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SINAIS PARTICULARES

P roteger os recursos
hídricos do planeta
está virando uma
grande batalha am-
biental. Ainda bem.
Rios poluídos, nas-

centes secando,consumo perdu-
lário indicam crise na chamada
agenda azul. Água é vida.

Cresce a consciência da socie-
dade sobre a importância da
água. Na Europa, especialmente
na Espanha e em Portugal, o as-
sunto tornou-se quase uma ob-
sessão. Territórios desertifica-
dos, fruto da secular, e insensa-
ta, exploração humana da natu-
reza, exigem extrema atenção
das políticas públicas. É difícil, e
oneroso, recuperar florestas,
protetoras da água.

As mudanças de clima trazem
novo, e desastroso, componente
na oferta hídrica para a humani-
dade. Muitas nações, com a Ín-
dia, dependem das geleiras das
montanhas paragarantir seu ple-
no fornecimento hídrico. E elas
estão derretendo a olhos vistos.
Que o diga o Himalaia.

No Brasil, a gestão dos recur-
sos hídricos se fortalece, mas ca-
minha lentamente. Avançam a
proteção dos mananciais e a re-
cuperação da biodiversidade,
nas matas ciliares especialmen-
te, mas o passo está curto diante
da urgência do problema.

Poucos Estados, São Paulo à
frente, fazem realmente funcio-
nar seus comitês de bacia hidro-
gráfica. A Agência Nacional de
Águas (ANA), criada no governo
de Fernando Henrique Cardoso,
perdeu serventia após ser politi-
zada nos esquemas petistas.
Uma lástima.

A dramaticidade do tema favo-
receu o surgimento de um novo
conceito: o da “água virtual”. Ele
expressaumacontabilidade bási-
ca, 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 cal-
deiras movem-se pelo vapor, as
quais acionam máquinas, derre-
tem 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
água necessária, ou melhor, con-
sumida na elaboração dos bens,
pode-se comparar a eficiência
dos processos produtivos. Vale
na indústria como na agricultu-
ra, visando à economia do recur-

sonatural. Mais ainda: no comér-
cio internacional, transfere-se
água embutida nas mercadorias,
elemento que poderia entrar no
preçodas exportações eimporta-
ções. A rica teoria encanta ecolo-
gistas mundo afora.

Breve pesquisa na internet vai
mostrar que o Brasil é o 10.º ex-
portador mundial de “água vir-
tual”, num comércio que movi-
menta cerca de 1,2 trilhão de li-
tros do precioso líquido, disfar-
çado nas mercadorias, sendo
67% desse volume relacionados
com a venda de produtos agríco-
las. Essa é a grandeza planetária
da equação.

Números específicos cha-
mam a atenção. Eles indicam
que um quilo de carne bovina ne-
cessita de 15.500 litros de água
para chegar à mesa; um quilo de
arroz vale 3 mil litros; uma xícara
de café se iguala a 140 litros de

água. Surpreende a precisão. Se-
gundo a organização The Nature
Conservancy (TNC), uma im-
portante entidade ambientalis-
ta, não necessários 10.777 litros
de água para fazer uma porção
de chocolate, enquanto um car-
ro exige 147.971 litros para ser
construído. Conclusão: evite so-
bremesas e ande de bicicleta pa-
ra ajudar o equilíbrio da Terra.

Atraente, masdiscutível. Ocál-
culo desse fetiche ecológico es-
conde um perigo, disfarçado por
pressupostos, estimativas e arbi-
tragens que o distanciam da ma-
temática, uma ciência exata. Na
linguagem popular, chuta-se
muito. O grande problema resi-
de na estimativa da quantidade
de água embutida nos alimen-
tos. 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., considera também a quanti-
dade 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,
quando será abatido, terá engoli-
do 32.850 litros apenas para ma-
tar a sede.

Preste atenção: incluir tal con-
sumo na conta da “água virtual”
somente estaria correto se o boi,
ou sua senhora vaca, não fizes-
sem xixi! Acontece que a urina
dos animais, do homem inclusi-
ve, participa do ciclo da água na
natureza, matéria elementar le-
cionada na quarta série do ensi-
no fundamental. Na escola as
criançasaprendem que a água as-
sume formas variadas – gasosa,

sólida e líquida – no sistema eco-
lógico do planeta. Assim, recicla-
se naturalmente.

Paradoxalmente, o ciclo da
água, um dos conceitos funda-
mentais da ecologia, acabou es-
quecido pelos proponentes da
“água virtual”. Um absurdo cien-
tífico. Dizer que um cafezinho
exige 140 litros de água para ser
produzido considera o volume
de água absorvido pelas raízes
da planta, esquecendo simples-
mente 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 pa-
ra profunda reflexão. A crise am-
biental do planeta afeta dramati-
camente os recursos hídricos,
afetando milhões depessoas. Es-
sa bandeira ambiental não pode
ser desmoralizada por equívo-
cos banais.

É totalmente distinto gastar
água nos processos fabris, ou no
resfriamento de reatores atômi-
cos, de utilizá-la nos processos
biológicos vitais. Igualá-los sig-
nifica cometer erro crasso, esti-
mulando um festival de boba-
gens que, no fundo, serve ape-
nas para agredir o mundo rural.
E livrar a barra dos setores urba-
no-industriais.

Na Páscoa coma chocolate
sem culpa ambiental. Cuidado,
isso sim, com a balança.
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OBrasil foi o país
que mais au-
mentou as im-
portações no
m u n d o e m
2010.Osprodu-

tos importados já representam
quase 25% do consumo interno,
substituindo produtos nacio-
nais. As importações cresceram
a taxas mais elevadas do que as
exportações e o saldo na balan-
ça comercial foi bastante ajuda-
do pelos preços recordes dos
produtos agrícolas e minérios.

A crescente perda de compe-
titividade dos produtos brasilei-
ros – tanto pela apreciação do
câmbio quanto pelo crescente
custoBrasil, resultado, em espe-
cial, da alta da taxa de juros, dos
encargos sociais e tributários e
dos gargalos na infraestrutura –
afetou a exportação dos produ-
tos manufaturados e acelerou a
reprimarização da pauta de ex-
portação e a desindustrializa-
ção do setor de transformação.

O novo governo anunciou
medidas de apoio às exporta-
ções e de restrições às importa-
ções para compensar os fatores
negativos que afetam a exporta-
çãobrasileira,além deprovidên-
cias para tornar mais efetivos
os mecanismos de defesa co-
mercial. As recentes decisões
de austeridade fiscal para ten-
tar conter o crescimento da in-
flação, contudo, determinaram
o adiamento dessas medidas

compensatórias.
Além do impacto negativo do

câmbioedo custo Brasil, nosúlti-
mos anos, a China, a principal
parceiracomercial doBrasil, pas-
sou a ser um fator de preocupa-
ção do governo, do setor indus-
trial e dos sindicatos. As exporta-
ções chinesas, concentradas em
produtos industrializados, subi-
ram 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 bi-
lhões(15,2%dovalor total).O dé-
ficit na balança comercial indus-
trial,deUS$23,5bilhões(projeta-
do para US$ 35 bilhões em 2011),
está sendo agravado por práticas
desleais de comércio, que nem
sempre encontram respostas
adequadas do governo brasilei-
ro. Segundo país mais investiga-
do por subsídios, com mais de 40
procedimentos abertos na Orga-

nização Mundial do Comércio
(OMC), a China é recordista em
queixas por medidas antidum-
ping (820).

As medidas de defesa comer-
cial (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 pe-
quenos diante das oportunida-
des que o mercado chinês repre-
senta para as empresas brasilei-
ras,sobretudoquandooCongres-
so do Partido Comunista acaba
deaprovariniciativasvoltadaspa-
ra o aumento dos salários e a ex-
pansão do consumo doméstico.

Essa percepção, contudo, não
deve impedir que – a exemplo da
China,que tem uma política defi-
nidae sabe o que quer de sua rela-
çãocomoBrasil–ogovernobrasi-
leiroestabeleça novos contornos
para a relação bilateral. O impor-
tanteseráadefinição deumapolí-
ticaque deixedeladoavisãoingê-
nua de uma parceria estratégica e
procure buscar um equilíbrio en-
tre as oportunidades comerciais
e de investimentos e os custos,
representadospeladesindustria-
lização do parqueprodutivo e pe-
lo aumento do desemprego.

A visita da presidente Dilma a
Pequim, a primeira fora da Amé-
rica Latina, oferece essa oportu-
nidade. Cabe ao governo definir
a nossa, junto com o setor priva-
do e os trabalhadores, e discutir
com os parceiros chineses o que
queremos da relação econômica
e comercial.

A ampliação das relações bila-
terais com o aumento do investi-
mento recíproco, a diversifica-
ção 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 reconhecimen-
to da China como economia de
mercado, equívoco cujo preço
políticoestamos pagando até ho-
je, o governo brasileiro deveria
subir o tom, aplicar salvaguar-
das transitórias e levar à OMC a
discussão sobre a política cam-
bial chinesa.

As salvaguardas transitórias,
previstas no acordo de adesão da
ChinaàOMC,são medidas dede-
fesacomercialquepodemseruti-
lizadas quando as importações
de produtos de origem chinesa
estejam aumentando em quanti-
dade ou condições tais que cau-
semouameacemcausardesorga-
nização de mercado de produtos
similaresaos produtoresdomés-
ticos. Essa regra multilateral, em
vigência até 11 de dezembro de
2013,foiinternalizada,por decre-
to, em 2005 e, inexplicavelmen-
te, nunca foi aplicada pela Câma-
ra de Comércio Exterior/Serviço
de Comércio Exterior (Camex/
Secex) contra produtos que se
enquadram nessa categoria.

Por outro lado, a política cam-
bial chinesa, ao manter o yuan
atrelado ao dólar, tem merecido
críticas públicas do Brasil no âm-
bito do G-20, já que se trata do
nossoproblemamaissérioemre-
lação à China (o diferencial do
câmbioseelevaa40%,peladesva-
lorizaçãoem relação ao dólar, em
torno de 25%, e pela valorização
do real, de 15% em relação ao dó-
lar).Embora sejade difícila apro-
vação na OMC, pela oposição de
alguns países, como os EUA, que
seguem a mesma política de de-
preciação competitiva, o gover-
no brasileiro deveria levar o as-
sunto, respaldado pelo artigo XV
do Gatt, que em seu parágrafo 4.º
estabelece que “as partes contra-
tantes 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
comércioexteriorseroprimopo-
bre 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 corri-
gir essa distorção se torna urgen-
te o fortalecimento da Camex e a
elevação do seu nível decisório,
vinculando-a diretamente à pre-
sidente da República, a exemplo
do United States Trade Repre-
sentative (USTR) nos EUA.
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GOVERNO DILMA
Grata surpresa

Leitor assíduo, há 40 anos, cum-
primento o Estado pelo magnífi-
co editorial Bom senso e coerência
(20/3, A3), que ressalta as qualida-
des manifestadas pela sra. presi-
dente da República nos primei-
ros meses de seu governo. Não
fui eleitor dela, pois imaginava
que não teria autoridade própria
para enfrentar os graves proble-
mas do País. Para surpresa, po-
rém, tem ela demonstrado força,
equilíbrio, bom senso e profunda
dedicação às suas funções, sem
resvalo para o populismo. Tome-
se, à guisa de exemplo, a aprova-
ção do salário mínimo no Con-
gresso Nacional... O editorial,
portanto, fez-lhe justiça. Torce-
mos para que ela continue, dessa
forma, a nos surpreender.
NILTON MESSIAS DE ALMEIDA
nmalmeida@aasp.org.br
São Paulo

ESPAÇO ABERTO
José Dirceu...

Nunca antes o nome da página 2
do Estadão, Espaço Aberto, tan-
to 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 realmen-
te não surpreende é a atitude de-
mocrática do jornal, que sempre
se abriu a todas as vozes. Só mos-
trou o Estadão a sua grandeza...
JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS
zambonelias@estadao.com.br
Marília

Contra

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

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

Em sua “brilhante” defesa da lista
fechada, José Dirceu esqueceu-se
de mencionar a maior vantagem:
a facilidade com que ele, seus simi-
lares e caciques de partidos serão
eleitos e reeleitos sucessivamen-
te. Mas nada impedirá que o no-
bre deputado Tiririca atraia cente-
nas de milhares de votos, não
mais para si, mas para a lista fecha-
da da legenda de que fará parte.
TIBOR RABÓCZKAY
trabocka@hotmail.com
São Paulo

O Zé, bem-intencionado

Parabéns ao Estadão por dar

oportunidade de expressão a to-
dos, em nome da democracia.
Mas paro por aí! Zé Dirceu sugere
uma forma mais fácil de resolver
o processo eleitoral, em detrimen-
to de algo mais complicado, o vo-
to distrital, que só permite a conti-
nuidade do PT, o qual, em suas
palavras, tem “elevada capacida-
de de comunicação e mobiliza-
ção”. Sem dúvida. Mobiliza e imo-
biliza até a Justiça nos julgamen-
tos 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 “evolu-
ção”, atenderão “especialmente,
à fidelidade partidária”. Seriam os
partidos também os que abriga-
rão interesses particulares em re-
servas minerais estratégicas, co-
mo as jazidas de nióbio, e o esque-
cimento 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 palan-
que parece estar findando. O “ca-
ra”, 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 Oba-
ma, acompanhado dos últimos ex-
presidentes brasileiros, Lula não
compareceu nem manifestou os
motivos de sua ausência. Mas es-
tá na cara que, se comparecesse,
iria sentir-se com seu “ego de es-
tadista” embaixo da mesa, princi-
palmente pela possibilidade de
Fernando Henrique Cardoso lhe
proporcionar outra “herança mal-
dita”: 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” prefe-
riu o pagodão que deve ter rolado
no aniversário do filho a compare-
cer ao almoço oferecido ao presi-
dente Obama. Fiquei muito bem
impressionado com o convite pes-
soal da nossa presidente aos qua-
tro ex, dois dos quais não se ali-
nham com seu governo. Ponto pa-
ra ela. Já para ele...
ALFREDO C. PAES BARRETO
acpbarreto@gmail.com
São Paulo

Dormindo com o inimigo

Pelo contato que tenho com petis-
tas, percebo que eles estão enciu-
mados com os elogios que Dilma
vem recebendo de todos os seg-
mentos da sociedade. No almoço
Lula seria apenas mais um, como
foram os demais, e isso faria um
estrago muito grande no ego de-
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A falta de uma política
bem definida tem
causado graves prejuízos
à indústria brasileira

O cálculo desse fetiche
ecológico esconde um
perigo. Na linguagem
popular, chuta-se muito
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