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Água
virtual
✽
●

XICO
GRAZIANO
roteger os recursos
hídricos do planeta
está virando uma
grande batalha ambiental. Ainda bem.
Rios poluídos, nascentessecando,consumoperdulário indicam crise na chamada
agenda azul. Água é vida.
Cresce a consciência da sociedade sobre a importância da
água. Na Europa, especialmente
na Espanha e em Portugal, o assunto tornou-se quase uma obsessão. Territórios desertificados, fruto da secular, e insensata, exploração humana da natureza, exigem extrema atenção
das políticas públicas. É difícil, e
oneroso, recuperar florestas,
protetoras da água.
As mudanças de clima trazem
novo,edesastroso,componente
na oferta hídrica para a humanidade. Muitas nações, com a Índia, dependem das geleiras das
montanhasparagarantirseupleno fornecimento hídrico. E elas
estão derretendo a olhos vistos.
Que o diga o Himalaia.
No Brasil, a gestão dos recursos hídricos se fortalece, mas caminha lentamente. Avançam a
proteção dos mananciais e a recuperação da biodiversidade,
nas matas ciliares especialmente, mas o passo está curto diante
da urgência do problema.
Poucos Estados, São Paulo à
frente, fazem realmente funcionar seus comitês de bacia hidrográfica. A Agência Nacional de
Águas (ANA), criada no governo
deFernandoHenriqueCardoso,
perdeu serventia após ser politizada nos esquemas petistas.
Uma lástima.
Adramaticidadedotemafavoreceu o surgimento de um novo
conceito: o da “água virtual”. Ele
expressaumacontabilidadebásica, qual seja, a de determinar a
quantidade de água exigida no
processo de fabricação de um
produto. Isso avalia um custo
ambiental.
Uma caneta ou um avião nada
apresentam, visivelmente, de
úmido. Entretanto, qualquer
mercadoria para ser fabricada
demanda certo consumo de
água, em alguma fase da cadeia
produtiva. Na indústria, as caldeiras movem-se pelo vapor, as
quais acionam máquinas, derretem metais, moldam plásticos.
Móveis inexistiriam sem a seiva
das árvores, alimentadas pelas
raízes no solo molhado. Por aí
segue o raciocínio.
Calculando a quantidade de
águanecessária, ou melhor,consumida na elaboração dos bens,
pode-se comparar a eficiência
dos processos produtivos. Vale
na indústria como na agricultura, visando à economia do recur-
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Vulnerabilidades
do comércio exterior
sonatural.Maisainda:nocomércio internacional, transfere-se
água embutida nas mercadorias,
elemento que poderia entrar no
preçodasexportaçõeseimportações.Aricateoriaencantaecologistas mundo afora.
Breve pesquisa na internet vai
mostrar que o Brasil é o 10.º exportador mundial de “água virtual”, num comércio que movimenta cerca de 1,2 trilhão de litros do precioso líquido, disfarçado nas mercadorias, sendo
67% desse volume relacionados
com a venda de produtos agrícolas. Essa é a grandeza planetária
da equação.
Números específicos chamam a atenção. Eles indicam
queumquilodecarnebovinanecessita de 15.500 litros de água
para chegar à mesa; um quilo de
arrozvale 3millitros; uma xícara
de café se iguala a 140 litros de

O cálculo desse fetiche
ecológico esconde um
perigo. Na linguagem
popular, chuta-se muito
água. Surpreende a precisão. SegundoaorganizaçãoTheNature
Conservancy (TNC), uma importante entidade ambientalista, não necessários 10.777 litros
de água para fazer uma porção
de chocolate, enquanto um carro exige 147.971 litros para ser
construído. Conclusão: evite sobremesas e ande de bicicleta para ajudar o equilíbrio da Terra.
Atraente,masdiscutível.Ocálculo desse fetiche ecológico esconde um perigo, disfarçado por
pressupostos,estimativasearbitragens que o distanciam da matemática, uma ciência exata. Na
linguagem popular, chuta-se
muito. O grande problema reside na estimativa da quantidade
de água embutida nos alimentos. Invariavelmente uma brutal
deformação pune a agricultura.
Veja o porquê.
Vamos pegar o caso da carne.
A conta acima da “água virtual”,
além do consumo na limpeza
das instalações em máquinas,
na ração do cocho, na silagem,
etc.,consideratambémaquantidade de água que o bicho bebe
para ajudar a digestão e viver
tranquilo. Acontece que um boi
ingere pelo menos 30 litros/dia
de água. Ao final de três anos,
quandoseráabatido,teráengolido 32.850 litros apenas para matar a sede.
Presteatenção:incluirtalconsumo na conta da “água virtual”
somente estaria correto se o boi,
ou sua senhora vaca, não fizessem xixi! Acontece que a urina
dos animais, do homem inclusive, participa do ciclo da água na
natureza, matéria elementar lecionada na quarta série do ensino fundamental. Na escola as
criançasaprendemqueaáguaassume formas variadas – gasosa,

sólidae líquida – no sistemaecológicodoplaneta.Assim,reciclase naturalmente.
Paradoxalmente, o ciclo da
água, um dos conceitos fundamentais da ecologia, acabou esquecido pelos proponentes da
“águavirtual”.Umabsurdocientífico. Dizer que um cafezinho
exige 140 litros de água para ser
produzido considera o volume
de água absorvido pelas raízes
da planta, esquecendo simplesmente a evapotranspiração que
ocorre em suas folhas, sem a
qual inexistiria a fotossíntese.
Vale para qualquer alimento.
Em 22 de março se comemora
o Dia Mundial da Água. Data paraprofunda reflexão. A crise ambientaldoplanetaafetadramaticamente os recursos hídricos,
afetandomilhõesdepessoas.Essa bandeira ambiental não pode
ser desmoralizada por equívocos banais.
É totalmente distinto gastar
água nos processos fabris, ou no
resfriamentode reatoresatômicos, de utilizá-la nos processos
biológicos vitais. Igualá-los significa cometer erro crasso, estimulando um festival de bobagens que, no fundo, serve apenas para agredir o mundo rural.
E livrar a barra dos setores urbano-industriais.
Na Páscoa coma chocolate
sem culpa ambiental. Cuidado,
isso sim, com a balança.
✽
AGRÔNOMO, FOI SECRETÁRIO
DO MEIO AMBIENTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO. E-MAIL:
XICOGRAZIANO@TERRA.COM.BR
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RUBENS
BARBOSA
Brasil foi o país
que mais aumentou as importações no
mundo em
2010.Osprodutos importados já representam
quase25%doconsumo interno,
substituindo produtos nacionais.Asimportaçõescresceram
a taxas mais elevadas do que as
exportações e o saldo na balança comercial foi bastante ajudado pelos preços recordes dos
produtos agrícolas e minérios.
A crescente perda de competitividadedosprodutosbrasileiros – tanto pela apreciação do
câmbio quanto pelo crescente
custoBrasil,resultado,emespecial, da alta da taxa de juros, dos
encargos sociais e tributários e
dosgargalos na infraestrutura –
afetou a exportação dos produtos manufaturados e acelerou a
reprimarização da pauta de exportação e a desindustrialização do setor de transformação.
O novo governo anunciou
medidas de apoio às exportações e de restrições às importações para compensar os fatores
negativosqueafetamaexportaçãobrasileira,alémdeprovidências para tornar mais efetivos
os mecanismos de defesa comercial. As recentes decisões
de austeridade fiscal para tentar conter o crescimento da inflação, contudo, determinaram
o adiamento dessas medidas
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SINAIS PARTICULARES
LOREDANO
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compensatórias.
Além do impacto negativo do
câmbioedocustoBrasil,nosúltimos anos, a China, a principal
parceiracomercialdoBrasil,passou a ser um fator de preocupação do governo, do setor industrialedossindicatos.Asexportações chinesas, concentradas em
produtos industrializados, subiram a US$ 25,6 bilhões em 2010
(14,1% do total importado pelo
Brasil) e as exportações para a
China chegaram a US$ 30,8 bilhões(15,2%dovalortotal).Odéficit na balança comercial industrial,deUS$23,5bilhões(projetado para US$ 35 bilhões em 2011),
está sendo agravado por práticas
desleais de comércio, que nem
sempre encontram respostas
adequadas do governo brasileiro. Segundo país mais investigadopor subsídios, com mais de 40
procedimentos abertos na Orga-

A falta de uma política
bem definida tem
causado graves prejuízos
à indústria brasileira
nização Mundial do Comércio
(OMC), a China é recordista em
queixas por medidas antidumping (820).
As medidas de defesa comercial (antidumping) aplicadas até
aqui pelo Brasil não conflitam
com a visão do governo de que os
entraves nas relações comerciais
entre os dois países ainda são pequenos diante das oportunidades que o mercado chinês representa para as empresas brasileiras,sobretudoquandooCongresso do Partido Comunista acaba
deaprovariniciativasvoltadaspara o aumento dos salários e a expansão do consumo doméstico.
Essa percepção, contudo, não
deve impedir que – a exemplo da
China,quetemumapolíticadefinidaesabeoquequerdesuarelaçãocomoBrasil–ogovernobrasileiroestabeleçanovoscontornos
para a relação bilateral. O importanteseráadefiniçãodeumapolíticaquedeixedeladoavisãoingênuadeumaparceriaestratégicae
procure buscarum equilíbrio entre as oportunidades comerciais
e de investimentos e os custos,
representadospeladesindustrializaçãodoparqueprodutivoepelo aumento do desemprego.
A visita da presidente Dilma a
Pequim, a primeira fora da América Latina, oferece essa oportunidade. Cabe ao governo definir
a nossa, junto com o setor privado e os trabalhadores, e discutir
com os parceiros chineses o que
queremos da relação econômica
e comercial.
A ampliação das relações bilateraiscomoaumentodoinvestimento recíproco, a diversificação das exportações brasileiras
e a formação de joint ventures
(e não apenas a aceitação da
crescente presença de empre-

sas estatais chinesas no Brasil)
para a exploração de terras, de
minas e de petróleo deveriam
ser enfatizadas.
Na busca estrita do interesse
nacional, contudo, além de tirar
da nossa pauta o reconhecimento da China como economia de
mercado, equívoco cujo preço
políticoestamospagandoatéhoje, o governo brasileiro deveria
subir o tom, aplicar salvaguardas transitórias e levar à OMC a
discussão sobre a política cambial chinesa.
As salvaguardas transitórias,
previstas no acordo de adesão da
ChinaàOMC,sãomedidasdedefesacomercialquepodemserutilizadas quando as importações
de produtos de origem chinesa
estejamaumentando emquantidade ou condições tais que causemouameacemcausardesorganização de mercado de produtos
similaresaosprodutoresdomésticos. Essa regra multilateral, em
vigência até 11 de dezembro de
2013,foiinternalizada,pordecreto, em 2005 e, inexplicavelmente,nunca foiaplicada pelaCâmara de Comércio Exterior/Serviço
de Comércio Exterior (Camex/
Secex) contra produtos que se
enquadram nessa categoria.
Por outro lado, a política cambial chinesa, ao manter o yuan
atrelado ao dólar, tem merecido
críticas públicas do Brasil no âmbito do G-20, já que se trata do
nossoproblemamaissérioemrelação à China (o diferencial do
câmbioseelevaa40%,peladesvalorizaçãoemrelaçãoaodólar,em
torno de 25%, e pela valorização
do real, de 15% em relação ao dólar).Emborasejadedifícilaaprovação na OMC, pela oposição de
alguns países, como os EUA, que
seguem a mesma política de depreciação competitiva, o governo brasileiro deveria levar o assunto, respaldado pelo artigo XV
doGatt, que em seu parágrafo 4.º
estabeleceque “aspartes contratantes não deverão, por meio de
ação sobre o câmbio, frustrar o
propósito dos dispositivos do
Gatt nem, por ação de comércio,
o propósito dos dispositivos dos
artigos do Acordo do FMI”.
A não aplicação pelo governo
brasileiro dessas duas medidas
pode ser explicada pelo fato de o
comércioexteriorseroprimopobre da política econômica e não
ter influência e peso próprios.
A ausência de uma política de
comércio exterior bem definida
tem acarretado graves prejuízos
à indústria brasileira. Para corrigiressadistorçãosetornaurgenteofortalecimento daCamex ea
elevação do seu nível decisório,
vinculando-a diretamente à presidente da República, a exemplo
do United States Trade Representative (USTR) nos EUA.
✽
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
COMÉRCIO EXTERIOR DA FIESP

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
GOVERNO DILMA
Grata surpresa

ESPAÇO ABERTO
José Dirceu...

Leitor assíduo, há 40 anos, cumprimento o Estado pelo magnífico editorial Bom senso e coerência
(20/3, A3), que ressalta as qualidades manifestadas pela sra. presidente da República nos primeiros meses de seu governo. Não
fui eleitor dela, pois imaginava
que não teria autoridade própria
para enfrentar os graves problemas do País. Para surpresa, porém, tem ela demonstrado força,
equilíbrio, bom senso e profunda
dedicação às suas funções, sem
resvalo para o populismo. Tomese, à guisa de exemplo, a aprovação do salário mínimo no Congresso Nacional... O editorial,
portanto, fez-lhe justiça. Torcemos para que ela continue, dessa
forma, a nos surpreender.

Nunca antes o nome da página 2
do Estadão, Espaço Aberto, tanto se justificou como ao publicar
artigo de José Dirceu (20/3). Sim,
o mesmo que outrora chamou o
jornal de “vanguarda do atraso”.
Mas, se já vimos até Sarney neste
Fórum dos Leitores, nada mais
nos surpreende... O que realmente não surpreende é a atitude democrática do jornal, que sempre
se abriu a todas as vozes. Só mostrou o Estadão a sua grandeza...

NILTON MESSIAS DE ALMEIDA
nmalmeida@aasp.org.br
São Paulo

opinião formada, agora já decidi:
se Zé Dirceu é a favor, sou contra.
PAULO GOMES FILHO
prsgfilho@estadao.com.br
Rio de Janeiro

Lista fechada

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS
zambonelias@estadao.com.br
Marília

Em sua “brilhante” defesa da lista
fechada, José Dirceu esqueceu-se
de mencionar a maior vantagem:
a facilidade com que ele, seus similares e caciques de partidos serão
eleitos e reeleitos sucessivamente. Mas nada impedirá que o nobre deputado Tiririca atraia centenas de milhares de votos, não
mais para si, mas para a lista fechada da legenda de que fará parte.

Contra

TIBOR RABÓCZKAY
trabocka@hotmail.com
São Paulo

Realmente, foi bom ler o artigo escrito por Zé Dirceu no Estadão
de domingo, no qual defende o
“voto em lista”. Eu, que não tinha

O Zé, bem-intencionado

Parabéns ao Estadão por dar

oportunidade de expressão a todos, em nome da democracia.
Mas paro por aí! Zé Dirceu sugere
uma forma mais fácil de resolver
o processo eleitoral, em detrimento de algo mais complicado, o voto distrital, que só permite a continuidade do PT, o qual, em suas
palavras, tem “elevada capacidade de comunicação e mobilização”. Sem dúvida. Mobiliza e imobiliza até a Justiça nos julgamentos de processos decorrentes da
gestão “herança maldita” do PT.
O caso Erenice Guerra arrasta-se
e o mensalão, com a retomada do
herói Delúbio Soares (parece até
os heróis do BBB), nos faz crer
que os partidos, em sua “evolução”, atenderão “especialmente,
à fidelidade partidária”. Seriam os
partidos também os que abrigarão interesses particulares em reservas minerais estratégicas, como as jazidas de nióbio, e o esquecimento dos casos Celso Daniel e
Toninho, de que pouco se fala? O
PT precisa mostrar a que veio e o

que pretende de fato. A era palanque parece estar findando. O “cara”, invejoso, nem foi ver Obama.
JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA
jjribeiros@yahoo.com.br
Campinas

ALMOÇO COM OBAMA
Ausência de Lula

Convidado por Dilma Rousseff
para o almoço com Barack Obama, acompanhado dos últimos expresidentes brasileiros, Lula não
compareceu nem manifestou os
motivos de sua ausência. Mas está na cara que, se comparecesse,
iria sentir-se com seu “ego de estadista” embaixo da mesa, principalmente pela possibilidade de
Fernando Henrique Cardoso lhe
proporcionar outra “herança maldita”: ser seu intérprete junto a
Obama durante todo o almoço!
DJALMA DE MELO
ddmelo@terra.com.br
Rio de Janeiro

Amarelou!

Não é de espantar. O “cara” preferiu o pagodão que deve ter rolado
no aniversário do filho a comparecer ao almoço oferecido ao presidente Obama. Fiquei muito bem
impressionado com o convite pessoal da nossa presidente aos quatro ex, dois dos quais não se alinham com seu governo. Ponto para ela. Já para ele...
ALFREDO C. PAES BARRETO
acpbarreto@gmail.com
São Paulo

Dormindo com o inimigo

Pelo contato que tenho com petistas, percebo que eles estão enciumados com os elogios que Dilma
vem recebendo de todos os segmentos da sociedade. No almoço
Lula seria apenas mais um, como
foram os demais, e isso faria um
estrago muito grande no ego de-

