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s guerras do século 20 fo-
ram por petróleo. As do
século 21 serão por água."
A frase é de Ismail Sera-
geldin, ex-presidente do
Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento (BIRD),

e reflete a preocupação de líderes
mundiais e estudiosos de todas as par-
tes do planeta com os recursos hídri-
cos. Hoje, mais de l bilhão de pessoas
não têm acesso a água potável, e 8
milhões morrem anualmente em de-
corrência da escassez de água, da falta
de saneamento básico ou do consumo
de água de má qualidade - é o mesmo
númefiTde vítimas do tabagismo e
quase o triplo das vítimas de aids. Cál-
culos da Organização das Nações Uni-
das (ONU) indicam que, até 2025, 2,8
bilhões de pessoas viverão em regiões
de seca crônica. Estudos do Banco
Mundial apresentam dados ainda mais

alarmantes: até 2015,40% da população
do globo não terão água suficiente para
suas necessidades básicas.
" A situação já é caótica em vários paí-

ses. Na China, o esgotamento dos recur-
sos naturais comprometeu os lençóis
freáticos, que são reservas subterrâ-
neas de água. Desde 1965, o lençol freá-
tico sob a capital chinesa baixou 65
metros - só em 1929, registrou queda
de 2,5 metros. Na índia, a poluição do
rio Ganges é motivo para pânico: 400 mi-
lhões de pessoas vivem no seu vale e de-
pendem daquela água contaminada.
Nos EUA, recursos tecnológicos alta-
mente avançados têm permitido o apro-
veitamento das águas do rio Colorado,
mas essa solução é meramente paliativa.
Em caso de estiagem prolongada, esses
países não disporiam de reservas sufi-
cientes para assegurar sua subsistência.

.

Privilégio. Dono da maior reserva hí-
drica do mundo - cerca de 13,8% de to-
da água potável do planeta -, o Brasil

desfruta de um certo privilégio nesse
cenário caótico. Mas-engana-se quem
imagina que essa reserva nos torna in-
vulneráveis: os mananciais mais abun-
dantes estão justamente nas regiões
menos populosas, como o Norte (a
jnais rica em água) e o Centro-Oeste,
segunda região com maior quantidade
de água disponível e segunda menor
densidade populacional. Já as regiões
mais populosas - em ordem decres-
cente, Sudeste, Nordeste e Sul - pos-
suem, respectivamente, 6%, 3% e 7% das
reservas hídricas do país.

O Brasil tern tomado providências
importantes eni termos de macropolíti-
ca, como a implementação do Plano Na-
cional de Recursos Hídricos. Pautado
pela Lei n° 9.433/97, esse plano prevê

h

um conjunto de medidas que, no âmbi- •
to nacional e regional, proporcionarão
as diretrizes necessárias a uma gestão
mais racional dos recursos hídricos,
contemplando sempre os aspectos soci-
ais, econômicos, culturais e ecológicos.



"Infelizmente, a fartura de água nos
deixou livres para que não pensássemos
no longo prazo", lamenta o engenheiro
Walter Lazzarini, presidente do Conse-
lho Superior de Meio Ambiente (Cose-
ma) da Fiesp. "Assim, não temos uma
cultura de economizar, e éinuito recente
o despertar da sociedade brasileira para
a importância de preservar as nascentes
dos rios." Para Lazzarini, a reconstitui-
ção das matas ciliares deve ser priorida-
de absoluta, pois a vegetação nativa pro-
tege as nascentes, assegurando a produ-
ção de água de boa qualidade.

Mudança cultural. Na Região Metro-
politana de São Paulo, umjdado alarman-
te é a ocupação das áreas de reservas de
mananciais. "A presença humana nessas
áreas resulta em erosão, produção de
lixo e esgoto doméstico", explica crerige-
nheiro da Sabesp Hélio Luís Castro,-
superintendente da Unidade de Ne-
gócios de Produção de Água da Região
Metropolitana de São Paulo. "Com as

chuvas todas essas impurezas, são
arrastadas para as represas e para os
rios, obrigando a Sabesp a investir
cada vez mais no tratamento da água, a
fim de garantir sua potabilidade."

O ideal seria que essas áreas perma- :
nétessem intocadas - e a legislação
prevê isso. Mas nau é o que acontece
na prática. "Num quadro de forte desa-
gregação e pressão sociais, e de falta de
recursos para" investir em programas-
dê moradia," é muito difícil ao Estado
deter essas invasões", alerta o enge-
nheiro José Machado*diretor-presiden-
te da Agência Nacional de Águas, órgão
do governo federal que tem como mis-
são regular o uso dos recursos hídricos i
da União. "Por isso, são fundamentais a ;
conscientização da sociedade e a ado-
cão de mecanismos democráticos e efi-
caxes, que elevem a percepção de que é
necessário preservar para garantir nos-
só abastecimento no futuro", enfatiza.

,«, O único rio que serve a região é o
poluidíssimo Tietê - o Tamanduateí e o

Pinheiros são seus afluentes! fará
atender à demanda, metade da água-
consumida na região vem do sistema
Cantareira, que capta recursos do rio
Piracicaba. Hoje, cerca de 10% dos bra-
sileiros vivem na Região Metropolitana
de São Paulo, e o aumento populacio-
nal pode levar à necessidade de captar
recursos hídricos,cada vez mais distan-
tes e, por conseqüência, mais caros.

Evitar que as previsões pessimistas
se concretizem requer a modificação"
de hábitos culturais arraigados - e com
urgência. Existe um falso consenso de
que a água é inesgotável e "barata",o
que leva a comportamentos perdulá-
rios no dia-a-dia. "Adetando o planeja-
mento e a gestão democráticos como
ferramentas, podemos criar um mode-
lo de uso racional, em consonância
com o deséffvolvimeato. sustentável",
diz José Machado. "A esfera governa-
mental tem o dever de implementar
todo o arsenal legal, financeiro e admi-
nistrativo ao seu dispor, e jogar o peso



Meio ambiente

MACHADO: Planejamento
e gestos democráticos para
criar modelo de uso racional

Instituído em 1996, o Conselho
Mundial da Água reúne 300 entidades
(agências especializadas da ONU,
instituições financeiras, representantes
de estados, universidades, empresas
privadas e organizações da sociedade
civil) de 50 países e é o mais
importante fórum de debates sobre
gestão de recursos hídricos do mundo.
A cada três anos, organiza o Fórum
Mundial da Água - o último foi em
março de 2006, no México. Nessas
ocasiões, o conselho formula
propostas de políticas públicas para
a gestão integrada e o uso racional da
água, e busca soluções de consenso
para problemas relacionados
à água e ao saneamento.

O atual presidente do Conselho
Mundial da Água é o francês Lo/c
Fauchon, doutor em Economia e
Direito pela Faculdade de Ciências
Econômicas de Aix (França).

da sua legitimidade para conscientizar
e mobilizar a sociedade. A água é um
recurso estratégico para o desenvolvi-
mento do país", afirma.

Nordeste. O pouco de água que chega
ao semi-árido nordestino é destinado à
agricultura. O grande rio da região, o
São Francisco, está se degradando.
Nas principais metrópoles, especial-
mente São Paulo, a ameaça paira sobre
as áreas de mananciais, a despeito das
boas condições pluviométricas. Admi-
nistrar de forma eficaz e competente os
recursos hídricos nacionais é um gran-
de desafio, que requer o envolvimento
do poder público, dos setores produti-
vos e da sociedade em geral.

Uma das propostas governamen-
tais para solucionar o problema de es-

Atualmente em seu segundo mandato,
Fauchon é a maior autoridade mundial
em conhecimentos sobre gestão e
aproveitamento de recursos hídricos e
saneamento. Em novembro de 2006,
em visita à Fiesp, ele ministrou a palestra
"Água para todos: definindo os termos
de uma estratégia hídrica", em que
destacou a relação intrínseca entre a
disponibilidade de água para o suprimento
de todas as necessidades humanas
(consumo, agricultura, indústria) e a paz.

Fauchon enfatizou que a ausência ou
insuficiência de água potável mata dez
vezes mais pessoas do que todos os
conflitos armados juntos. Ele lembrou
que as populações mais afetadas são
justamente aquelas que vivem em
condições de extrema pobreza - no
continente africano, 33% dos habitantes
não têm acesso à água potável.

O especialista chamou a atenção
para as questões que mais contribuem
para o agravamento desse cenário: o
aumento demográfico, o crescimento
desordenado das "megacidades"
e as mudanças climáticas. "Não temos

cassez de água no Nordeste é o polêmi-
co projeto de transposição do rio São
Francisco, que permitiria desviar re-
cursos do eixo norte para o eixo leste,
onde a situação é de quase esgotamen-
to. Apesar das boas intenções dos pro-
ponentes da obra, os especialistas vêm
com desconfiança seus possíveis efei-
tos a longo prazo. O engenheiro Júlio
Cerqueira César, especialista em ges-
tão de recursos hídricos da consultoria
CCN Planejamento e Engenharia e
membro do Cosema/Fiesp, alerta: "Os
estudos que servem de base a esse

dúvidas de que os efeitos do
agravamento do efeito estufa se
refletirão de forma contundente na
disponibilidade e distribuição dos
recursos hídricos pelo mundo."

As soluções apontadas por Fauchon
envolvem várias providências, que
incluem: melhor gestão dos recursos
hídricos; diminuição do consumo
(nos EUA, o consumo diário por pessoa
chega a 700 litros/dia, enquanto na
Alemanha e França essa proporção cai
para 200 litros/dia); estabelecimento
de uma cooperação internacional
efetiva, a fim de evitar catástrofes
relacionadas à água; e financiamento e
investimento em tecnologia.



projeto não estão no nível exigido pela
atual política nacional de recursos hí-
dricos. São insuficientes".

Segundo ele, as experiências inter-
nacionais mostram que a água é condi-
ção essencial para a melhoria da quali-
dade de vida e o crescimento econômi-
co, mas está longe de ser o único ele-
mento necessário à conquista desses
objetivos. "O problema da região
Nordeste é bem mais complexo, não
pode ser restrito à questão da água",
afirma. "É preciso considerar inúme-
ros fatores antes de partir para uma
obra desse porte, ou haverá um grande
risco de despender recursos sem que
se alcance a eficácia desejada."

Walter Lazzarini também não é um
entusiasta da transposição do rio. "Se
um curso d'água está configurado de

Em 2006, o Prêmio Fiesp de
Conservação e Reúso de Água foi para
a Covolan Indústria Têxtil Ltda., de
Santa Bárbara cTOeste (SP). A indústria,
de médio porte, implantou uma estação
de Tratamento de Efluentes e uma

Í estação de Reúso de Água (ERA). O
resultado foi um reaproveitamento de
70% da água utilizada em suas atividades.

Receberam menções honrosas a
Baxter Hospitalar Ltda., indústria de
grande porte que produz artigos
médico-hospitalares, e a BSH Continental
Eletrodomésticos Ltda., que atua na
fabricação de eletrodomésticos.

A Baxter destacou-se pela
implementação da metodologia
denominada "balanço de água para
análise e identificação de projetos de
redução de consumo de água em uma
freqüência anual". Foram instalados
hidrômetros na empresa, que formou
um comitê para realizar ações de

uma determinada maneira há milhões
de anos, deve haver boas razões natu-
rais para isso", analisa. 'Também não
podemos desprezar o aquecimento
global", alerta. Estudos recentes indi-
cam que a elevação da temperatura do
planeta resultará em secas, chuvas tor-
renciais e derretimento das calotas
polares, com o conseqüente aumento
do nível do mar, e isso afetará a quanti-
dade e a distribuição dos pontos de dis-
ponibilidade de água. "Não se pode
pensar em grandes obras de manipula-
ção dos recursos hídricos sem conside-

Telma Mendonça
recebe o prêmio pela Covolan

conscientização. Também houve
auditoria nos processos, com o
propósito de identificar e corrigir a
drenagem de água e válvulas com
vazamento. Essas medidas
representaram uma economia anual
de 590.625 m3 de água. Já a BSH
apresentou o Programa "Elemento
Água", que consiste em ações de
conservação por meio de tratamento
de efluentes, campanhas de
conscientização e medidas de
reutilização de 30% da água tratada
no Sistema de Resfriamento Evaporativo
para Coberturas. Esse trabalho
propiciou um reúso de efluente de 30%
e redução de carga orgânica de 98%.

rar esses fatores", acrescenta.
Até o fechamento desta edição, no

final de fevereiro, eram aguardados os
editais para a licitação das obras, que o
ministro Pedro Brito (Integração
Nacional) prometera para depois do
Carnaval. O investimento estimado, até
2010, é de R$ 4,5 bilhões. 
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