma atividade tipificada. Do ponto de vista jurídico ela pode
trazer uma sanção criminal seja multa Detenção ou reclusão a degradação
traz uma responsabilidade administrativa Por que se constitui uma infração
normativa e o dano pressupõe uma responsabilidade civil ou de reparação ou
de indenização.  a regulamentação legal das atividades poluidoras atribui ao
poluidor um reconhecimento da anterioridade do direito de poluir mas de
forma que os impactos sobre o meio ambiente sejam atenuados. Dessa forma
há  um combate  indireto da  poluição  das  Águas  uma vez  que não existe
direito adquirido de poluição (D’ISEP, 2010, p. 174).

A autora  narra  que,  na  região  de  Bretagne,  além do  turismo,  desenvolveu-se  um

modelo  de  agricultura  intensiva  que  contribuiu  muito  para  o  seu  crescimento  econômico

destacando-se a região pela produção agrícola e pelos empregos ali gerados, o que favoreceu a

economia  em detrimento  da  poluição  pelo  nitrato,  que  fez  provocar  reações  pela  própria

população  com  manifestações  dos  consumidores  e  ações  judiciais  contra  o  estado  e  as

sociedades atuantes na produção e na distribuição de água. 

O caso, que foi parar nas Cortes superiores francesas, fez com que o governo francês

fosse  obrigado  a  distribuir  água  mineral  para  a  população  utilizar  devido  à  potabilidade

inadequada da água de torneiral para o consumo, como era de costume na França (D’ISEP,

2010, p. 144). 

No Brasil ocorre, de forma correlata, o problema de esgotos domésticos que degradam

os mananciais as praias e os rios. 

Muitos municípios brasileiros não contam com serviço de esgoto sanitário, pluvial e o

industrial. Esse fator contribui também para a geração de escassez da água. 

Em Rondônia, especificamente, ainda existe baixa cobertura de esgotamento sanitário,

embora o abastecimento tenha melhorado (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (b), 2012). 

Por fim, outra vulnerabilidade hídrica é a falta de monitoramento dos agrotóxicos e de

alimentação pertinente, do sistema nacional de informações, o Siságua.
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Em  relação  ao  monitoramento  de  agrotóxicos  na  água  para  consumo
humano, é exigência estabelecida no Brasil desde 1990, por meio da Portaria
GM n. 36, tornando obrigatório o monitoramento destas substâncias no país,
tanto para os prestadores de serviço de abastecimento de água quanto para o
Setor  Saúde.  Tal  prerrogativa  continuou  a  ser  disposta  nas  Portarias
subsequentes e na atual Portaria MS no 2.914/2011. O estado de RO, em
desacordo com a legislação, não realizou o monitoramento de agrotóxicos
em 2011, segundo dados obtidos no Sisagua […] demonstra-se a necessidade
de fortalecimento da atuação do setor saúde, bem como dos responsáveis por
sistema  ou  solução  alternativa  de  abastecimento  de  água  para  consumo
humano,  visando  à  implementação  das  diretrizes  preconizadas  pela
legislação vigente, tornando consequentemente à água fornecida à população
do estado de RO mais segura e com qualidade suficiente para prevenção de
agravos e manutenção da saúde humana (Idem).

Até o ano de 2014, o estado de Rondônia, (assim como Acre, Roraima, Pará, Amapá,

Maranhão,  Piauí,  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba,  Pernambuco,  Alagoas,  Bahia  e

Distrito  Federal)  não  apresentou  o  relatório  sobre  a  presença  de  agrotóxicos  na  água

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p. 5). 

A segurança alimentar, de forma direta e indireta compreende a qualidade da água.

Sem o monitoramento desta, esse recurso se torna vulnerável e essa vulnerabilidade projetará

seus  reflexos  na  saúde da população.  Todas  essas  cadeias  de causa e  consequência estão

interligadas:  qualidade  da  água,  monitoramento,  contaminação,  condições  de  saúde  e

subsistência alimentar e hídrica.

Para  que  a  escassez  da  água  seja  melhor  administrada  é  necessário  uma proteção

ostensiva  das  águas,  o  monitoramento  de  suas  funções  e  o  regramento  dos  seus  usos

múltiplos. 

É preciso adotar a gestão preventiva, que gera um “direito hidrogestor”. Este consiste

num  conjunto  de  atos  normativos  e  deliberativos  responsáveis  pela  implementação  dos

instrumentos  jurídicos  de  gestão  das  águas.  Nesse  regime,  há  um  permanente  caráter

preventivo  para  proteger  as  águas  e  a  precaução  do dano hídrico,  além da  promoção da

sustentabilidade  do  recurso  hídrico  sobre  os  enfoques  material,  institucional,  estrutural  e

procedimental. Em síntese esse regramento atribui os usos e a otimização de funções hídricas

para assegurar o acesso de todos à água.
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3.2 Contabilidade ambiental, água virtual e pegada hídrica

No contexto da discussão sobre a escassez dos recursos hídricos, novos instrumentos

têm servido  de  auxílio  metodológico  à  preservação,  na  medida  em que  fornecem novos

paradigmas para a incorporação dos danos do processo produtivo, contabilizando os recursos

naturais gastos com esses processos. Novos conceitos surgem, como contabilidade ambiental,

água virtual e pegada hídrica. 

Passamos a analisar a segunda hipótese do trabalho aventada inicialmente, de que é

possível compatibilizar a vertente econômica do recurso natural água para que esse processo

auxilie na promoção da segurança alimentar, especialmente dos hipossuficientes, dentro de

um paradigma de  “dignidade  hídrica”  ao  contrário  de,  com a  adoção  desses  critérios  de

economicidade, se satisfazerem apenas os interesses do Capital. 

Paul  Hawken afirma  que  pior  do  que  se  valorizar  de  forma incorreta  os  recursos

naturais como florestas e rios, é o caminho em que não se confere a eles nenhuma valorização

(HAWKEN, 1999, XV). 

Um novo enfoque surgido para auxiliar nesse caminho é a contabilidade ambiental.

Ela  consiste  no  estudo  dos  ativos  e  passivos  ambientais,  com as  análises  do  retorno  do

investimento  ambiental  e  apresenta  nas  formas  de  demonstrações  financeiras,  os  custos

ambientais. 

Nesse  cálculo  devem  estar  considerados  os  sistemas  econômicos,  para  a  correta

internalização dos  custos  ambientais,  que  é  um importante  passo no controle  do uso dos

recursos e serviços naturais. Busca-se induzir os consumidores ao pagamento do custo real do

bem  adquirido.  Tal  custo  não  seria  repassado  indiscriminadamente  à  sociedade,  mas

incorporado na “dimensão do desenvolvimento”, e assim, deve ser internalizado e sopesado

em todos os níveis de decisão produtiva/empresarial (MATTOS, 2004, p. 17 e ss).

O  meio  ambiente  está  em cheque  porque  as  mudanças  que  ocorrem na
economia – mudanças essas que fazem parte de um processo mais amplo,
isto é, da própria evolução cultural humana – se processam em um ritmo
muito mais rápido e de resultados mais previsíveis se comparadas com o
caminho “evolutivo” que toma a biodiversidade cuja evolução é bem mais
lenta e as conseqüências de nossas interferências ainda contêm uma dose de
incerteza  digna  de  desencorajar  muitos  pesquisadores.  Portanto,  como
salienta  o  professor  Richard  Norgaard  (1997  –  p.262),  especializado  em
Economia Agrícola e de Recursos: “...uma vez que só as espécies biológicas
são geralmente menos capazes de mudarem suas linhas de atividade do que
as pessoas, as implicações são nítidas”. Os economistas deveriam ficar mais
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atentos  às  conseqüências  da  práxis  econômica  –  fundamentada  em seus
modelos  –  para  o  meio  ambiente.  Em outras  palavras,  mais  atenção  às
considerações ecológicas, por parte dos economistas, parece ser uma postura
mais prudente e necessária (SOUZA, 1999).

A internalização  na  cadeia  produtiva  do  custo  pelo  uso  da  água  é  uma forma de

exercício  da  justiça  distributiva,  ou  seja,  essa  ação  resultará  na  conjugação  de  teorias

econômicas alinhada com os princípios da gestão hídrica.  É inegável uma interação entre

economia, direito, desenvolvimento sustentável e gestão das águas  (D’ISEP, 2010, pp. 197-

198).  Portanto,  a  contabilidade  ambiental  é  uma importante  ferramenta  para  lidar  com o

problema da escassez hídrica, a necessidade de produção de alimentos, e todos os demais

fatores ambientais ligados à subsistência humana.25

O conceito  de  água  virtual  (virtual  water)  foi  elaborado  na  década  de  1990  pelo

professor  A.  J.  Allan,  da  University  of  London,  em  World  Water  Council.26 Ele  buscou

sistematizar elementos que associassem a necessidade de “água decorrente do crescimento

populacional e do padrão de consumo de alimentos” – que por sua vez possui implicações

sobre a utilização da água (CARMO, et al., 2007). 

A virtual water foi melhor desenvolvida por A. Y. Hoekstra da University of Twente

(Enschede), na Holanda, e UNESCO-IHE Institute for Water Education. Identificaram-se e

quantificaram-se  “os  fluxos  de  comércio  de  virtual  water entre  os  países  (HOEKSTRA;

HUNG,  2002)”  Nesse  sentido,  ao  descrever  esse  percurso  Carmo,  Ojima  e  Nascimento

comentam:

25 “A contabilidade ambiental conta com método e linguagem específicos tais como: “ATIVOS AMBIENTAIS:
Representados por todos os bens e direitos da empresa utilizados na função de preservação ou conservação
ambiental.  PASSIVOS  AMBIENTAIS:  São  as  obrigações  assumidas  pela  empresa  em   decorrência  das
transações  ambientais  da  mesma.  CUSTOS  AMBIENTAIS:  São  todos  os  gastos  requeridos  para  a  gestão
responsável do impacto ambiental das atividades da empresa, bem como outros gastos focados nos objetivos
ambientais da empresa” (cfe. DAUZACKER, 2013)
26 O conceito inicialmente foi  embedded water, mas esse termo não permaneceu.  “John Anthony Allan, um
professor britânico desenvolveu o conceito denominado ‘água virtual’ que mede a quantidade gasta do precioso
líquido na produção de alimentos e que lhe valeu o ‘Prêmio Estocolmo da Água 2008’ (Water Prize 2008),
prêmio atribuído anualmente pelo Instituto Internacional da Água de Estocolmo. De acordo com esta teoria uma
xícara de café, por exemplo, equivale a um gasto de 140 litros de água. Os cálculos do consumo da água vão
desde o cultivo à produção e ao empacotamento do café. Para se obter meio quilo de queijo são necessários
2.500 litros de água e um quilo de carne de vaca, até chegar ao consumidor, consome mais de 10 mil litros. Por
dia, um ser humano consome entre dois mil e cinco mil litros de ‘água virtual’” (IVEGE, 2017).  A cartilha
Águas do Ministério do Meio Ambiente ilustra o “Consumo de Água nas Indústrias Tipo de Indústria Consumo”
onde se encontram os cálculos de consume de água: Laminação de aço 85 m³ por t de aço; Refinação de petróleo
290 m³ por barril refinado Indústria têxtil 1.000 m³ por t de tecido; Couros (curtumes) 55 m³ por t de couro;
Papel 250 m³ por t de papel; Saboarias 2 m³ por t de sabão; Usinas de açúcar 75 m³ por t de açúcar; Fábrica de
conservas  20 m³ por t  de conserva Laticínios 2 m³ por t  de produto;  Cervejaria  20 m³ por m³ de cerveja;
Lavanderia 10 m³ por t de roupa; Matadouros 3 m³ por animal abatido; Fonte: Barth,1987 (apud BRASIL, 2009,
p. 32).
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Os cálculos envolvidos nas estimativas do volume de comercialização da
água virtual, no entanto, são complexos. Para estimar estes valores, deve-se
considerar a água envolvida em toda a cadeia de produção, assim como, as
características específicas de cada região produtora, além das características
ambientais e tecnológicas. Nesse sentido, a concepção de água virtual está
relacionada  intimamente  ao  conceito  de  ‘pegada  ecológica’  (ecological
footprint),  pois  é  necessário perseguir  os  passos  e  etapas  do processo de
produção avaliando detalhadamente cada elemento, os impactos e os usos
dos recursos naturais envolvidos no processo como um todo, desde a sua
matéria-prima  básica  até  o  consumo  energético.  Chapagain  et  al.  (2005)
discutem as similitudes que existem entre água virtual e pegada ecológica
(CARMO, et al., 2007). 

Água virtual é a água direta ou indiretamente utilizada para a produção de um bem ou

serviço.  Essa  verificação  parte  desde  a  produção  de  matéria-prima  até  o  consumo  final,

portanto, na verdade, o conceito  se relaciona com o “comércio indireto” do recurso natural

água doce, “que está embutida em certos produtos, especialmente as commodities agrícolas,

enquanto matéria-prima intrínseca desses produtos” (Idem). 

Deve ser contabilizada toda a água que se emprega em um processo produtivo de

qualquer que seja o produto na esfera industrial ou agrícola. Essa água é denominada água

virtual.  A realização desse  cálculo  é  complexa.  Para  realizá-lo,  deve-se levar  em conta  a

quantidade ou  volume “em m3 de água necessários para a produção de  x  toneladas de soja,

arroz, açúcar etc. Pode-se assumir que, juntamente com as divisas geradas pela exportação

destes produtos, existe um valor adicionado que não é contabilizado” (Idem). 

Atualmente, em discussões técnicas, esse parâmetro [cálculo da água virtual]
está sendo avaliado como um instrumento estratégico na política da água. É
o caso do comércio agrícola, que promove uma gigantesca transferência
de água de regiões onde ela se encontra de forma abundante e de baixo
custo, para outras onde ela é escassa, cara e seu uso compete com outras
prioridades. Vale citar como exemplo a China, que importa cerca de 18 mi-
lhões de toneladas de soja por ano, a um custo de 3,5 milhões de dólares.
Por esse caminho ingressam naquele país cerca de 45 milhões de m³ de
água. Um recurso hídrico que a China não teria disponível para cultivar essa
soja. Outro exemplo que vale a pena citar é o das exportações de carne do
Brasil. Em 2003, o país mandou para fora 1,3 milhão de toneladas de
carne bovina, com uma receita cambial de 1,5 milhão de dólares. Por
esse  caminho,  acabou  exportando  também 19,5  km³  de  água  virtual
(19,5 bilhões de m³) (SABESP, 2017). (grifos nossos)

No programa  Virtual Water Trade Research Programme, da UNESCO, chegou-se à

conclusão  de  que  países  ‘reservatórios’ mundiais  de  água  doce  correm  risco  de  que  os

recursos hídricos envolvidos na produção dos bens exportados se tornem escassos “até mesmo

em regiões em que há relativa abundância”. O Brasil se insere nesse contexto de risco tendo
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em vista a sua “produção de produtos primários como a soja e o açúcar, ou ainda de produtos

semimanufaturados como cortes de carne bovina” (CARMO, et al.,. 2007).

Em relação à produção animal, a abordagem da pegada hídrica a respeito do uso dos

recursos naturais foi proposta por William Rees e Mathis Wackernagel no início dos anos

1990, quando criaram a Pegada Ecológica “que indica a área em hectares necessária para a

produção de um determinado produto” (ALVES, 2017). 

O uso consciente da água, portanto passou a se apesentar cada vez mais como uma

prioridade para governos, instituições e pessoas. Os estudos foram financiados e as soluções

para  a  escassez  hídrica  e  para  a  segurança  alimentar  foram  destaque  na  agenda

governamental. 

Em 2002, Arjen Hoekstra, da Universidade de Twente (Holanda), introduziu um novo

indicador  e  nomeou Pegada Hídrica (PH) a  representação do volume de água empregado

durante a produção e o consumo de bens e serviços (VERAS, 2015).27 

Pegada hídrica é, pois, essa quantificação do total de água direta e indiretamente usada

para  produção de  produtos  necessários  à  vida  e  ao  bem-estar  humanos.  Por  isso,  quanto

melhor se puder conhecer o valor da pegada melhor será a melhoria na gestão da água. Esse

valor, observa Gisele Rosso, “depende de vários fatores, como local do sistema de produção,

tipo de animal, composição e origem dos alimentos fornecidos e formas de uso da água: para

consumo animal, irrigação, resfriamento e lavagem” (ROSSO, (a), 2017). 

 A partir  daí,  as  discussões  se  multipolarizaram  e  a  capacidade  de  encontrar  as

soluções, teorias e práticas mais equilibradas entre a necessidade de produção de alimentos e

de conservação dos recursos planetários, não se desenvolveram harmonicamente.

No Brasil, o consumo de água é de 2.027 metros cúbicos per capita ao ano e
ainda tem 9% da sua pegada hídrica total fora das fronteiras do país, ou seja,
exportamos água por meio de nossos produtos. A pegada é dividida em três
tipos: a azul, que mede o volume das águas de rios, lagos e lençóis freáticos,
usualmente  utilizadas  na  irrigação,  processamentos  diversos,  lavagens  e
refrigeração;  a pegada hídrica verde, que se relaciona à água das chuvas,
necessária ao crescimento das plantas; e a pegada hídrica cinza, que mede o
volume necessário para diluição de um determinado poluente até que a água
em que este efluente foi misturado retorne a condições aceitáveis, de acordo
com padrões de qualidade estabelecidos (ECYCLE, 2017). 

27 Além do termo pegada hídrica ter sido cunhado, criou-se uma organização sem fins lucrativos com o mesmo
nome: a Water Footprint, que realiza estudos relacionados ao consumo de água.
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Dauro  Veras  informa,  baseado  nos  estudos  da  UNESCO,  que  “O  total  de  água

incorporada aos produtos que saem pelos portos brasileiros chega a 112 trilhões  de litros

anuais, equivalentes a 45 milhões de piscinas olímpicas” e que esse volume “coloca o Brasil

em quarto lugar no ranking de exportadores brutos do recurso” (VERAS, 2015).

A pegada Hídrica indireta é o gasto hídrico que não se percebe “porque não é intuitivo

que, ao consumirmos os produtos, neles estejam embutidas enormes quantidades de água para

sua produção” (ECYCLE, 2017). 

Segundo  dados  do  estudo  Água:  Debate  estratégico  para  brasileiros  e
angolanos  feito  pelo  professor  doutor  da  USP,  Maurício  Waldman,  a
agricultura  é,  de  longe,  a  que  mais  gasta  água  (entre  65%  e  70%  do
consumo), seguida pela indústria (24%) e pelo uso doméstico (entre 8% e
10%). (ECYCLE, 2017). 

Tornar  mais  clara  essa  relação entre  consumidor  e  produto,  com a  pegada hídrica

demonstrada – o volume de água gasto para produzir aquele bem -, oferece ao adquirente

condições de optar pelo “produto mais econômico” desse ponto de vista.  Esta seria uma boa

maneira  de “estimular  fabricantes  a  reduzir,  em seus processos de produção,  o  uso desse

recurso tão importante” (ECYCLE, 2017).

Para Clarissa D’Isep, a água, em sua raridade, é um vetor de política de atribuição de

valor econômico, mas isso não significa dizer que ela será “automaticamente enquadrada na

política econômica”  (D’ISEP, 2010, p. 198) uma vez que não defende o  merchandising e o

conceito de  comodity hidrica da água – severamente criticados, mas defende que a política

econômica seja manuseada como fator de contribuição para a garantia do acesso qualitativo e

quantitativo de todos a esse recurso. Sustenta que a água é uma fonte de desenvolvimento

sendo um direito que deve ser qualificado e provido de sustentabilidade para a harmonização

entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. 

A autora afirma que a inalienabilidade da água não significa que ela não possa circular

no mercado, mas ao poder público cabe gerenciar tal “bem de gestão” no contexto de um

“direito econômico público”, em detrimento de um direito simplesmente econômico sob o

argumento de que a incidência da economia pregada pelo capitalismo não atua isoladamente

sobre a água. A economicidade da água provém de múltiplas funções políticas e geopolíticas e

acima de tudo porque fonte da vida. 
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Segundo a  autora,  a  economização da  água,  foi  “devidamente  jurisdicionalizada  e

recepcionada pelo direito por meio de diferentes fontes e fundamentos”, por exemplo, pelo

princípio do poluidor – pagador, do usuário – pagador, do consumidor – pagador, entre outros.

Todos  esses  fenômenos  complexos  de  ciclo  hidrológico,  usos,  funções,
degradação, poluição, desenvolvimento passaram a ser trabalhados sobre a
vertente jurídica, ou seja, o direito à água se tornou parte do sistema jurídico
e assim o valor econômico da água é um objeto de direito e interage com a
dinâmica dos demais ramos do direito em toda sua complexidade, tanto por
meio da política nacional dos recursos hídricos quanto do código de águas e
outros  dispositivos  legais  componentes  do  sistema  jurídico  brasileiro
(D’ISEP, 2010, pp. 199-201).

A autora  acredita  que  existe  um direito  ao  desenvolvimento  hidrossustentável  que

assegure amplas possibilidades de efetividade por meio da economia e do direito bem como

de suas intersecções (D’ISEP, 2010, p. 202).

A abordagem da cobrança hídrica se sustentaria pela relação jurídica estabelecida pelo

sujeito em busca da racionalização do uso da água por meio da obtenção de recursos para a

manutenção  desse  bem.  Criam-se  para  a  efetivação  desse  objetivo,  o  conceito  homem

poluidor, usuário beneficiário e sujeito de direito a quem se destinam igualmente obrigações e

direitos em relação aos recursos hídricos e a dignidade humana hídrica (Idem, p. 259). 

O direito hídrico, segundo a autora, é a forma de concretização da justiça hídrica que

tem por objetivo assegurar o equilíbrio ecológico e o acesso à água numa dada sociedade, em

tempo e local definidos, em função das necessidades, levando em consideração os aspectos

geográficos, culturais, hidrográficos etc., que promove a função socioeconômico ambiental da

água.

A importância da água fez surgir o chamado direito de águas, no qual se tem
um microssistema normativo responsável  pela  regulamentação unitária da
substância  água,  de  forma  imediata  e  autônoma,  que  é  a  legislação
reguladora da política hídrica; e, de maneira mediata e integrada nos direitos
e  políticas  públicas  e  privadas  afins  interagindo  com demais  ramos,  tais
como direito ambiental, direito econômico, direito constitucional, sobretudo
no  tocante  aos  seus  princípios  implementados.  Ter-se-á,  nessa  colcha  de
retalhos,  um sistema  normativo  complexo,  formado  pelos  Códigos  Civil,
Sanitário, Administrativo e do Consumidor, entre outros, regulando a água
vida, a água saúde, a água produto etc., tendo por composto, sobre forte
influência do ciclo das águas (que se amplia esmiuçado na sociedade), um
plexo de  normas  formadoras  do  direito  das  águas  ou  do  direito  hídrico.
(D’ISEP, 2010, p. 65).
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Nilson  Dauzacker  escreve  sobre  a  necessidade  de  se  promover  a  incorporação  da

deterioração do capital natural aos custos dos produtos e serviços, isto é, de “registrar todas as

informações que impactam o ecossistema e demonstrá-las” (DAUZACKER, 2007, pp. 43-58).

Prugh também defende a incorporação da “deterioração do capital natural aos custos

dos produtos e serviços” (PRUGH apud LANCELOTTI, 2010, p. 150). 

Buarque (1990) afirma que dentro de uma visão estritamente econômica, a
incorporação  ou  internalização  dos  impactos  ambientais  no  processo
produtivo  deve  passar  pela  valoração  destes  impactos  na  composição  do
valor dos bens obtidos,  colidindo frontalmente com os estudos de Moura
(2003), para quem a teoria neoclássica tem definido que os preços de bens e
insumos resultam somente do equilíbrio entre a oferta e a demanda, seja um
produto  final  adquirido  no  mercado  pelos  consumidores,  ou  um insumo
incorporado  por  agentes  produtores  (LANCELOTTI,  2010,  p.  150).
(tradução nossa) 28

Sá, por sua vez, aponta que a questão não é pacífica e que, a exemplo de Hosokawa et

al., (2000) sustenta-se que “[...] as perdas sociais representadas pelo impacto ambiental se

sobrepõem  às  vantagens  recebidas  pela  utilização  direta  dos  recursos  naturais”  (apud

DAUZACKER, 2013).29 A utilização dos recursos naturais são relegadas à contas especiais

chamadas Compensações” (cfe. SÁ, 2000). 

Defende Fabiana Lancelotti que se contabilizem os ganhos e as perdas ambientais na

apuração do resultado ecoambiental para que se possa determinar as alterações no “Sistema

Ecoambiental”  aumento  ou  diminuição  no  patrimônio  socioambiental)  (LANCELOTTI,

2017).

Em  posicionamento  contrário  à  economicização  dos  recursos  naturais  e  hídricos,

Henkes  constata  que desde a  década de 1980 a política  hídrica de certa  forma tornou-se

“refém” dos objetivos do setor privado. Com os argumentos apoiados em Camdessus, Bradré,

Chéret, e Buchot, sustenta que a água foi transformada em um negócio lucrativo, em que as

28 Para Buarque,  “dentro de una visión estrictamente económica,  la  incorporación o internalización de los
impactos ambientales en el proceso productivo debe pasar por la valoración de estos impactos en la composición
del valor de los bienes obtenidos, colidiendo frontalmente con los estudios de Moura (2003), para quien la teoría
neoclásica tiene definido que los precios de bienes e insumos resultan solamente del equilibrio entre la oferta y la
demanda, sea un producto final adquirido en el mercado por los consumidores, o un insumo incorporado por
agentes productores” (LANCELOTTI, 2010, p. 150).
29

 “O reconhecimento do impacto ambiental através do registro contábil das externalidades,  inclusive
sujeitos à Auditoria Integrada, elimina os vazios existentes nos demonstrativos financeiros no que concerne às
necessidades de seus usuários para controlar a degradação ambiental e permite que: 1) A Contabilidade possa
transpor seus limites tradicionais e até seus paradigmas; 2) O gestor empresarial possa administrar o impacto
ambiental no entorno das atividades da entidade com a mesma eficiência com que administra seu capital de giro;
3)  Os  usuários  dos  relatórios  financeiros  (sociedade)  possam  avaliar  a  RESPONSABILIDADE
SÓCIOAMBIENTAL da entidade” (DAUZACKER, 2013).
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“políticas  hídricas” foram apropriadas  como um instrumento de consecução dos  objetivos

cobiçados pelos setores privados. Assim, a chamada ‘valoração da água’ nada mais é do que

uma imposição de um preço, anunciada na Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio

de Janeiro em 1992 (CAMDESSUS et al., apud HANKES, 2008, p.81). 

A partir desse evento, e de outros eventos internacionais, que teriam se realizado com

a falsa intenção de dar a “solução” para a crise hídrica, tal saída da crise seria a “imposição da

cobrança pelo  consumo”,  porque somente dessa forma,  o  consumidor seria  consciente  da

necessidade de “sustentar” o meio ambiente. “A propósito, nunca se viu notícias sobre água

com  tanta  frequência  em  revistas  semanais,  inclusive  naquelas  dedicadas  aos  negócios,

economia, finanças e ao e-commerce como nos últimos meses”, observa Hankes (2008, p.81).

Petrella afirma que a  apropriação privada dos bens naturais – que são essenciais e

insubstituíveis para a vida - causa conflitos, de violências e de guerras porque entende que

não haverá a paz enquanto os bens comuns puderem ser apropriados por uns em detrimento

dos outros.

Os processos atuais de privatização de quase todos os bens da Terra e dos
seres  humanos  têm conduzido  à  mercantilização  generalizada  da  vida.  A
mercantilização  da  água,  em  particular,  é  totalmente  inaceitável.  Ela
significa a dessacralização da vida. A sua indisponibilidade à apropriação
privada e ao mercado os torna livres da submissão à lógica do rendimento
financeiro, isto é, à criação de valor para o capital privado. Para os bens
comuns públicos, a medida do seu valor é dada pela contribuição que eles
aportam à criação das condições necessárias e suficientes para permitir  a
todos terem acesso a uma vida decente e digna. O governo dos bens comuns
públicos é, por definição, objecto de uma forte cooperação e solidariedade
entre os povos e as comunidades humanas (SBARDELOTTO, 2011). 

Uma  economia  justa,  para  ele,  deve  assegurar  os  bens  comuns  públicos  a  todos

acessíveis de forma que,  “Quanto mais os bens comuns públicos  forem reconhecidos e o

forem por todos, menos as causas de conflitos e de guerras entre grupos sociais, coletividades

territoriais e Estados” existirão (Idem). 

Branco e Henriques sustentam que o mercado não lida com as “preferências sociais”

na medida em que promover os direitos humanos conduz à observância das manifestações de

“preferências sociais”.  Eles exemplificam que, num cenário em que todos os membros da

comunidade podem se beneficiar do acesso à água essa preferência será superior. Portanto,

quanto “maior o número de pessoas ligadas a uma rede de abastecimento de água melhor.

Assim um cenário diferente da cobertura universal pode constituir uma violação dos direitos

humanos” (BRANCO e HENRIQUES, 2010).
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Os autores explicam que “O mercado lida com muitos tipos de preferências, como por

exemplo, com a quantidade de água a produzir, como produzir e quando produzir essa água”,

mas exclui uma abordagem social,  que possa englobar as ‘preferências sociais” como por

exemplo, o fornecimento de água para todos (BRANCO e HENRIQUES, 2010).

O sistema de mercado é voltado à questões de preço e de quantidade consumida; ele

não está preocupado com o cumprimento da agenda de direitos humanos, de acesso à água ou

aos alimentos.

Na  economia  de  mercado  uma  privação  é  devida  à  natureza  ou  à  incompetência

humana  enquanto  na  linguagem  dos  direitos  humanos,  a  privação  da  água  deve  ser

considerada ilegal. Teoricamente, se o Estado não cumpre uma agenda de direitos humanos,

será substituído no próximo escrutínio, ou será cobrada a sua ineficácia judicialmente, mas se

o  Mercado  é  ineficiente,  “ninguém  o  pode  processar  ou  responsabilizar”,  porque  ele  é

“anônimo e  não sujeito  a  escrutínio”.  Ele  não  está  qualificado  para  providenciar  direitos

humanos em relação ao acesso à água ou à segurança alimentar. O mercado de concorrência é

ineficiente na seara do direito hídrico porque “a água é um bem esgotável, logo a taxa de

extração deve ser  inferior  à  taxa de reposição e  nenhum mecanismo de  mercado satisfaz

automaticamente esta condição” (BRANCO e HENRIQUES, 2010).

O mercado competitivo ao afetar a água entre estes usos alternativos pode produzir

uma afetação ineficiente para a sociedade e se for ineficiente do ponto de vista do consumo

humano estaremos na presença de uma violação do direito à água. Assim, cabe à sociedade

definir e hierarquizar as prioridades no consumo de água. 

Na sua essência a água é um bem comum e pelo dilema do prisioneiro o
melhor  resultado  para  a  sociedade  e  para  a  conservação  do  recurso  é  a
existência de cooperação entre os agentes econômicos que o utilizam, tarefa
que o mercado não é capaz de promover, o que implica a mediação pública
ou das comunidades. Desde há muito tempo, aliás, que a humanidade utiliza
a  participação  dos  interessados  e  a  valorização  de  grupo  na  gestão  dos
recursos comuns (BRANCO e HENRIQUES, 2010). 

O mercado da água, segundo  Branco e Henriques,  não se assemelha ao modelo do

mercado  competitivo,  ou  seja,  “o  fornecimento  privado  de  água  sofre  de  uma  dupla

ineficiência”: a água possui um conjunto de características que faz com que ela não seja um

bem como os outros por duas razões:
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a)  “as  características  físicas  da  água  são  diferentes  das  da  maioria  dos  bens

transacionados,  a  água é  distribuída  como um fluxo em lugar  de o ser  como um stock”.

(BRANCO e HENRIQUES, 2010).

b) “a água é um bem insubstituível e indispensável e sem substitutos próximos. 

c) “a natureza é quase o único produtor exclusivo” desse importante recurso natural

(Idem). 

Silvestre pontua que não obstante a política de águas brasileira tenha incorporado dis-

positivos  que “apontam no sentido de reconhecer o acesso à  água para consumo humano

como parte do direito à própria vida, prioriza o uso industrial da água” e essa conduta acaba

por evidenciar a apropriação do recurso natural “água doce”, sendo dirigido “à reprodução do

capital” (SILVESTRE, 2008). 

Para Alves Cavalcante, para o desenvolvimento sustentável ocorrer necessário rever a

chamada economia pura e simplesmente voltada para o crescimento e passar a adotar um

novo paradigma, mais consentâneo com a economia ambiental e sua emergência. Passam a ser

visualizados os fatos econômicos e seus valores atrelados à ideia de precaução e prevenção de

impactos ambientais.

O sistema econômico seria, na verdade um subsistema dentro do ecossistema. Essa é a

ideia que deveria permear a mente de gestores governamentais a fim de que se venha a adotar

uma política de desenvolvimento voltada para a sustentabilidade. Promover a sustentabilidade

não implica em aumento de consumo, mas em aumento de qualidade de vida.

3.3 Status, riscos e vulnerabilidades da matriz hídrica em Rondônia

A gestão dos recursos hídricos em Rondônia, compreende abastecimento de água, as

gestões Municipais de saneamento básico, o manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos

sólidos. 

Em relação ao abastecimento de água, são abastecidos 55 mil e novecentas unidades

por dia, e inclui comércio, indústrias, setor agropecuário e residências. Desse total,  a área

abastecida residencial no estado é de 20.707 unidades, ou seja, as unidades que pagam a conta

de água tratada. 

Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não divulgam o total de

domicílios  não  atendidos  pela  rede  de  abastecimento  de  água.  Nesse  ponto,  os  dados
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divulgados constantes do levantamento feito em Rondônia no ano de 2008 não traz dados

sobre quantos municípios estão desprovidos de abastecimento de água tratada. 

É possível porém vislumbrar as regiões onde o fornecimento de água tratada é parcial

– esse fornecimento parcial compreende a região da cidade de Porto Velho; a porção norte da

cidade de Ariquemes; a porção sul da cidade de Ji-Paraná e o cone sul do estado. 

A maior parte, no entanto, é marcada com uma área onde existe  abastecimento por

rede de distribuição, tendo em vista que 47 municípios são abastecidos totalmente com água

tratada  ,  entre  os  55  municípios  do  estado.  Permanecem desabastecidos  ou  parcialmente

abastecidos os municípios de Alto Alegre dos Parecis, Buritis, Governador Jorge Teixeira e

São Francisco do Guaporé. 

Na maioria das áreas onde existe o serviço de abastecimento de água está presente a

cobrança, mas é possível encontrar municípios com o fornecimento de água sem tratamento

convencional ou não convencional com cobrança, sem que se especifique para qual ou quais

setores essa água é destinada: em Cabixi são 70 metros cúbicos distribuídos sem qualquer tipo

de tratamento, Espigão do Oeste 1 metro cúbico; Machadinho do Oeste 201 metros cúbicos; a

capital Porto Velho, 21 metros cúbicos; Presidente Médici 450 metros cúbicos; Rio Crespo 1

metro cúbico; Chupinguaia 654 metros cúbicos; Pimenteiras do Oeste 300 metros cúbicos;

São Felipe do Oeste 110 metros cúbicos; Vale do Paraíso 240 metros cúbicos.

Vilhena  é  a  cidade  com  a  maior  quantidade  de  metros  cúbicos  sem  tratamento

distribuído, totalizando 25.880 metros cúbicos. O município apresenta grandes atividades de

agronegócio,30 atualmente  tem  a  maior  safra  de  soja  da  região,  o  que  explica  a  maior

distribuição de água sem tratamento que se aplica na produção de alimentos.  

Os municípios  que tem algum tipo de abastecimento de água tratada com simples

desinfecção, por exemplo a “cloração pistão” são: Ariquemes,  com 3.662 metros cúbicos;

Costa  Marques,  com 1.243 metros  cúbicos;  Espigão  do Oeste,  com 900 metros  cúbicos;

Guajará-Mirim, com 115 metros cúbicos; Pimenta Bueno, com 8.849 metros cúbicos; Porto

Velho, com 21.767 metros cúbicos; Presidente Médici, com 20 metros cúbicos; Rio Crespo,

com 207 metros cúbicos; Vilhena, com 7.680 metros cúbicos; São Miguel do Guaporé, com

600 metros cúbicos; Alvorada do Oeste, com 2.526 metros cúbicos; Alto Paraíso, com 1.636

metros  cúbicos;  Cacaulândia,  com  168  metros  cúbicos;  Castanheiras,  com  180  metros

30 “Segundo ZYLBERSZTAJN (2003), o termo agronegócios refere-se ao conjunto de operações que envolvem
desde o setor produtor de insumos para a atividade produtiva primária, operações de produção nas unidades
agrícolas,  armazenamento,  processamento,  até  a  distribuição do alimento,  produção  de  energia  e  fibras.  Os
produtos agroalimentares possuem papel fundamental em todos os grupos sociais, ampliando o destaque das
atividades econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, ligadas à produção, à transformação, à distribuição e ao
consumo desses produtos (BATALHA; SCARPELLI, 2005)” (TELLES, et al., 2015, p. 89).
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cúbicos; Chupinguaia,  com 2180 metros cúbicos; Itapuã do Oeste,  com mil e 400 metros

cúbicos; Montenegro, com 1.636 metros cúbicos; Primavera de Rondônia, com 420 metros

cúbicos; Seringueiras, com 325 metros cúbicos e Teixeirópolis, com 360 metros cúbicos. 

O total de metros cúbicos de água no Estado que recebem o tratamento convencional é

de 68.884 metros cúbicos e o volume total distribuído, somados todos os tipos de tratamentos

compreende 90.672 metros cúbicos, uma diferença de 21.788 metros cúbicos. Assim, 75,97%

do volume de água no estado é distribuída com o tratamento convencional. 

O percentual, não obstante esteja situado em uma faixa confortável de distribuição do

recurso hídrico, se considerada a media geral, contudo, ainda apresenta falhas e falta de água

em algumas localidades.  

Rondônia, em 2017, contava com o maior recurso hídrico concentrado na Amazônia.

Até o fim do ano Rondônia deverá ter o seu próprio plano estadual de gestão hídrica instituído

pela Agência Nacional de Águas. Tal plano pretende mapear bacia hidrográfica de Rondônia

em sua totalidade. A conclusão parcial do estudo demonstra que os municípios de Rolim de

Moura, Cacoal, Ariquemes, Alta Floresta D'oeste e Nova Brasilândia começam a sentir falta

da água gerada pelo desmatamento, o que acaba por atingir as nascentes dos rios. 

O Estado de Rondônia concentra 7 bacias hidrográficas composta pelos rios Guaporé,

Mamoré, Abunã, Madeira, Jamari, Machado e Roosevelt que por sua vez sub dividem-se em

42 sub-bacias onde a principal é a Bacia do Madeira.  

O Plano de Gestão de Recursos Hídricos, que é idealizado pela Política Nacional de

Recursos  Hídricos,  deverá  estar  concluído em outubro  de 2017,  quando então  o  governo

assegurará, por meio de um projeto de lei, sua implementação e de suas ações estratégicas

sugeridas (BARBOSA, 2017). 

Entre os municípios de Rondônia que não recebiam o abastecimento com tratamento

tradicional da água estavam Parecis, com 540 metros cúbicos, e São Felipe do Oeste, com 162

metros cúbicos distribuídos (IBGE, 2017). 

Em Porto Velho, o índice de perdas de água chega a 68,06%  e a media do estado é de

55,36%. Três fatores são apontados como causas: as ligações clandestinas, problemas na rede

de distribuições tais como vazamentos e/ou rompimentos de canos; falta de hidrômetros nas

casas, casos em que o órgão responsável pela cobrança do uso da água estima em 15 metros

cúbicos o gasto médio mensal,  mas é consabido que alguns consumidores se excedem no

consumo justamente por recolher apenas até o limite da média calculada (STACHIW, 2017, p.

38).
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Os dados parciais levantados na elaboração do Plano Estadual dos Recursos Hídricos

dão conta de que a “agricultura no estado terá crescimento frente as Unidades de Conservação

(Idem)  31 e foi possível inferir alguns dados estimativos sobre as demandas e usos consunti-

vos32 da água em Rondônia. 

Figura 7: Padrões de uso da água

Fonte: UNICEF, 2012.

Quanto ao balanço hídrico superficial 33, é possível verificar que do total de água reti-

rada dos corpos hídricos no Estado de Rondônia:

31 As Unidades de Conservação são áreas naturais especialmente protegidas pelo Poder Público que objetiva à
manutenção dos recursos naturais a longo prazo. Elas foram constituiídas após a criação do Sistema Nacional de
Conservação da Natureza (SNUC), (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000). A legislação permite a criação de
Unidades de Conservação nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal). Além disso, “possibilita
uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas”, estabelecendo “mecanismos que regulamentam a
participação da sociedade na gestão das UC, potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio
ambiente” (BRASIL. MMA. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 2017).
32 “Considera-se  demanda  hídrica  a  quantidade  de  água captada,  expressa  em unidades  de  volume e  que
satisfaça aos diversos usos pela população. Em função de sua qualidade e quantidade, esses usos podem ser
classificados como consuntivos e não consuntivos. O uso consuntivo ocorre quando parte da água captada é
consumida no processo produtivo, não retornando ao curso de água. E o uso não consuntivo refere-se ao uso
da água captada ou utilizada em determinada atividade é devolvida na mesma quantidade e qualidade, ou então a
água é utilizada apenas como meio para determinada atividade” (ARSKY e SANTANA, 2015). (grifo nosso)
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a) 42% diz respeito ao uso consuntivo animal da água, ou seja, a dessedentação animal;

b) 12% da água é utilizada para resfriamento de usinas termoelétricas;

c) 29% são destinada os ao abastecimento urbano;

d) 10% é o percentual utilizado para a irrigação

e) 5% são utilizados para usos diversos;

f) 2% dos recursos hídricos (água doce) são  usados no abastecimento humano rural (GAR-

CIA, 2017).

Conforme se depreende do exposto, o abastecimento animal é predominante nos usos

da água verificados em todo o Estado.  

Existem problemas focalizados de desabastecimento, uma vez que mesmo localidades

com índice pluviométrico superior a 1500 mm anuais “estão susceptíveis à ocorrência de defi-

ciência hídrica”, 34 por exemplo, na região (da cidade) de Ariquemes, mas o refinamento mai-

or será viabilizado nos Planos de Bacia que os Comitês de Bacia e demais entes deverão ela-

borar de forma conjunta (Idem).

Quanto ao Diagnóstico de Dinâmica Social, o relatório, ainda em fase de elaboração,

aponta para um grande eixo de ocupação ao longo da BR 364, semelhante ao que havia sido

constatado pelo ZEE – Zoneamento Econômico-Ecológico. 

3.3.1  O agronegócio  e  suas  implicações  para  a  matriz  hídrica  e  segurança  alimentar  em

Rondônia

33 Balanço hídrico superficial leva em consideração as águas presentes nos corpos hídricos não subterrâneos. O
balanço hídrico subterrâneo quantifica os aquíferos, entendidos como estruturas  subterrâneas que retêm água
infiltrada e geralmente tem prolongamentos além de fronteiras estaduais (cfe. III PROGRAMA DE SUPORTE
TÉCNICO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, 1997, p. 2). 
34 Essa  susceptibilidade  vai  depender  da  distribuição  dos  índices  pluviométricos;  da  “circulação  geral
atmosférica que influencia a sazonalidade da região”; “da sua posição geográfica em relação à incidência dos
raios solares na superfície terrestre. De um modo geral, as latitudes de 30ºN e 30º S são as zonas propícias as
ocorrências  das  maiores  incidências  de  raios  solares,  logo  terá  temperaturas  elevadas,  as  maiores
evapotranspirações e precipitações abundantes”. Rondônia se localiza “dentro dessa zona térmica do hemisfério
sul. O balanço hídrico pode quantificar os meses de deficiência ou de excedente hídrico. Em 2001, foi a cidade
de Guajará-Mirim que enfrentou maiores dificuldades com a escassez hídrica, seguida por Ariquemes e Vilhena,
(SILVA, 2002, pp.19-20), esses dois últimos, são municípios apresentam intensas atividades de agronegócio. Na
projeção de cenário futuro, de forma preliminar, uma vez que o relatório não está concluído, pode-se afirmar que
nos próximos 20 anos os corpos hídricos não teriam alterações mas as mudanças decorrentes das demandas, estas
sim, podem ser alteradas (GARCIA, 2017).
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O processo que se verifica hoje na Amazônia obedece a uma dinâmica: em primeiro

lugar ocorre o desmatamento, onde muitas vezes, os direitos de propriedade são assegurados

com a simples ocupação física da terra, ou seja, com a presença física, o que incentiva a ação

de grileiros e posseiros. 

Em segundo lugar a implantação da pecuária e por fim, a transformação posterior da

terra em área para agricultura mecanizada em face do declínio do preço da arroba do boi por

fatores como a alta do dólar; a febre aftosa, as operações policiais como a “carne fraca”, entre

outros fatores. A dificuldade na criação bovina essas dificuldades “propiciou a procura de

novas  áreas  para  diversificação  da  produção,  investindo  em  áreas  paralelas  (pecuária  X

agricultura),  buscando  agregar  valor  à  produção  primária”  (DOMINGUES  e  BERMAN,

2012). 

O Estado de Rondônia é o mais atingido pelo desmatamento se considerarmos a área

relativa do Estado. Isso ocorre desde a década de 1970 quando se deu início à colonização

realizada com a distribuição de terra para agricultores e pecuaristas que passaram a dedicar-se

a atividades exploratórias, contudo, sem um efetivo planejamento e controle governamental.

A cultura  da  soja  foi  interiorizada  pelas  regiões  Sul,  Sudeste,  litoral  do  Norte  e

Nordeste que ocasionou a interiorização da agroindústria nacional. A soja também ajudou a

expandir a avicultura e a suinocultura no país. 

Em Rondônia, a maior concentração de lavouras se situa na cidade de Vilhena. As

maiores lavouras são: cana-de-açúcar, milho em grão, e soja. Em 2012 as lavouras de milho

haviam superado as lavouras de soja, conforme demonstram as ilustrações abaixo. O primeiro

mapa se  refere  à  concentração de  soja,  milho  e  cana-de-açúcar  na Amazônia.  É  possível

observar que as culturas de milho e de soja são as maiores enquanto a cana-de-açúcar tem

produção mais discreta.

Figura 8: Concentração de soja, milho e cana-de-açúcar na Amazônia Legal
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Fonte: IBGE, 2012 (Produção Agrícola Municipal, 2012).

O gráfico a seguir mostra a situação em Rondônia, da perspectiva de regionalização do

agronegócio relativamente à soja, arroz, e milho. É perceptível que a região chamada Cone

Sul é a que tem maiores índices de desenvolvimento agrícola. Nesta região estão concentradas

as  populações  migrantes  do  sul  do  país,35 que  ali  encontraram o  clima  propício  para  as

lavouras e a água, principalmente subterrânea em condições ideais. 

Figura 9: Regionalização do agronegócio dos grãos (soja, arroz e milho)/2010 (ton.)

35
 A fronteira agrícola de Rondônia foi desenvolvida pelos produtores do sul do país que tinham tradição

no cultivo de grãos (RONDONIAGORA, 2016).
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Fonte: IBGE, 2012 (Produção Agrícola Municipal, 2012).

O gráfico abaixo permite visualizar a evolução da produção de soja em relação à do 

milho no período de 1990 a 2012 no Estado de Rondônia.

Figura 10: Evolução da produção de soja e milho (1990-2012)

Fonte: IBGE, 2012 (Produção Agrícola Municipal, 2012).

Os grupos nacionais e internacionais disputam o monopólio do beneficiamento dos

grãos da soja.  No setor da agroindústria duas indústrias de secagem e armazenamento de

grãos são destacadas a Cargill e a Canic. 

a organização não-governamental Greenpeace Brasil verificou que, a partir
de 2004, a indústria da soja surgiu como um novo ator nas fronteiras de
destruição  da  floresta.  Ainda,  identificou  quatro  multinacionais  na  área:
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Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Dreyfus e Cargill. Essas empresas
formam quase um monopólio na prensagem de soja na Europa, fornecendo
matéria-prima para a indústria de ração animal. Elas estão agindo no setor no
fornecimento de quase toda a cadeia produtiva, desde sementes e agrotóxicos
até a construção de infraestrutura, como portos e armazéns, sem favorecer o
desenvolvimento regional. Juntas, financiam cerca de 60% da produção de
soja brasileira. Grupos brasileiros, como o Grupo André Maggi, também são
atores fortes no setor (DOMINGUES e BERMAN, 2012). 

Aliado  à  essas  disputas,  na  Amazônia  é  especialmente  complexo  o  desafio  de

promover a conservação, com a interação dos desafios eco socioeconômicos existentes, cuja

enumeração buscamos sintetizar:

Primeiramente, não existe um indicador no âmbito da Agência Nacional de Águas ou

do próprio governo brasileiro sobre o desperdício de água na agricultura. Existem estimativas

de organizações não governamentais por exemplo a SOS Mata Atlântica de que as perdas

chegam a  70% em razão  do  desperdício  da  água  na  agricultura.  De  igual  forma  não  se

estabeleceu uma política de metas de economia de água no setor agrícola, embora se tenha

uma previsão de perda da outorga de captação de recursos hídricos caso um produtor ou

alguém que detenha a outorga pratique o desperdício (Idoeta, 2015). 

Em segundo lugar, a plantação desses cereais gera o deslocamento da população rural

para  as  cidades  devido  ao  sistema  de  monocultura  operado  por  meio  da  mecanização  e

utilização de sementes e fertilizantes geneticamente melhorados. A expansão desse tipo de

negócio faz com que as empresas ocupem em todos os espaços do campo onde antes estavam

culturas diversificadas e em nível familiar.

Em terceiro, a consequência é a redução do emprego e da capacidade de produção de

alimentos tradicionais, o deslocamento da população rural para o ambiente urbano, além de

comprometer a segurança alimentar e nutricional da população – “a soja é o grão que emprega

menos trabalhadores por área” e a expansão da soja está intrinsecamente ligada com as taxas

de desmatamento.

A cultura da soja também se relaciona com a expansão de novas áreas da pecuária uma

vez que a cultura atende às demandas por ração, o mesmo acontece com o milho e o bagaço

de cana, além de atendimento ao mercado de exportação face a proximidade e infraestrutura

de escoamento.36 A presença de tantos desafios e as inconsistências e/ou descontinuidades nas

proposições de soluções fazem com que se agravem os problemas de “concentração fundiária,

36 Os corredores de escoamento da soja na Amazônia são as rodovias de Porto Velho para Itacoatiara e Porto de
Itaqui. As culturas vão concentrando-se ao longo da estrada e se expandindo para dentro da mata, alastrando-se
também pelas estradas vicinais. Isso ocorre porque a “zona de influência da infraestrutura é definido em função
da relação  custo-dificuldade  de  acesso e do retorno  econômico da atividade”  (DOMINGUES e BERMAN,
2012). 
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e  de  renda  e  dos  sistemas  produtivos  de  grandes  fazendas  de  gado  e  monoculturas

mecanizadas” que subordinam os “padrões culturais e produtivos das comunidades locais e

regionais ao padrão dos novos atores sociais”. De modo geral esses novos atores migram de

“outras  regiões  e  tem  acesso  a  capital  e  tecnologia  para  a  produção”  (DOMINGUES  e

BERMAN, 2012). 

Surgem os conflitos sociais,  a violência rural  e a expulsão de colonos,  ribeirinhos,

pequenos agricultores e populações tradicionais de seus ambientes. 

Para além dos impactos sociais, os impactos ambientais são diversos pois as modernas

técnicas de plantio promovem, por vezes, a compactação e impermeabilização dos solos pelo

uso de máquinas agrícolas; a erosão, perda de solo e lixiviação; a retirada de vegetação nativa;

o assoreamento dos rios e reservatórios; a contaminação das águas, alimentos e animais pelos

agrotóxicos; surgimento de novas pragas ou crescimento do número de praga já conhecidas; o

risco a sobrevivência das espécies vegetais e animais pela perda de seu ambiente natural, além

de alterações climáticas. 

A floresta amazônica representa um dos ecossistemas de maior importância no mundo

devido ao seu alto poder de regulagem climática e sequestro de carbono além da conservação

da biodiversidade. 

Estima-se que o prazo entre o desmatamento e o processo de mecanização estimado

pela  maior  parte  dos  observadores  esteja  reduzindo-se  de  5  anos  para  2  a  3  anos.

(DOMINGUES e BERMAN, 2012). 

Não obstante, alguns produtores tentam encontrar o caminho para compatibilizar as

técnicas de produção sustentável no ambiente amazônico. 

Em  todo  o  caminho  trilhado,  voltamos  ao  ponto  central  do  trabalho:  é  possível

compatibilizar a vertente econômica do recurso natural água para que esse processo auxilie na

promoção  da  segurança  alimentar,  especialmente  dos  hipossuficientes,  dentro  de  um

paradigma  de  “dignidade  hídrica”  ao  contrário  de  –  com  a  adoção  desses  critérios  de

economicidade se satisfazerem apenas os interesses do Capital?

O pecuarista Hélio Dias de Souza, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária

de Rondônia (FAPERON), que acumula a presidência do Conselho Administrativo do Serviço

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), afirma que novos celeiros agrícolas surgem em

Rondônia com a implantação das indústrias  de fertilizantes,  sendo necessário promover  a

captação  de  mão  de  obra,  incorporar  tecnologia  e  maquinários  modernos  tais  como

misturadores de adubo, de irrigação de precisão, entre outros (RONDONIAGORA, 2016).
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O Estado hoje é visto como promissor com um PIB de exportação na faixa de 36%

formado por grãos e 54% de carne (Idem). 

O produtor deve ser o responsável pela conservação das áreas abertas recuperando o

solo com a tecnologia adequada,  empregando Agricultura de Baixo Carbono por meio de

técnicas de plantio direto ou de recuperação do solo com calcário e tratamento fertilizante

adequado. 

A lucratividade é uma perspectiva e a redução do custo de produção é outro ponto, que

não se confundem. Junto a esses conceitos, deveria ser agregado a consciência ambiental, sem

que esta fosse necessariamente tornada um entrave ao desenvolvimento, nem como um “bem

de  capital”  no  processo  produtivo,  onde  só  se  tem  envolvimento  do  interesse  dos

agronegociadores, produtos e práticas ambientais que possam lhe garantir lucros. 

O  agronegócio,  assim  como  qualquer  outra  atividade,  depende  do  lucro
auferido da produção. Esse fato pressupõe que os esforços para obter uma
maior  produtividade  dos  fatores  de  produção  devem  ser  perseguidos
incessantemente,  ao  passo  que  as  reduções  nos  custos  de  produção
dependem  de  inúmeros  fatores,  que  às  vezes  não  são  controlados  pelo
empresário do agronegócio (MICELI, 2008, p.40). 

Entretanto, apesar da política ambiental e de alguns esforços é possível perceber tanto

na teoria quanto na realidade empírica,  que os produtores se preocupam bem mais com a

“produção e venda do boi ou grãos do que efetivamente com o meio ambiente”. A despeito de

toda a boa vontade,  a lógica de mercado parece prevalecer e “as certificações ambientais

devem ditar  o  mercado de  venda e  compra  de  produtos”  tanto  agrícolas  quanto  do  setor

pecuarista, “que só serão aceitos se produzidos adequadamente, em respeito à lei e ao meio

ambiente” (DOMINGUES e BERMAN, 2012). 

A boa notícia é que “O mercado está começando a se preocupar não só com o produto

final, carne ou grão, mas com como ele foi produzido”, (DOMINGUES e BERMAN, 2012), o

que pode representar indiretamente a proteção ambiental, ainda que como um “efeito reflexo”

e não principal, que representaria o cenário ideal. 

Não  há  como  não  se  posicionar  a  favor  do  menor  dano  ao  ecossistema

Amazônia/Rondônia,  na  conjuntura  do  crescimento  populacional  versus a  necessidade  de

subsistência do ser humano.

Passamos à análise do status da pecuária em Rondônia.

3.3.2 A pecuária: potencial de esgotamento hídrico e segurança alimentar
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A pecuária está no centro dos debates por apresentar-se uma atividade paradoxal: de

um lado está uma alta pegada hídrica e de outro uma grande fonte de provisão alimentar e

nutricional proporcionada pela carne.

Como visto anteriormente, a pegada hídrica de um dado produto se define como o

volume de água consumido, direta e indiretamente, para produzi-lo, principal vantagem do

método frente a outras medições é que ele calcula a “água efetivamente consumida e não a

água captada”. No caso da carne, por exemplo, o cálculo para conhecer a pegada hídrica leva

em consideração toda a água usada no processo, desde a quantidade consumida na produção

do alimento dado ao animal até a utilizada no abate (ROSSO, (b), 2017). 

Outras  pegadas  podem ser  calculadas  em relação à  pecuária,  como a  de  carbono,

nitrogênio e fósforo. Concentramo-nos na pegada da água.

A  alta  carga  de  pegada  hídrica,  da  carne  bovina  coloca  a  criação  de  gado,

principalmente de corte, como atividade que consume demasiadamente a água. 

Outro  grande  problema  causado  pela  indústria  agropecuária  é  o  elevado
consumo de  água.  Cultivar  plantas  para  a  alimentação  animal  representa
56% de toda a água consumida nos EUA. O cultivo de grãos consumidos
pelos  animais  demandam  de  muita  água  -  esse  montante,  somado  ao
consumo direto dos bichos representa faixas de consumo de água de 34-76
trilhões de litros por ano.
Se  pensarmos  diretamente  no  consumo  final,  na  pegada  hídrica  dos
alimentos, deparamos-nos com dados não menos alarmantes: 2,5 mil litros
de água são necessários para produzir 1 libra (equivalente a mais ou menos
0,45 kg) de carne; 477 litros de água são necessários para produzir 1 libra de
ovos; em média 900 litros de água por libra de queijo e mil litros de água
para produzir um galão de leite (equivalente a 3,785 litros). 
[...]  para  se  produzir  um  quilo  de  soja,  são  gastos  500  litros  de  água,
enquanto para um quilo de carne bovina, são necessários 15 mil litros do
líquido. (ECYCLE, 2017). 

A consideração da pegada hídrica bovina leva em conta a água usada para a produção

da própria ração do gado, a água de sua dessedentação e a água utilizada em seu abate, e

procedimentos de limpeza e produção final.37  Há vários fatores que interferem nessa medição

de pegada hídrica: o manejo alimentar/nutricional,  as condições climáticas,  o desempenho

animal e a produtividade da cultura agrícola utilizada na alimentação do gado.

37 A implementação  de  práticas  de  produção mais  limpa  também ajuda  a  reduzir  o  consumo de  água  na
indústria de abate de animais. Como já relatado, a limpeza dos currais é uma atividade que demanda bastante
água no processo de abate. Alterando o método tradicional de lavagem com água por uma limpeza a seco, pode-
se reduzir o consumo de água entre 20 a 30%. Nesse caso, os currais devem ser construídos ou reformados com
pisos adequados para facilitar a remoção a seco (UNEP, 2002).
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Figura 11: Como calcular a pegada hídrica

Fonte: Water footprint network.

Quanto à água utilizada nesses processos, é sabido que há varias classificações para a

água, conforme visto no capítulo 2. 

Para analisar a pegada hídrica na pecuária é preciso colocar na análise os tipos de

água: a Água azul, proveniente de fontes naturais rios, lagos ou fontes subterrâneas é a mais

sensível; a Água verde “tem origem no ciclo natural da água das chuvas, desde que não seja

perdida por escoamento, e alimentam (sic) o solo, o qual, por sua vez, alimenta as plantas e

retorna  ao  ciclo  hídrico”;  a  Água cinza  é  a  necessária  à  remoção dos  “poluentes  de  um

determinado  sistema  de  produção,  mais  demandada  em  sistemas  industriais  e  outras

atividades  intensivas  e  de  transformação  de  produtos”  (ALVES,  2017).  Segundo  o

pesquisador da Embrapa Júlio Palhares, a “média global para produção de um quilo de carne,

que é de 15,4 mil litros de água” (ROSSO, (a), 2017). 38

Figura 12: Pegada hídrica

38 O consumo de água no planeta está ligado às diversas funções da água, tanto no cotidiano das pessoas, como
na produção de alimentos, roupas, papel e entre outros. E a quantidade de água usada para esses meios é enorme
e muitas vezes desproporcional. Para produzir um quilo de carne bovina, por exemplo, são gastos 15,5 mil litros
de água,
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Fonte: (THECITYFIXBRASIL, 2016).

Segundo os defensores da pecuária de pasto, esse tipo de criação seria um fator de

maior equilíbrio em função da pegada hídrica e diminuição da competição da alimentação dos

bovinos com a alimentação humana.

Na pecuária, o uso mais expressivo é o da água verde, aquela que natural -
mente se integra ao ambiente e é transformada, via solo e planta, em energia
e proteína. A PH indica que 94% do total de água consumida na produção de
carne vermelha é água verde e ainda, que 98% dessa água são absorvidos
através do alimento. Apenas 1,1% é água bebida. Nesse contexto, a produção
a pasto é a mais equilibrada do ponto de vista do consumo de água. Neste
sistema  não  há  competição  com a  alimentação  humana  porque  ninguém
come capim. A água consumida via alimento se perderia via evapotranspira-
ção das plantas caso não fosse transformada pelos ruminantes em proteína
nobre (ALVES, 2017).

O  rebanho  confinado  no  Brasil  é  menor  em  relação  ao  criado  em  pasto.  O

confinamento acontece, sobretudo nas estações de seca, quando os locais disponíveis para a

pastagem diminuem. 

Há  uma  crescente  tensão  entre  a  produção  pecuária  e  a  utilização  dos
recursos  naturais.  E  confinamentos  podem provocar  impactos  ambientais
negativos nos recursos hídricos, no ar e no solo. Apesar de o Brasil ser o
segundo maior produtor e exportador de carne do mundo, ainda é pequena a
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produção em confinamento, porém, os especialistas preveem tendência de
aumento desse tipo de criação. 
O  cálculo  da  pegada  amplia  o  entendimento  dos  fluxos  hídricos  de  um
produto ou cadeia produtiva, possibilitando a identificação de pontos críticos
no uso da água e ações para reduzir impactos negativos.
Segundo a Associação Nacional de Pecuária Intensiva (Assocon), em 2017 o
número de animais confinados deve ultrapassar quatro milhões de cabeças.
Um cenário diferente de 2015 e 2016, quando houve recuo na produção de
bovinos nesse  sistema.  A queda foi  devida,  principalmente,  à redução do
consumo doméstico e ao alto custo de produção (ROSSO, (a), 2017).

As  dificuldades  sobre  o  problema  da  pegada  hídrica  da  carne  estão  atreladas  à

necessidade que a humanidade tem de se alimentar e ao mesmo tempo, de conservar o meio

ambiente. 

Em média, a carne bovina39 tem em sua constituição, “75 % de água, 19 % de proteína,

3,5 % de substâncias não – proteicas solúveis e 2,5 % de gorduras” (LAWRIE, 2005, p. 79).

Ela se torna importante por conter uma fonte de proteína de alto valor biológico, aminoácidos

essenciais, glicídio e alguns minerais que provisionam carências nutricionais do ser humano,

como: ferro, vitaminas do complexo B e zinco. Além disso, “uma víscera como o fígado é

fonte valiosa de vitaminas A, B1 e acido nicotínico” (HORA, 2009, p. 12).

A despeito  de conter  as  gorduras  saturadas  (maléficas  à  saúde),  “a carne magra é

importante fonte de energia e não reflete aumento expressivo no colesterol sanguíneo, quando

consumida com moderação” (MEDEIROS, 2008). 40 

Levantamentos  em 17  fazendas  do  Estado  de  São  Paulo  sobre  pegada  hídrica  na

pecuária tem revelado uma íntima correlação entre os níveis de produtividade agrícola com a

redução da pegada hídrica bovina, na medida em que se aperfeiçoa o sistema de alimentação

dos rebanhos com o uso de um “volumoso” à base de cana picada, bagaço de cana ou silagem

de milho nas dietas. Assim, o gado conta com uma alimentação com alto teor de fibras que ao

reterem a água fazem com que esta seja menos demandada.

As maiores eficiências no uso da água foram observadas nas fazendas que
utilizaram alimentos com elevada produtividade agrícola, da ordem de tone-
ladas por hectare (t/ha). Os menores valores, 1.935 e 3.871 litros por quilo de

39 “A carne é definida como a musculatura dos animais usada como alimento (LAWRIE, 2005, 19). A carne é
ainda comumente definida, como constituída pelos tecidos animais – via de regra o tecido muscular – utilizados
como alimento [...]” (HORA, 2009, p.10). 
40 Embora  o  papel  do  tecido  muscular  seja  o  mesmo  onde  quer  que  ele  se  encontre,  e  consista
predominantemente de proteínas contrateis, a composição em aminoácidos sobre a qual se diz não variar muito
entre as espécies, os acessórios do processo contrátil certamente não são idênticos, mesmo entre os músculos de
uma determinada espécie. Existem diferenças no conteúdo de proteínas auxiliares, de aminoácidos livres, de
ácidos  graxos  e  de  varias  outras  substâncias  em  suas  características.  Essas  podem  ser  presumidas  no  seu
significado nutricional, embora sutis (LAWRIE, 2005, p. 299).
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carne, estão relacionados a percentagens elevadas de volumoso [...] nas die-
tas [...] Os cálculos foram feitos considerando-se somente os usos diretos e
indiretos da água na fazenda: fase de cultivo das culturas vegetais, manejo
nutricional e a água consumida pelos animais e a contida nos produtos. [...].
Os cálculos adotaram o conceito de pegada hídrica descrito no Water Foot-
print Assessment Manual. [...] As fazendas com maiores quantidades de con-
centrado na dieta apresentaram altos valores de pegada, ou seja, demanda-
ram  mais água por quilo de carne produzido, já que a água verde é a maior
contribuinte para a pegada total. Os alimentos concentrados são fontes de
energia e proteína para os animais, mas pobres em fibras, diferentemente do
volumoso, que tem alto teor de fibra. A utilização de subprodutos na alimen-
tação animal pode reduzir os valores da água [...] A produtividade agrícola
dos alimentos também desempenha papel fundamental, isto é, maior produ-
tividade resultará em menor pegada hídrica. Isso demonstra que a eficiên-
cia hídrica de uma proteína animal é dependente da eficiência hídrica
na agricultura, pois todos os aspectos produtivos estão interligados. Inde-
pendentemente do fato de o pecuarista produzir ou não a alimentação do
gado em sua propriedade,  o  desempenho hídrico dos insumos produtivos
deve ser considerado no cálculo da pegada hídrica (ROSSO, (a), 2017). (gri-
fo nosso)

Importante  esclarecer  que  o  desempenho  da  pegada  hídrica  bovina  deve  levar  em

consideração “As diferenças locais de evapotranspiração e rendimentos da cultura agrícola”

porque  uma  “Maior  evapotranspiração  resulta  em  maior  uso  da  água,  indicando  que,

dependendo da região, a pegada hídrica total muda significativamente” (ROSSO, (a), 2017).

Não se sustenta o argumento de que a produção no pasto é a mais equilibrada do ponto

de vista do consumo de água, ao argumento de que “neste sistema não há competição com a

alimentação humana porque ninguém come capim” (JOSAHKIAN, 2016), uma vez que é

preciso levar em consideração o fator desmatamento, e a inutilização de grades áreas de pasto,

que poderiam ser cultivadas justamente porque o ser humano consome muitos outros produtos

agrícolas que não o capim e, ainda, porque grande parte da população não tem recursos para

alimentar-se  de  carne  bovina,  dado  o  seu  alto  custo  para  o  consumidor,  enquanto  outros

produtos como frutas, hortaliças e verduras podem ser infinitamente mais acessíveis e úteis à

segurança alimentar. Não se quer sugerir que a humanidade se torne vegetariana, apenas se

busca pontuar a fragilidade do argumento utilizado em defesa da pecuária de pasto.

Ademais o contra-argumento sobre o preço da carne enquanto alimento de alto custo

ao  consumidor,  para  os  termos  da  segurança  alimentar,  vale  também para  a  pecuária  de

confinamento, uma vez que ambos os meios de criação resultam em produto final “caro”. 

 Além  da  discussão  sobre  a  competição  na  alimentação  (bovinos  x  humanos),  a

agropecuária na Amazônia também gera e agrava o problema do desmatamento. Inclusive um

problema de  conhecimento  e  reconhecimento  das  instâncias  governamentais  que  parecem
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incapazes de formular uma agenda de solução progressivamente eficaz, a bem da conservação

do ecossistema Amazônia (ANA, 2015).

Segundo relatório da Agência Nacional de Águas a criação de gado extensivamente

realizada na região amazônica é uma atividade tradicional e provocou o desmatamento na

região e a conversão de grandes áreas nativas em pastagens. 

Em 2015 a Agência Nacional de Águas apontou que as áreas onde a demanda de água

para dessedentação animal é maior na região Amazônica compreende os estados do Acre,

Rondônia e Amazonas (Idem). Considerando o ano de 2010, a vazão de retirada da água para

dessedentação  animal  na  região  hídrica  amazônica,  é  a  segunda  maior  dentre  as  regiões

hidrográficas brasileiras com 24,9 metros cúbicos 

Em  2014,  do  abate  realizado,  85%  da  produção  in  natura  era  destinada  a

comercialização.  O  restante  era  destinado  ao  processamento  industrial  de  exportação

(FERREIRA, 2014).

No Estado de Rondônia, 20% da carne bovina produzida é exportada. No Estado há

um intenso  volume de  exportações  e  apresenta-se um movimento  de  expansão da  cadeia

produtiva relativa a pecuária de corte, que nos últimos 15 anos teve seu rebanho aumentado

em cerca de 11, 6% ao ano, superando todas as outras regiões brasileiras (SANTOS  et al.,

2007, pp.14-15).

No  Estado,  83,14%  das  propriedades  rurais  criam  bovinos.  A  maior  parte  são

propriedades de pequeno porte, ou seja, tem área total inferior a 200 hectares e em cada uma

delas a  criação é  inferior  a 300 animais (SANTOS  et  al.,   2007, p.  28).  O IDARON –

Agência  de  Defesa  Sanitária  Agrosilvopastorial  de  Rondônia  –  trabalha  na  execução  de

programas de erradicação de doenças do rebanho bovino, e conta com um corpo técnico de

médicos  veterinários  e  engenheiros  agrônomos  para  auxiliar  no  desenvolvimento  das

atividades em todo o estado. A entidade recebe apoio de outras instituições 41. 

A partir de 2003 foi reconhecido pela Organização Internacional de Sanidade Animal

(OIS) que o estado é uma Área Livre de Febre Aftosa, o que lhe abriu portas no comércio

internacional, favorecendo o adensamento da cadeia produtiva, instalação de agroindústrias de

abate e de beneficiamento/processamento do produto (PORTAL IDARON, 2017). O abate

estava em relativa crise cerca de dez anos atrás, quando houve um crescimento do abate de

matrizes na região norte. 

41 Os programas podem ser exemplificados como Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa; Programa
Estadual  de  Controle  e  Erradicação  da  Brucelose  e  Tuberculose;  Programa Estadual  de  Controle  de  Raiva
Herbívora, entre outros (SANTOS  et al.,  2007, p. 28).
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Outro aspecto que merece destaque na agroindústria refere-se ao aumento da
taxa de abate de matrizes. Nos últimos dois anos o abate de matrizes tem
crescido  substancialmente.  Em 2005,  por  exemplo,  mais  de  1/3  do  total
abatido  foi  de  fêmeas.  No  primeiro  semestre  de  2006  este  número  já
ultrapassa os 47%. Isto deve contribuir para desacelerar o ritmo de expansão
do  rebanho  nos  próximos  anos.  As  raízes  desse  problema  estão
fundamentadas na crise pela qual o setor passa, marcada por preços baixos e,
principalmente,  pelo  elevado  nível  de  concentração  da  agroindústria
(SANTOS  et al.,  2007, p. 30).

“De 2015 para 2016, o estado obteve um aumento de 11% (onze por cento) no abate

bovino, figurando em quatro lugar no país, com 2.784.801 animais abatidos”, inspecionados

pelo MAPA e IDARON (PORTAL IDARON, 2017).

Um  problema  detectado  em  relação  à  estrutura  agroindustrial  do  Estado  é  a

concentração  de  frigoríficos  em  apenas  uma  pequena  quantidade  de  grupos.  Dos  15

frigoríficos existentes, cinco pertencem ao grupo FRIBOI responsável por 43,24% do total de

abate no Sistema de Inspeção Federal (SANTOS  et al.,  2007, p. 29).

Outros dois grupos são representados pelo Frigorífico Irmãos Gonçalves e pelo grupo

MARGEN que  representam 43,36% Assim verifica-se  que  de  fato  existe  a  concentração

oligopolista, pois apenas três grupos detém 86,6% do abate total de bovinos no estado (Idem). 

Esse pequeno grupo de frigoríficos tem condições de estabelecer uma fixação de preço

em um patamar que pode inviabilizar capitalização de outros produtores.

O que está acontecendo é que há um desequilíbrio favorável à indústria e
desfavorável ao produtor. E isso acontece pelo achatamento dos preços da
arroba do boi gordo, afetando toda a cadeia produtiva, os grandes e médios.
Nossos custos em razão da alta do dólar  estão caríssimos e as indústrias
estão lucrando até 70% mais na arroba com a venda dessa commodity para o
exterior. Os frigoríficos, praticando o menor preço do Brasil, estão tirando o
poder de investimento e de compra dos criadores. Então chega o momento
que precisamos gritar porque não suportamos mais essa carga. Precisamos
ter  uma  margem de  20%  a  30%  de  lucro  para  que  possamos  cobrir  o
chamado  Custo  Operacional  Total  de  Atividade  e  continuar  no  mercado
(RONDONIAGORA, 2016).

Observa-se uma “nítida polarização entre os frigoríficos dos dois grupos hegemônicos

consolidados  na  região,  que  possuem  grande  capacidade  de  abate  e  modernas  plantas

industriais”, e os demais frigoríficos que contam com o menor poder de concorrência devido a

sua vantagem competitiva mais modesta de “ajuste de capacidade instalada com plantação

tecnológica” (SANTOS  et al.,  2007, p. 30). 
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Quanto ao preço do gado os estados da Região Norte tem cotações mais baixas do que

estados do Sudeste:

Quanto  ao  preço  do  produto,  os  Estados  produtores  da  Região  Norte,  a
exemplo  do  Pará,  Rondônia  e  Tocantins,  apresentam  cotações
significativamente mais baixas em relação a São Paulo. As informações do
Gráfico  5  ilustram  este  fato.  Os  preços  recebidos  pelos  pecuaristas
amazônidas  são  inferiores  em  pelo  menos  17%,  relativamente  ao  que
recebem  os  produtores  de  São  Paulo.  Naturalmente,  estão  envolvidas
distâncias,  qualidade  de  rebanho  e  problemas  de  manejo  sanitário.  Não
obstante, o peso maior desta prática está no fato de a rede de distribuição
controlar  a  cadeia  produtiva.  Estes  grupos  (frigoríficos  e  supermercados)
assumem que a pecuária praticada na Amazônia (com boa dose de acerto) é
extrativista no que tange à exploração dos recursos naturais como solo, clima
e  floresta,  e  escravista  no  que  concerne  ao  uso  da  mão-de-obra,  o  que
confere a este tipo de exploração um baixo custo de produção (SANTOS  et
al.,  2007, p. 18).

A Região Norte é marcada pela crise de preços em relação a outras regiões42 e pelo

elevado  nível  de  concentração  agroindustrial  (SANTOS  et  al.,  2007,  p.18  e  ss.).  Vinha

mantendo  o  aumento  da  produção,  mas  o  panorama  pode  ficar  preocupante  devido  às

restrições impostas pelo governo norte-americano no que diz respeito à importação da carne

brasileira envolvendo questões sanitárias. O reflexo pode ser uma maior concorrência interna

do produto forçando a baixa dos preços. 

Atividades como a limpeza dos currais que é feita com água podem ser substituídas

por uma limpeza a seco que garantam a redução de gastos, a redução de até 30% do gasto

hídrico (SOUZA e ORRICO, 2016, p. 27).

A  água  tem  o  potencial  de  minimizar  os  impactos  ambientais  das  atividades

industriais. Um instrumento adequado para auxiliar nesta redução é o licenciamento ambiental

enquanto  instância  reguladora  capaz  de  induzir  um  padrão  de  “ecoeficiência”,  tanto  na

“avaliação dos processos produtivos”, quanto na “aplicação dos indicadores que reflitam os

critérios relativos à melhor tecnologia disponível” (SOUZA e ORRICO, 2016, p. 28). Existem

propostas  alternativas  como,  por  exemplo,  a  rotulagem dos  produtos  indicando  a  pegada

hídrica de cada um deles, numa tentativa de redução dos problemas relacionados à escassez

hídrica que afeta 2,67 bilhões de pessoas ao redor do globo. (HOEKSTRA, et. al., 2012, p.

03). 

42 “Os preços recebidos pelos pecuaristas amazônidas são inferiores em pelo menos 17%, relativamente ao que
recebem  os  produtores  de  São  Paulo.  Naturalmente,  estão  envolvidas  distâncias,  qualidade  de  rebanho  e
problemas de manejo sanitário” (SANTOS  et al.,  2007, p.18).
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3.4 A escassez hídrica e a necessidade de segurança alimentar e nutricional da população

crescente

A sociedade tem demonstrado preocupação quanto aos impactos ambientais causados

pela crescente necessidade da produção de alimentos. 

Para  atender  as  necessidades  relacionadas  ao  crescimento  da  população  e  suas

demandas, a solução que se apresenta é o aumento das áreas de cultivo.

Por  sua  vez,  enquanto  a  população  atual  do  mundo (seis  bilhões  de  habitantes)
duplicou  na  última  década,  a  demanda  total  de  água  cresceu  seis  vezes  –  uso
doméstico, industrial e agrícola, principalmente – segundo dados das Nações Unidas
(2000). Este processo agravou sobremaneira os problemas engendrados pela falta de
sintonia entre a distribuição das águas na Terra e a sua população. Desta forma, a
alternativa  mais  barata  e  viável  para  abastecer  a  crescente  população  mundial  é
aprender,  como  já  referido,  a  usar  a  água  disponível  de  forma  cada  vez  mais
eficiente.  Vale  salientar  que  a  demanda  de  água  no  mundo  aumenta  mais
rapidamente do que a população, sob a pressão das mudanças dos hábitos de higiene
e da necessidade de se alcançar uma produtividade cada vez maior de alimentos e de
produtos industriais, principalmente (REBOUÇAS, 2001, p. 330). 

O  aumento  populacional  trará  a  lume  diversos  questionamentos,  entre  os  quais

selecionamos: 

a) Haverá produção alimentar e recursos hídricos suficientes? 

b) Quem serão os produtores de alimentos?

c) Em  quais  áreas  estarão  concentrados  e  como  serão  produzidos  os  estes

produtos  para  alimentar,  vestir  e  disponibilizar  produtos  para  cerca  de  1,4

bilhões  de  novos  consumidores  que  poderão  surgir  até  o  ano  de  2025?

(CHRISTOFOLETTI, 2007), sem que se caia na armadilha do menosprezo à

conservação ambiental?

Entretanto, os continentes que ainda possuem áreas disponíveis para a expansão de

cultivo  estão  na  América  do  Sul  (Brasil,  Colômbia,  Venezuela)  e  a  África,

(CHRISTOFOLETTI,  2007)  não  estão  contabilizando  o  gasto  com  a  pegada  hídrica

exportada,  deixando-se  de  equilibrar  as  relações  econômicas  referentes  aos  sacrifícios

ambientais esses países. O investimento na abertura de novas áreas de plantio são altos, além

de haver o risco de ocupar áreas destinadas a outras atividades e à proteção ambiental, bem

como, de surgirem conflitos socioambientais.
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É verdade que existem áreas propícias ao plantio, mas a própria “área disponível” se

verifica na atualidade, “um recurso limitado, o que obriga o homem a buscar alternativas de

tecnologia para o aumento da produção de alimentos. Uma dessas alternativas é o aumento da

produtividade”  (CHRISTOFOLETTI,  2007).  Trevisan,  et  al.,  relatam  que  segundo  a

organização Food and Agriculture Organization (FAO),

no estudo intitulado Agricultura mundial: em direção a 2015-2030, haverá na escala
global  alimento  suficiente  para  o  crescimento  populacional  até  2030.  Porém,
continuará a  insegurança alimentar,  ou seja,  centenas de milhões de pessoas nos
países em desenvolvimento não terão acesso aos alimentos básicos. Já a produção de
alimentos, no Brasil, está relacionada com as oportunidades de crescimento que o
país tem para estender os benefícios aos mais pobres e para reduzir a pressão sobre
os recursos naturais (TREVISAN, et al., 2015, p. 702).

Segundo Thiago Florindo, baseado nos estudos de Mohamad e outros, os impactos

ambientais da produção agrícola tem como condicionantes os sistemas de produção, porque

podem ser  “influenciados  por  técnicas  de  preparo  de  solo,  período  de  colheita  e  outras

questões técnicas”. A preparação do solo é uma fase “tida como a principal contribuinte para

os impactos ambientais dos alimentos, relacionados à perda de biodiversidade, emissões de

gases de efeito  estufa (GEE),  redução da fertilidade do solo,  entre outros”.  (FLORINDO,

2015, p.  54).  É importante o apoio e incentivo dos órgãos governamentais  especializados

nesta e em outras fases do processo de cultivo. 

Deve se considerar nas previsões sobre segurança hídrica, alimentar e nutricional, um

aspecto  importante  que  é  a  “taxa  declinante  do  crescimento  da  produção  agropecuária

agregada  (cereais,  frutas,  vegetais  e  hortaliças,  raízes  e  tubérculos,  carnes  e  leite)”,  isso

porque  há  uma  desaceleração  do  crescimento  da  produção  de  alimentos  no  mundo

(TREVISAN, et al., 2015, p. 702).

A agricultura familiar e a produção orgânica são atividades que impactam com menos

intensidade  no  meio  ambiente,  tornando  sua  gestão  mais  sustentável,  com a  redução  das

externalidades territoriais (ambientais e sociais).

A  agricultura  familiar  promove  a  segurança  alimentar  na  medida  em  que  as

comunidades podem alimentar-se, realizar trocas e comercialização do excedente. A atividade

emprega todo o círculo familiar e gera subsistência às pessoas.

O papel que se destaca da agricultura familiar é a agregação de valor à produção
agrícola e à transformação desta em produtos e serviços que circulam em nível local
(SCARABELOT;  SCHEIDER,  2012).  E  este  efeito  torna-se  tão  ou  mais
significativo  de  acordo  com a  região  em que se  encontra  a  agricultura  familiar,
porque além dos  impactos  diretos  pode haver  ou  ocorrer  o  que  os  economistas
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chamam de externalidades territoriais, que são as vantagens que decorrem de um
ambiente  onde  acontecem  ganhos  decorrentes  das  economias  de  escopo,  que
requerem maior cooperação e interação horizontal (SCARABELOT; SCHEIDER,
2012). Esta é a realidade, segundo estes autores, de muitos Estados e municípios do
Brasil, cujo dinamismo social e econômico depende da agricultura familiar. Assim
entende-se que além da segurança alimentar, pois as PANC’s [Agricultura Familiar,
produção orgânica e o contexto da comercialização de Hortaliças Tradicionais] são
nutricionalmente  ricas,  estas  espécies  são  oportunidades  de  produção  para
incremento da renda do agricultor familiar, e um nicho mercadológico a ser melhor
trabalhando tanto no que se refere a técnicas de produção quanto na divulgação e
distribuição, resultando em agregação de valor (VIDAL, et al., 2015,  p.131).

A atuação  da  sociedade  na  organização  e  gestão  participativa  do  meio  ambiente

também deixa a desejar. Não há uma orientação para conferir prioridade às situações mais

urgentes  de  “sofrimento  no  planeta”.  Faz-se  necessário  o  “enfrentamento  sistemático  das

desigualdades de acesso à renda e aos processos produtivos”; “a aplicação das tecnologias na

generalização de processos limpos de produção” (DOWBOR, et al.,  2010, p. 9) entre outras

medidas:

O nó da crise, na realidade, está no fato de que vivemos num planeta em grande
parte desgovernado.  Não se consegue orientar  os  recursos  humanos,  financeiros,
tecnológicos  e  de  informação  para  o  que  realmente  importa:  a  priorização  das
situações  mais  críticas  de  sofrimento  no  planeta,  as  situações  simplesmente
inaceitáveis; o enfrentamento sistemático das desigualdades de acesso à renda e aos
processos produtivos; a redução em ritmo de mobilização planetária das emissões de
gases de efeito estufa; a aplicação das tecnologias na generalização de processos
limpos de produção; a contenção drástica do conjunto de desperdícios que permeiam
todas as nossas cadeias de produção e de consumo; a redução do martelamento de
idiotices publicitárias que incitam um consumismo sem sentido, e a promoção de
uma sociedade informada sobre o que realmente podemos fazer no nosso planeta
com os meios que temos. As tecnologias de informação e a conectividade planetária
permitem  este  deslocamento  em  profundidade  que  podemos  chamar,  de  forma
ampla, de uma nova cultura do desenvolvimento (Idem).

A falta  de interação entre  as  governanças  estatais  e  destas  com os  demais  setores

envolvidos na provisão alimentar dificultam o planejamento e implementação de políticas

públicas.  Outras  normas  e  opções  políticas  acabam  por  impedir  uma  melhor  gestão  de

recursos  hídricos,  como  acontece  com a  possibilidade  de  reuso  da  água  na  indústria  de

alimentos. 

Existe  uma  dificuldade  em  aceitação  de  práticas  de  reuso  de  água  por  parte  da

vigilância sanitária na indústria alimentar. O uso da água residuária é tão regulado que torna

tal  opção  demasiadamente  O  uso  da  água  residuária  é  tão  regulado  que  torna  tal  opção

demasiadamente dispendiosa (SOUZA e ORRICO, 2016, p. 26). 

Em relação aos bovinos, estima-se que eles bebam, “45 bilhões de litros de água” e se

alimentam com “61,2 bilhões de quilos de comida por dia” em todo o mundo. Isso acarreta a
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destinação de cerca de “50% dos grãos são produzidos” para a alimentação do gado e não

para  o  consumo  humano.  Os  alimentos  em  grãos  são  transformados  em  outro  alimento

(carne),  menos  acessível,  principalmente  aos  mais  pobres  e  que  sofrem  com  problemas

relacionados à desnutrição e à desidratação em todo o mundo (CHIAPETTA, 2017).

Ademais,  os  ruminantes  ocupam  aproximadamente  80%  do  uso  da  terra  [...],
consomem cerca de 35% das culturas agrícolas mundiais, concorrendo diretamente
com a produção de alimentos (FOLEY  et al.,  2011). Neste sentido, a gestão dos
sistemas de produção animal é um ponto estratégico para a redução dos impactos
ambientais e da segurança alimentar (FLORINDO et al., 2015, p. 292).

Segundo Chiapetta, “80% das crianças famintas vivem em países onde os alimentos

são administrados aos animais,  e  os animais  são comidos por países ocidentais”.  O autor

sustenta  que  o  setor  industrial  agropecuário  “reflete  diretamente  as  contradições  do

capitalismo e seus abismos sociais. Alimentos que poderiam retirar milhões de pessoas da

fome são utilizados para alimentar gado” (CHIAPETTA, 2017).

A pecuária tem sido a principal responsável pelo desmatamento do Norte do país na

atualidade,  o  que  corrobora  as  inferências  obtidas  por  ocasião  da  elaboração  do  Plano

Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia. 

Foi possível observar que a atividade responsável pelo desmatamento e que tem
avançado sobre o arco de desflorestamento é a pecuária. A soja tem ocupado as
áreas de pastos degradados, para até mesmo prover a recuperação dos nutrientes do
solo. Por meio da rotação de culturas, a palha do milhete ou sorgo tem agregado ma-
téria orgânica ao solo e evitado a erosão, funcionando como adubo natural. Ainda,
cabeceiras de rio desmatadas têm sido restauradas, e algumas APPs (Áreas de Prote-
ção Permanente) recuperadas com o que mais se aproxima da mata nativa, na tentati-
va de uma reconsolidação do  ambiente (DOMINGUES e BERMAN, 2012). (grifo
nosso) 

O desmatamento realizado para a atuação agropecuária em Rondônia traz mais um

risco,  relacionado  às  possibilidades  de  enchentes  na  região  amazônica,  fato  amplamente

noticiado nos estudos de impactos ambientais por ocasião da construção das usinas do Rio

Madeira, Jirau e Santo Antônio:

Estimativas  preliminares  de  transporte  de  grãos  totalizaram  28  milhões  de
toneladas/ano de Mato Grosso e 24 milhões de toneladas/ano da Bolívia (PCE et al.,
2002,  pág.  6.4).  O  inventário  alega  que  há  8  milhões  de  hectares  de  terras
apropriadas  para  soja  nas  partes  da  Bolívia  a  serem  servidos  pelo  transporte
hidroviária ligada ao Rio Madeira (PCE et  al.,  2002, pág. 6.4).  Se 8 milhões de
hectares de terra apropriadas para soja existem na Bolívia e esta área é convertida à
soja, então os impactos das hidrelétricas e do projeto de hidrovia deveriam incluir
a perda desta área de ecossistemas naturais, que por si só totaliza mais de 150
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vezes a área dos reservatórios hidrelétricas. A Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE)  menciona  que  a  expansão  agrícola  (i.e.,  soja)  estimulada  pela  hidrovia
resultará em perda de vegetação natural nas savanas de Beni de Bolívia (ARCADIS
Tetraplan  et  al.,  2005,  pág.  156-157).  Além  de  impactos  de  biodiversidade,  a
possibilidade de afetar o regime de hidrológico negativamente no Rio Madeira é
mencionada  como  um problema  para  o  qual  esta  mudança  contribuiria.  A
contramedida  proposta  é  “ação  integrada  Brasil/Bolívia,  necessária  para
viabilizar ordenamentos ambiental e territorial visando o controle da ocupação
das  terras  e  a  manutenção  da  integridade  das  áreas  protegidas”.
Desmatamentos nas bacias Beni e Madre de Dios conduzirão a inundações no
Rio Madeira. Mudanças nas probabilidades de inundação têm sido comuns em
outros  lugares  em  rios  como  resultado  de  desmatamento  ou  de  outras
mudanças. Por exemplo, uma inundação de recorrência de 100 anos baseada
em registros históricos pode se tornar uma inundação de recorrência de 10 anos
sob condições mudadas. Além do desmatamento devido à expansão da soja na
Bolívia,  há  impactos  graves  esperados  da  “Rodovia  Transoceânica”  ou
“Rodovia ao Pacífico” atualmente em construção no Peru (PAULA, 2014).43

A destruição  dos  habitats,  entre  outros  fatores,  é  causada  pelo  desmatamento  das

florestas (como no caso da Floresta Amazônica) e conversão da terra para a pastagem e o

cultivo de alimentos de animais onde “predadores e espécies de “concorrência” são caçados

por causa de uma ameaça ao gado e aos lucros que eles proporcionam” (CHIAPETTA, 2017). 

O Brasil possui um rebanho bovino de, aproximadamente, 209 milhões de cabeças
distribuídos em cerca de 174 milhões de hectares de terra (ANUALPEC, 2015) e
exportou cerca de 1.228.000 toneladas em 2014 (ALICEWEB, 2015). A maioria dos
animais  são  criados  em regime de  pastejo  (DICK et  al.,  2015)  em uma grande
variabilidade de sistemas de produção, por conta da diversidade de solos, biomas e
condições climáticas (LOBATO apud FLORINDO et al., 2015, p. 292).

O uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos na produção de culturas para

alimentação animal interfere nos sistemas de reprodução dos animais e na própria saúde do

consumidor final.

Para Campanhola e  Bettiol  (2003) os agrotóxicos fazem parte desse conjunto de
tecnologias associadas ao processo de modernização da agricultura, cujo objetivo
principal é o aumento da produtividade. Porém, seu uso generalizado em condições
diversas resultou em vários danos ambientais. Khatounian (2001) afirma que, já na
década de  60,  a  humanidade começou a se  dar  conta  de  que as  transformações
decorrentes do progresso tecnológico também causavam problemas em uma escala
maior do que o poder de reação da natureza:  poluição generalizada,  escassez de
água, onipresença do inseticida Dicloro-DifenilTricloroetano (DDT), efeito estufa,
desertificação (TELLES, et al., 2015,  p. 82).

O  Livestock's  Long  Shadow é  um relatório  do  setor  pecuário,  que  aponta  para  a

pecuária como a atividade que tem se considerado um dos principais contribuintes para alguns

43 Não se pretendeu especificar os impactos ambientais decorrentes desse grandes empreendimentos, mas é
certo que existem impactos ambientais diversos, inclusive para a bacia hidrográfica Rio do Madeira.
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dos mais graves problemas ambientais, a níveis locais e globais (STEINFELD  et al., apud

FLORINDO, 2015). Em Rondônia, a pegada hídrica da pecuária é maior do que a da água, no

sentido de ser a pecuária uma atividade mais presente no Estado e com mais potencial de

esgotamento dos recursos hídricos do que a agricultura, embora essas duas atividades estejam

intimamente ligadas.

Retomamos as análises da Agência Nacional de Águas para a análise.

A área irrigada na RH [Região Hídrica da Amazônia] aumentou 85%, entre 2006 e
2012, passando de cerca de 81 mil para 149 mil hectares. De maneira similar, a de-
manda de água para irrigação, que, em 2006, representava 17% da demanda total da
região, passou a representar 20%, em 2010. Quanto à demanda de água para desse-
dentação  animal,  houve uma redução  de 36% ,  em 2006,  para 31,5%, em 2010
(ANA, 2014).

Essa constatação sobre a superação da pegada hídrica dos bovinos ser maior do que a

da agricultura difere da tendência de pegada hídrica da agricultura mundial. 

Em escala global, a pegada da agricultura é maior do que a pegada hídrica da carne;

mas coaduna com os índices regionais, ou seja, tem-se uma pegada hídrica da pecuária na

região  amazônica  que  ultrapassa  a  pegada  hídrica  da  agricultura  e  Rondônia  segue  essa

tendência.

De fato, o crescimento do setor agropecuário nas últimas décadas está diretamente
relacionado a fatores como a expansão das fronteiras agrícolas; introdução de novas
técnicas de produção e de insumos químicos; a mecanização das atividades agrícolas
e o desenvolvimento de sementes melhoradas geneticamente (CAMPANHOLA E
BETTIOL, 2003). Segundo Bourne Jr. (2009), os benefícios da chamada ‘Revolução
Verde’, expressão cunhada por William S. Gaud em 1968, quando era responsável
pela  Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento  Internacional  (Usaid,  na
sigla em inglês), são incontestáveis. Ainda de acordo com o autor, somente o salto
de produtividade alcançado com o plantio de arroz foi responsável pela alimentação
de mais de 700 milhões de pessoas no planeta  (TELLES, et al., 2015,  p. 82).

A produção de alimentos assim como a pecuária demandam água em abundância e

estão em processo de expansão, sem que a natureza possa recuperar-se.

Khatounian (2001) afirma que, já na década de 60, a humanidade começou a se dar
conta  de  que  as  transformações  decorrentes  do  progresso  tecnológico  também
causavam problemas em uma escala maior do que o poder de reação da natureza:
poluição  generalizada,  escassez  de  água,  onipresença  do  inseticida  Dicloro-
DifenilTricloroetano (DDT), efeito estufa, desertificação. De acordo com o autor, o
modelo de desenvolvimento predominante é  fadado à exaustão por comprometer
recursos essenciais ao seu funcionamento (Idem) (grifo nosso).
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Nogueira,  baseado  em  Karl  Polanyi  (NOGUEIRA,  2014,  p.  47),  garante  que  o

problema dos agrotóxicos poderia ser enfrentado “pelas políticas de regulação dos mercados

de  produtos  potencialmente  danosos  à  saúde”,  ou  seja,  das  “políticas  de  regulação  do

agronegócio e da ocupação produtiva do meio ambiente em geral” porque na concepção de

bem-estar no plano ecológico estão “sempre mescladas com as questões da saúde pública,

como é bem ilustrado pelo problema do uso generalizado e indiscriminado de agrotóxicos

para aumento da produtividade agrícola”.

Nos dois casos (meio ambiente e o da saúde), defende Nogueira que é “patente que a

regulação do mercado é um modo de criação de liberdade e não de sua destruição”, quando o

assunto for os “fenômenos da modernização geradora de riscos” (Idem, p. 50).

Nogueira, ao estudar as lições de Acselrad (2010, p. 109), 

descreve a situação atual de busca de solução dos conflitos ambientais envolvendo
duas  correntes  contrapostas:  a  modernização  ecológica  e  a  justiça  ambiental,  as
quais  correspondema dois  modelos  contrapostos  de  ação  estratégica.  A primeira
linha  busca  realizar  uma  revolução  de  eficiência,  para  economizar  o  planeta,
chegando ao ponto de dar preço àquilo que não admite preço, de modo a manter o
ritmo  de  progresso  técnico  com  base  num  consenso  político-econômico  [...].  A
segunda linha busca denunciar e superar a distribuição desigual dos benefícios e
danos ambientais, ‘considerando que a injustiça social e a degradação ambiental têm
a mesma raiz’ (apud NOGUEIRA, 2014, pp. 48-49).

Pretendeu-se evidenciar  essa  dicotomia  que  circula  na posição  central  dos  debates

sobre desenvolvimento, meio ambiente e segurança alimentar na atualidade. De um lado estão

os defensores  da  economicização dos  recursos  hídricos  até  sob o  argumento  de  que  isso

contribui reflexivamente para a segurança alimentar na medida em que há uma maior justiça

na distribuição dos recursos. No grupo oposto estão autores contrários à essa subordinação

dos recursos hídricos a um sistema de e financeirização ou monetização dos recursos naturais,

posto que são bens coletivos, e portanto, inapropriáveis, inalienáveis e/ou não compatíveis

com o que argumentam ser a lógica do Mercado e do Capital.

Dadas as perspectivas que se pretenderam estudar no presente trabalho, infere-se que

a escassez hídrica é uma realidade, mesmo em regiões que se reputavam abundantes em água

doce, e que esse risco implica diretamente em risco à segurança alimentar e à saúde da popu-

lação, principalmente quanto aos mais pobres. 

Para uma aproximação com o ideal de sustentabilidade deve-se  trabalhar no amadu-

recimento de um socioambientalismo “prático” cujas políticas públicas sejam direcionadas ao

“meio ambiente e o desenvolvimento sustentável”, que levem em conta “as demandas e os

contextos socioculturais das populações locais”. Assim se pode “atingir não apenas a sustenta-
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bilidade ambiental, mas também a social e econômica” (ZIMMERMAN et al., 2017). Na har-

monização desses contextos, deve se pensar nas 

atividades produtivas necessárias para a subsistência das populações concomitante-
mente com a manutenção dos recursos naturais utilizados pelas mesmas [é as-
sim] que a visão socioambiental toma um sentido amplo e prático, e na tentativa de
se obter sucesso é que várias formas de Políticas Públicas Socioambientais vêm sen-
do desenvolvidas, sendo que o principal objetivo das Políticas Públicas Participati-
vas é a ‘Participação da sociedade civil em processos de decisão política e formação
de espaços públicos nos quais cidadãos e cidadãs possam debater e deliberar sobre
temas de interesse público’. Seria uma forma de unir o poder público à sociedade
civil em busca de se desenvolver programas públicos capazes de abranger as re-
ais necessidades da sociedade como um todo (ZIMMERMAN et al., 2017). (grifo
nosso)

Tanto a política de gestão integrada dos recursos hídricos, quanto o planejamento

dessas ações de gestão são necessárias à conscientização coletiva acerca da utilização racio-

nal, sustentável, e estratégica dos recursos naturais, bem como à cooperação da sociedade

com os órgãos de gestão ambiental hídrica – por meio da gestão participativa efetiva e cobra-

da pelo cidadão – na busca de saídas para a conservação da natureza. Essas são as formas de

resguardar o consumo hídrico e alimentar humanos, e a dessedentação dos animais. 

Urge a proteção da biodiversidade local, e dos mananciais, com uma produção agrí-

cola de precisão e de agropecuária sustentável, sem que se retirem as possibilidades de garan-

tia da agricultura familiar e de acesso da população principalmente aos mais hipossuficientes,

à segurança hídrica, alimentar e territorial. Compatibilizar o locus de vivência “Amazônia’

com a emergência de seus proteção é em si, o grande desafio, para além dos combalidos slo-

gans estatais de que Rondônia é a terra das ”oportunidades econômicas” quando deveria ser

uma terra com possibilidades ambientalmente  sustentáveis.  

CONCLUSÃO
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Visamos apresentar a Segurança Alimentar e Nutricional como estratégia que consiste

na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em

quantidade  suficiente,  sem comprometer  o  acesso  a  outras  necessidades  essenciais,  tendo

como bases práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e

que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Nesse sentido, observamos que os recursos hídricos são fundamentais para a existência

do ser humano, para o progresso de suas atividades produtivas, e do próprio alcance de uma

vida digna. Contudo por vezes, a relação entre crescimento econômico e meio ambiente se

afigura antagônica: algumas atividades implicam em prejuízos ambientais irreparáveis.

A disponibilidade  de  água doce  tem ligação direta  com a segurança  alimentar,  na

medida em que a população e a densidade demográfica estão em movimento crescente, e as

pessoas precisam alimentar-se. Essa disponibilidade encontra atualmente restrições, mesmo

naquelas áreas onde até pouco tempo não havia preocupações por conta das precipitações

pluviométricas constantes. A segurança hídrica em todas as suas acepções está umbilicalmente

atrelada à segurança alimentar. 

O  governo  brasileiro,  para  assegurar  o  Direito  Humano  à  Alimentação  Adequada

(DHAA),  criou,  em  2003,  o  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

(CONSEA). Este Conselho é responsável por realizar debates entre o governo e a sociedade,

no objetivo de instituir políticas de SAN. 

A fome passa a ser percebida e analisada como um fenômeno social e político a partir

do século XIX. A percepção sobre o fenômeno da fome, como uma questão e um problema

social passível de se intervir só surgiu na agenda pública brasileira no início do século XX,

quando  se  passou a  encarar  a  fome não  mais  sob o  ponto  de  vista  médico-patológico  e

nutricional ou de forma natural, como no caso das secas, mas de forma continua e social.

No Brasil, em que pese a inclusão da fome como um direito por meio dos tratados

internacionais,  em  especial  o  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Econômicos,  Sociais  e

Culturais e Convenção sobre os Direitos da Criança, o direito à alimentação adequada passa a

ser elencado como um direito fundamental, através dos artigos 5º e  6º do texto constitucional,

onde o status constitucional dado ao direito alimentar possibilitou a criação e fomentação de

garantias a prestação alimentícia adequada. 

Para tornar consequente uma efetiva política de SAN, necessário correlacionar série de

questões transversais, como a manutenção das condições socioambientais para a agricultura
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familiar, realizar reformas agrárias, combater os agrotóxicos, garantir a cultura campesina e a

cultura alimentar de povos e comunidades tradicionais e indígenas, e, em especial, no escopo

estudado, a correlação da produção alimentar com os recursos hídricos. Nesse cenário com-

plexo, todavia, é possível falar-se de uma crise hídrica, que ora se pode atribuir às causas de

cunho natural, por exemplo, pela alteração das condições climáticas, como pelas atividades

antrópicas humanas nos meios naturais que implicam em escassez do recurso natural “água

doce”. 

O desperdício,  a  contaminação da  água,  as  explorações  do potencial  energético,  a

expansão da fronteira agrícola (de monocultura) e a pecuária extensiva,  tornam os corpos

d’águas vulneráveis.  O arranjo institucional do Brasil,  dado pela Lei Federal de Águas nº

9.433/97, com suas frentes: a PNRH e o SNGRH, são concebidos segundo uma abordagem

sistêmico integrada que ainda que leve conceitualmente em consideração os princípios da

justiça social, eficiência e sustentabilidade ambiental, possuem pouca aplicabilidade prática

nessas dimensões holísticas, as quais permitiriam a participação e descentralização em todos

os processos decisórios. 

Importante  que  se  crie  um Modelo  Sistêmico  Integrado  de  Águas,  que  facilite  a

implementação do planejamento, da tomada de decisão colegiada (poder público, usuários e

sociedade civil organizada) e a adoção de instrumentos legais e financeiros democráticos.

O objetivo do arcabouço normativo administrativo é promover um inventário de uso,

controle e proteção dos recursos hídricos, por meio de um arranjo institucional que contemple

a  definição  da  política  pública  e  os  instrumentos  necessários  para  executá-la,  de  forma

ordenada com modelos sistêmicos de integração participativa. Essa participação na gestão da

água em nível nacional e estadual deve-se dar por meio do planejamento dos recursos hídricos

e de gestão das bacias hidrográficas que, por sua vez, devem se dar por meio de decisões

colegiadas regionais. 

O crescimento da população mundial provoca um aumento significativo na demanda

por recursos hídricos, especialmente em setores como o da agricultura e o da indústria, cujas

práticas  podem  ocasionar  a  deterioração  da  qualidade  das  águas,  sejam  superficiais  ou

subterrâneas.  As  pressões  globais  relacionadas  às  demandas  por  alimentos  influenciam

diretamente  a  sustentabilidade  dos  recursos  hídricos.  O  problema  tem  se  revelado  na

Amazônia brasileira e causa preocupação com a expansão da fronteira agrícola, (soja, milho,

girassol) e da pecuária (principalmente gado de corte). 
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Pessoas, agricultura e indústria são usuários concorrentes dos recursos hídricos, que

fazem crescer em importância a questão da priorização do uso em períodos de escassez ou

baixa disponibilidade desse recurso. 

No estudo pontual realizado, objetivando as políticas de SAN e a pegada hídrica no

Estado de Rondônia, pudemos aferir objetivamente: a); b); c); d).

É certo que a agricultura vem, desde 2001, sendo apontada como a atividade que mais

consome os recursos hídricos no mundo. Quanto à primeira hipótese, porém, não se confirma,

ou seja, de que em  Rondônia, na chamada contabilidade ambiental, a pegada hídrica mais

significativa, capaz de gerar maior escassez dos recursos hídricos segue o padrão mundial: é

proveniente da agricultura e da expansão da fronteira agrícola. 

Houve  na  verdade,  uma  constatação  de  que  existe  na  região  Amazônica  e  em

Rondônia a superação da pegada hídrica dos bovinos em relação à da agricultura – diferente

do que acontece com a tendência de pegada hídrica da mundial, onde as maiores taxas vem da

agricultura. 

Essa  constatação  em  relação  aos  bovinos  em  Rondônia  se  confirma  tanto  pela

academia  (DOMINGUES,  Mariana  Soares;  BERMANN,  Célio;  SANTOS,  Marcos  A.  S.;

CUNHA, Sávio de Jesus T.; SANTOS, Jesus do Socorro B; SANTANA, Antônio C); quanto

pela gestão pública, através da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (FAPERON)

e do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), assim

como  pelo  estudo  realizado  por  ocasião  da  elaboração  do  Plano  Estadual  de  Recursos

Hídricos de Rondônia e a corroboração dos outros órgãos governamentais no mesmo sentido. 

A escassez  de  água  traz  em  si  a  privação  de  boas  condições  de  vida,  limita  as

oportunidades e enfraquece a percepção da cidadania, de direitos e o exercício da dignidade

humana.  A água se  liga  de  forma  intrínseca  à  sobrevivência  de  todas  as  formas  de  vida

conhecidas bem como o processo de desenvolvimento social e cultural.

A vulnerabilidade hídrica se liga diretamente aos usos simbólicos, políticos e culturais

que a sociedade, nela decide criar, preservar a e reproduzir. Na agricultura, quanto mais áreas

irrigadas, maior é a produção dos alimentos e, quanto maior a qualidade da água, maior a

qualidade dos alimentos.  A segurança alimentar,  de forma direta  e  indireta  compreende a

qualidade  da  água.  Sem o  monitoramento  desta,  esse  recurso  se  torna  vulnerável  e  essa

vulnerabilidade  projetará  seus  reflexos  na  saúde  da  população  uma  vez  que  todas  essas

cadeias  de  causa  e  consequência  estão  ligadas:  qualidade  da  água,  monitoramento,

contaminação, condições de saúde e subsistência.
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As águas são patrimônio comum da nação e embora seja um bem inalienável pode ser

dotado de valor econômico e pode ter um regime jurídico de cobrança pelo uso da água, não

se admitindo que os direitos se limitem a acatar critérios técnicos de gestão financeira, sem

que não se tenha a certeza da “justiça hídrica” – sob os aspectos qualitativos e quantitativos.

Podem ser compatibilizada a noção de “preço hídrico” nessa economicização da gestão do

recurso  natural  água  doce  e  deve  ser  cobrado por  meio  do direito  hídrico  que  os  custos

(pegada hídrica) sejam internalizados pelas instâncias produtoras, além de fiscalizar e aplicar

os demais princípios dos direitos ambiental tais como, poluidor – pagador, usuário – pagador,

entre outros. 

Uma postura  intermediária  seria  a  ideal,  de  modo  possam equilibrar  e  adaptar  as

atividades extensivas de agricultura e pecuária por meio de uma rígida fiscalização sobre as

práticas  sustentáveis,  por  exemplo,  irrigação de precisão,  incorporação de  novos recursos

tecnológicos, técnicas de adubação orgânica; na alimentação animal, se não for possível a

minimização da criação, que se adotem as rações misturadas às fibras de bagaço de cana,

milho, entre outras soluções mais favoráveis ao meio ambiente.

Quanto  às  conclusões  sobre  a  escassez  e  seus  riscos  no  estado  de  Rondônia,

elencamos:

a) Os gastos hídricos não foram incorporados em muitas áreas produtivas, que não os

contabiliza na formação de preços e no planejamento de suas atividades do agronegócio;

b) Na indústria de alimentos há uma dificuldade em aceitação de práticas de reuso de

água por parte da vigilância sanitária e suas portarias limitativas uma vez que muitas vezes

entravam o reúso  da  água a  exemplo  da  Portaria  SVS/MS nº  326/1997 da  Secretária  de

Vigilância  Sanitária  (SVS)  do  Ministério  da  Saúde  que  aprovou  o  Regulamento  Técnico

“Condições  Higiênicas  Sanitárias  e  Boas  Práticas  de  Fabricação  para  Estabelecimentos

Produtores/Industrializadores de Alimentos”. Na Portaria, impuseram-se condições de uso da

água residuária para a indústria de alimento,  que em certas situações pode inviabilizar tal

reutilização. 

c) O licenciamento ambiental torna-se uma instância reguladora propícia à indução da

ecoeficiência  na  avaliação  dos  processos  produtivos  e  na  aplicação  dos  indicadores  que

reflitam os critérios relativos a melhor tecnologia disponível;

d) A política de gestão integrada dos recursos hídricos, quanto o planejamento dessas

ações  de  gestão  são  necessárias  à  conscientização  coletiva  acerca  da  utilização  racional,

sustentável, e estratégica dos recursos naturais, bem como à cooperação da sociedade com os
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órgãos de gestão ambiental hídrica – por meio da gestão participativa efetiva e cobrada pelo

cidadão;

e) Quanto à agricultura, embora Rondônia desponte como um estado “promissor”, há

muito  que  equacionar  para  que  seja  alcançado  pelos  órgãos  governamentais  responsáveis

(Incra, Ibama, Sedam etc.) e os particulares (gestão participativa e inclusiva) , os problemas

de  concentração  fundiária,  de  rendas  geradas  pelas  monoculturas  mecanizadas,  que

subordinam  os  padrões  locais  àqueles  trazidos  por  migrantes  detentores  de  técnicas,

incentivos e financiamentos que chegam para “desenvolver a região”. Surgem os conflitos

sociais,  a  violência  rural  e  a  expulsão  de  colonos,  ribeirinhos,  pequenos  agricultores  e

populações  tradicionais  e  quilombolas  de  seus  ambientes.  Os  impactos  ambientais  são

diversos  pois  as  modernas  técnicas  de  plantio  promovem,  por  vezes,  a  compactação  e

impermeabilização  dos  solos  pelo  uso  de  máquinas  agrícolas;  a  erosão,  perda  de  solo  e

lixiviação;  a  retirada  de  vegetação  nativa;  o  assoreamento  dos  rios  e  reservatórios;  a

contaminação das águas, alimentos e animais pelos agrotóxicos; surgimento de novas pragas

ou  crescimento  do  número  de  praga  já  conhecidas;  o  risco  a  sobrevivência  das  espécies

vegetais e animais pela perda de seu ambiente natural, além de alterações climáticas;

f) Os rebanhos mundiais e seu consumo de água e de alimentos acabam por desviá-los

da rota do consumo humano, além disso, a carne não é um alimento de fácil acessibilidade aos

mais pobres. Em Rondônia, privilegia-se a produção de carne que tem pegada hídrica maior

do que os alimentos. 

Dadas as hipóteses formuladas e as inferências obtidas, que se almejaram estudar no

presente trabalho, infere-se que a distribuição hídrica inadequada é uma realidade, mesmo em

regiões que se reputam abundantes em água doce, como acontece em Rondônia, extremamen-

te ameaçada pelo avanço desordenado de atividades de agricultura de monocultura e pecuária

extensivas, ou seja, em grandes espaços dentro do Estado, e que esse risco impacta diretamen-

te em risco à segurança alimentar e à saúde da população, principalmente quanto aos mais ne-

cessitados. 
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