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"O dia, a água, o sol, a lua, a noite não se compram com dinheiro " , dizia o dramaturgo 
romano Titus Maccius Plautus (250-184 AC). Afinal, quem pagaria por coisas tão abundantes? 
Mas Roma cresceu. O mundo também. E vai continuar aumentado - a população global, 
atualmente em torno de 6,7 bilhões, deve ganhar mais quase 3 bilhões de habitantes até 
2050, segundo projeções da ONU. Junte a isso a crescente urbanização e expansão da 
atividade econômica, a poluição de rios e mananciais e as mudanças climáticas, causadoras de 
secas, enchentes e alterações no fluxo dos rios. O resultado é escassez de água.  
 
Atualmente, 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água doce de qualidade e até 2025 cerca 
de dois terços da população mundial viverão em regiões carentes do recurso. Em 2030, a 
oferta hídrica global pode ficar 40% abaixo da demanda, caso não haja alterações no 
abastecimento e na eficiência do uso, segundo estudo realizado pela McKinsey, em parceria 
com o IFC (International Finance Corporation, braço do Banco Mundial para o financiamento do 
setor privado) e um consórcio global de empresas, entre elas Nestlé e Coca-Cola.  
 
Nesse cenário, tão diferente da fartura hídrica dos tempos de Plautus, a água, insumo 
estratégico na produção de bens e serviços, ganha status de bem econômico. No Brasil, não há 
por que ser diferente. Apesar de ter 12% das reservas do planeta, sua distribuição é desigual: 
80% do volume fica na Bacia Amazônica. Os 20% restantes têm de garantir o abastecimento 
de 93% dos brasileiros e da economia em crescimento. Para complicar, de cada 100 litros 
captados pelas companhias de distribuição, somente 40 chegam a seu destino - resultado da 
má conservação das redes. Diante do quadro, no Estado de São Paulo, o déficit de água 
chegaria a 14% em 2030, se não houver investimentos para aumentar o abastecimento e 
racionalizar o consumo, aponta o estudo realizado da McKinsey.  
 
A busca pelo aumento da oferta em geral prevalece sobre os esforços para a redução da 
demanda com o ganho de eficiência do consumo, diz Mike Kerlin, gerente de projetos da 
consultoria. O ganho médio global na eficiência do consumo de água é de apenas 1% ao ano 
tanto na indústria como na agricultura - sinal de que muito pode ser feito para reduzir o 
consumo, diz o especialista. 
 
Na agricultura, o setor campeão em consumo, chega a quase 50% a perda da água utilizada 
para irrigação - que responde por 69% da demanda brasileira, segundo a Agência Nacional de 
Águas (ANA). O problema resulta de vazamentos, utilização de equipamentos obsoletos, falta 
de assistência e de técnicas apropriadas de plantio para, entre outras coisas, evitar a 
evaporação ou utilização exagerada da água. 
 
No setor industrial, com 7% da demanda nacional, ainda é tímida a adoção de sistemas de 
reúso, uma das principais formas de racionalização do consumo. Apenas algo entre 20% e 
30% das indústrias brasileiras recorrem à prática, em comparação com cerca de 80% das 
americanas, segundo Ivanildo Hespanhol, diretor do Centro Internacional de Referência em 
Reúso da Água (CIRR), vinculado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
 
Para quem adere ao sistema, porém, os resultados podem ser significativos. Nas cinco fábricas 
da Amanco, a prática permitiu redução superior a 75% no consumo da água utilizada na 
fabricação de tubos e conexões. Na indústria paulista, o ganho médio costuma variar entre 
40% e 80%, nas estimativas de Hespanhol - economia que, segundo ele, permite o retorno do 
investimento realizado na adoção do sistema num período entre 18 meses e três anos.  
 
Pouco a pouco, algumas companhias ganham mais um incentivo financeiro para ganhar 
eficiência no consumo. Atualmente cerca de 2,5 mil delas pagam pelo uso da água captada 
diretamente de rios ou poços e também pela quantidade de poluentes despejados - até 2003, 
no Brasil o pagamento se limitava à captação e distribuição e tratamento feitos pelas 
companhias de abastecimento. " A cobrança tem a finalidade de emitir sinal econômico do 
valor da água e da bacia " , diz o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), 
Vicente Andreu. A arrecadação tem como destino investimentos nas bacias de origem.  



 
Embora ainda tenha alcance limitado, a iniciativa está em sintonia com duas de três tendências 
mundiais para preservação dos mananciais e combate ao desperdícios: as cobranças pelo uso 
da água e pela descarga de poluentes, conforme avalia o hidrólogo José Galizia Tundisi, 
presidente do Instituto Internacional de Ecologia e professor da Universidade Federal de São 
Carlos. A terceira tendência que ele aponta é o pagamento a proprietários de terra em troca da 
preservação de rios, represas e nascentes. No país, oito programas beneficiam 212 
produtores, remunerados para conservar zonas de mata e regiões dos Estados de São Paulo, 
Rio, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Os números são de levantamento realizado pela 
ONG internacional The Nature Conservancy (TNC), parceira de alguns desses projetos.  
 
A lógica é simples: a conservação das matas evita erosão e o aumento da infiltração das 
chuvas no solo - medida que reduz a quantidade de sedimentos acumulados em rios e 
represas e, consequentemente, o custo do tratamento. " Sai mais barato remunerar os 
proprietários rurais do que despoluir os reservatórios " , diz Fernando Veiga, gerente da TNC.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2010, Água, p. F1. 


