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INTRODUÇÃO: 

A água é um instrumento de segurança nacional fundamental à vida humana e à biodiversidade 

de um país. De acordo com Wolkmer e Pimmel (2013), a água é muito além do que um instrumento 

crucial para a fabricação de bens essenciais para o desenvolvimento de um país, acima de tudo, é um 

componente insubstituível para a preservação da biodiversidade e de toda a vida existente no planeta. 

Para Tundisi (2013), a governança da água é fundamental para o progresso de um país e de 

uma economia, sendo assim, a governança da água se tornou um importante elemento de gestão 

estratégica, excepcionalmente neste século, em que há uma preocupação maior com a qualidade e a 

quantidade da água disponível. Ao passo que uma economia se fortalece, torna-se necessário uma 

melhor gestão do recurso para administrar sua escassez e adequar a sua distribuição. 

Em 2015, os 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) adotaram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos que deverão ser 

alcançados até 2030. Dentre eles, água potável e saneamento são temas que fazem parte dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Alguns dos objetivos incluem: aumentar a participação dos 

residentes locais para se obter uma melhor administração da água e do saneamento; atingir o acesso 

universal da água potável para todos; fortificar a cooperação internacional e apoiar a capacitação para 

países em desenvolvimento em programas relacionados à água e saneamento, como por exemplo, a 

coleta da água, dessalinização, uso proveitoso do recurso, tratamento de resíduos, reciclagem e técnicas 

de reutilização da água (ONU, 2015). 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

No caso da água no Brasil e no mundo o comum são as concessões ou PPPs.   

 Moreira e Pereira (2016), apresentam que a privatização da água veio a pauta principalmente 

pela busca de benefícios econômicos com o Banco Mundial e com a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). 

[...] alguns países começaram a considerar a opção da privatiza-
ção da água como forma de contraprestação à adesão de tais 
instituições. Contudo, a água não é um bem particular ou indivi-
dual, e sim um bem público que deve ser de fácil acesso a toda e 
qualquer pessoa do globo e a privatização viria de encontro a isto. 
(MOREIRA; PEREIRA, 2016, p. 215) 

 
Portanto, é possível observar que o processo da privatização da administração da água 

surge por interesses políticos e econômicos e não focado na população, que deveria ser o foco 

principal dos governos. Pode-se perceber que existe a transformação de um bem público e 

ilimitado em um bem privado e limitado, ou seja, ocorre a transformação da água em produto.  

 

 

METODOLOGIA: 

Para o cumprimento dos objetivos dessa pesquisa, na seção de desenvolvimento foram utiliza-

das as bases de dados oficiais, como: Mendeley, Web of Science, Scopus, Scielo para a parte de fun-

damentação teórica acerca do cenário mundial em governança da água e dos conceitos utilizados no 

projeto - governança da água, privatização da água, parceria público-privada. Além disso, usou-se, tam-

bém, sites oficiais do governo dos países selecionados com o objetivo de analisar o panorama atual da 

administração da água nos diferentes territórios. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os desafios encontrados em cada caso foram variados, entre características físicas, organizaci-

onais e políticas. Os problemas envolvendo o caráter territorial, evidentemente, são previstos: a China, 

com seu vasto tamanho espacial e populacional, enfrenta dificuldades de distribuição, além de poluição 

e o controle de inundações; Singapura, possui condições climáticas favoráveis, porém seu território re-

duzido faz com que o país tenha dificuldade em armazenar grandes quantidades de água; a África do 

Sul, que possui variações climáticas intensas tem aliada a escassez; Israel, que está em uma região 

árida/semiárida, com poucas fontes naturais de água doce reflete em uma crise permanente de escassez 

de água; e Brasil, que apresenta grande reserva de água porém má distribuição e carência regulatória. 

Em relação ao nível de privatização – que ocorre de forma muito específica em cada análise –, 

observou-se o Chile que possui a maior parte da população atendida pelo abastecimento de água por 

meio de empresas privadas, e a Inglaterra que, longe de interferências políticas e independentes das 
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atividades e agendas governamentais, apresentam falhas em sua regulamentação, fiscalização e, prin-

cipalmente, tarifas altas que inibem o acesso. 

Por outro lado, percebe-se também o avanço em tecnologias integradas e inovadoras. Principal-

mente no que se diz respeito ao reuso da água – como em Singapura e África do Sul – e a dessalinização 

– como em Israel e Singapura, principalmente –, que têm sido ferramentas chaves para a equalização 

entre oferta e demanda de água. 

Dessa forma, o cenário já finito da existência da água torna-se ainda mais complexo com a ace-

leração populacional e, ainda, urbana. Se colocada em gestão privada, então, ficará em maior evidência 

um acesso desigual, com abundância para alguns e escassez para muitos. Por isso, é fundamental que 

o Brasil confira e garanta como prioridade de seus sistemas gerenciais a equidade ao acesso à água, 

assim como fez a África do Sul. 

Nota-se uma postura de transformações e atualizações pelo mundo. As reformas estão aconte-

cendo ou estão em curso, afinal, o recurso está notoriamente escasso. É tarefa do Estado entrar como 

ferramenta de coerência com o uso da população, dos usos econômicos e da preservação ambiental. 

Dessa forma, as restrições e soluções devem estar sempre nos planos de curto e longo prazo, conside-

rando os recursos hídricos de severa urgência, construindo uma lógica territorial de gestão para cada 

particularidade e apresentando educação de consumo e sensibilização social.  

 

CONCLUSÕES: 

A presente pesquisa buscou contribuir com o levantamento de análises a respeito da governança 

da água no Brasil e no mundo, visando identificar os desafios, oportunidades e tendências gerais em 

relação ao instrumento hídrico. E, de forma geral, observou-se nos casos estudados que não há modelos 

ideais, considerando que cada país possui suas particularidades, que envolvem localização geográfica, 

tamanho populacional, condições climáticas e investimentos em tecnologias para distribuição e trata-

mento da água. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

MOREIRA, Amanda Oliveira da Câmara; PEREIRA, Carlos André Maciel Pinheiro. PRIVATIZAÇÃO DAS 

ÁGUAS: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA LATINO AMERICANA A PARTIR DOS DIREITOS HUMA-

NOS FUNDAMENTAIS. Revista de Filosofia do Direito do Estado e da Sociedade, Natal, v. 2, n. 8, 

p. 211-227, jun. 2016. 

 

ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: a agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. 2015. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

 

TUNDISI, José Galizia. Governança da água. Revista da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 
20, n. 2, p. 222-235, 2013. 

WOLKMER, Maria de Fátima S.; PIMMEL, Nicole Freiberger. Política Nacional de Recursos Hídricos: 

governança da água e cidadania ambiental. Sequência (Florianópolis), p. 165-198, 2013. 

 


