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A cada hora reciclamos 85 caminhões carregados de sucata.

Essa é uma forma de contribuir com o sonho de um mundo sustentável.

Quando você terminar de ler este anúncio, a Gerdau terá reciclado um caminhão com 20 toneladas de sucata. 
Ao mesmo tempo em que produzimos aço de qualidade, colaboramos com o desenvolvimento sustentável 
do planeta. Somos a maior recicladora das Américas e uma das maiores do mundo.

5 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente.

Concentração urbana crescente
impõe grandes obras de
transposição de bacias

Eric Feferberg/AFP

RECURSOS HÍDRICOS

Brasil tem18%daágua
docedomundo,mas
disponibilidadedesigual

O Brasil tem um potencial hídri-
co invejável, o maior do planeta.
São cerca de 18% do total mun-
dial, se considerados os recursos
renováveis e as contribuições de
países que integram a Bacia Ama-
zônica. Diretor da Agência Nacio-
nal das Águas (ANA), Paulo Vare-
lla alerta que essa disponibilida-
de, por si só não torna o Brasil
imune aos problemas decorren-
tes da falta de água. “Além da
grande variabilidade climática,
há uma distribuição desigual da
população brasileira, muitas ve-
zes não coincidente com a dispo-
nibilidade hídrica”, diz.

Especialista em gestão am-
biental e impactos do cresci-
mento econômico, Ronaldo Se-

rôa da Motta, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
tem um diagnóstico semelhan-
te. “Os problemas de oferta no
Brasil são pontuais, a disponibi-
lidade hídrica realmente é boa.
O desafio é a grande concentra-
ção urbana”, admite.

A tendência, como na China
e nos Estados Unidos, é a trans-
posição de bacias hidrográfi-
cas. “É uma saída de grande im-
pacto ambiental, que pode re-
sultar em impasses. Mesmo
com a força política das emprei-
teiras, acontecem episódios co-
mo o da transposição do São
Francisco, atrasada pelos suces-
sivos questionamentos jurídi-
cos e políticos.”

Mesmo diante desses riscos,
o planejamento tende sempre a
priorizar as grandes obras às ini-
ciativas de conservação. “A for-

ça política é sempre para expan-
são da oferta, não para controle
da demanda, ao longo da histó-
ria, e não apenas no Brasil.” O
planejamento foca na abundân-
cia, na segurança de que os re-
cursos estarão disponíveis.
“Daí a resposta ao racionamen-
to de energia ter sido a manu-
tenção de um excedente de 5%
a 10%, com o abandono de
uma oportunidade de questio-
nar mais profundamente os pa-
drões de consumo”, lamenta.

O desenvolvimentismo, pa-

ra Serôa da Motta, é na essên-
cia antiambiental, por basear-
se na expectativa de um cresci-
mento sem limites e medido
quantitativamente.

Paulo Varella, por sua vez,
identifica avanços importantes
na gestão da água no país, a co-
meçar pelo planejamento. “O
Brasil foi o pioneiro na América
do Sul a ter um Plano Nacional
de Recursos Hídricos. No ano
passado, o plano foi revisado e
foram estabelecidas 22 priorida-
des para o período de 2012 a

2015”, argumenta. Para Vare-
lla, cabe, agora, avançar mais
na sua implementação, assim
como vem ocorrendo com al-
guns de seus subprogramas, a
exemplo do Programa Nacional
de Águas Subterrâneas

O diretor da ANA cita avan-
ços importantes, como a expan-
são e modernização da Rede Hi-
drometeorológica Nacional e a
elaboração e aprovação de di-
versos planos de recursos hídri-
cos, inclusive do Plano Nacio-
nal em 2006. Cezar de Oliveira
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