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Como em Nova Déli e Phoenix, os gestores de políticas de todo 
o mundo têm grande poder sobre a administração dos recursos 
de água. O uso inteligente dessa condição será cada vez mais im
portante à medida que os anos passam, porque a demanda mun
dial por água está superando a pronta oferta em muitos lugares, 
e esta situação não dá sinais de que diminuirá. O fato de o proble
ma ser bem conhecido não o torna menos perturbador: atual
mente, uma entre seis pessoas, o que significa mais de 1 bilhão, se 
ressente de acesso inadequado a água potável. Até 2025, segundo 
dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), os 
recursos de água doce sofrerão estresse - por exemplo, quando 
pessoas exigirem uma demanda maior que a disponível - ou es
cassez. Até a metade do século, pelo menos 75% da população do 
planeta poderá enfrentar escassez de água. 

E a escassez se tornará mais comum em parte porque a po
pulação do mundo está aumentando. Uma parcela está ficando 
mais rica - aumentando assim a demanda - sem contar que a 
mudança climática global amplia a aridez e reduz as reservas 

em muitas regiões. Além disso, muitas fontes estão ameaçadas 
por dejetos, despejo de poluentes industriais, escoamento de 
fertilizantes e afluxos costeiros de água salgada em aquíferos, à 
medida que as águas subterrâneas estão sendo esgotadas. Co
mo a falta de acesso à água pode levar à fome, doença, instabili
dade política e até mesmo conflito armado, a demora em agir 
ameaça com amplas e graves consequências. 

Felizmente, são conhecidas as tecnologias e instrumentos políti
cos necessários para conservar a água doce disponível e assegurar 
mais dela Discutirei esses itens que parecem particularmente efica
zes. O que é preciso, neste momento, é ação. Governos e autoridades 
em todas as esferas devem formular e executar planos objetivos para 
implantação de medidas políticas, econômicas e tecnológicas, capa
zes de assegurar a oferta da água agora e nas próximas décadas. 

FONTAS DE ESCASSEZ 
A solução dos problemas mundiais de água exige, para começar, 
uma avaliação de quanta água doce cada pessoa necessita, junta-
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mente com o conhecimento dos fatores que afetam a oferta e au
mentam a demanda em diferentes regiões. Malin Falkenmark, do 
Instituto Internacional de Água de Estocolmo, e outros especialis
tas estimam que, em média, cada pessoa necessita, no mínimo, mil 
m 3 - 1 milhão de litros - de água por ano, equivalente a dois quintos 
do volume de uma piscina olímpica - para beber, higiene e cultivo 
de alimentos para sustento. Se as pessoas terão o suficiente, depen
de em grande parte de onde vivem, porque a distribuição dos recur
sos globais de água varia enormemente. 

Fornecer água adequada ao consumo é um desafio em es
pecial em países mais secos, subdesenvolvidos e em desenvol
vimento com grandes populações, porque a demanda nessas 
áreas é elevada, contrapondo-se a uma oferta baixa. Rios co
mo o Nilo, Jordão, Yang Tsé e Ganges não estão apenas sobre
carregados mas, agora, regularmente permanecem esgotados 
por longos períodos durante o ano. E os níveis dos aquíferos 
subterrâneos sob Nova Déli, Pequim e muitas outras áreas ur
banas em crescimento estão baixos. 

A escassez de água doce também está se tomando cada vez mais 
comum em países desenvolvidos. Secas severas nos Estados Unidos, 
por exemplo, deixaram recentemente muitas cidades no norte da 
Geórgia e grandes trechos do Sudoeste com escassez de água Repre
sentativos desse problema são os lagos artificiais Mead e Powell, am
bos alimentados pelas cheias do rio Colorado. A cada ano os lagos re
gistram seu declínio constante com sucessivas marcas esbranquiça
das de sua elevação máxima anterior nas paredes dos desfiladeiros 
que os cercam. 

REGRA DO OURO 
A localização, é claro, não determina totalmente a disponibili
dade de água em determinado lugar: a capacidade de pagar 
exerce um papel significativo. As pessoas no Oeste americano 
têm um velho ditado: "A água geralmente desce a montanha, 
mas sempre sobe a montanha atrás do dinheiro". Em outras pa
lavras, quando as reservas são deficientes os detentores do po
der geralmente as destinam a atividades geradoras de maiores 
lucros à custa daquelas de menor receita. Isso quer dizer que os 
que têm dinheiro recebem água, ao contrário dos pobres. 

Esses arranjos frequentemente deixam os pobres e consu
midores não humanos - a flora e fauna dos ecossistemas adja
centes - com alocações insuficientes. E até mesmo as melho
res intenções podem ser distorcidas pelas realidades econômi
cas descritas por aquele ditado do Oeste. 

Um exemplo ocorreu em uma das bacias hidrográficas - ou 
represas - mais bem administradas do mundo, a bacia do rio 
Murray-Darling, no sudeste da Austrália. Décadas atrás os 
produtores rurais e o governo de lá dividiram as águas entre 
os usuários humanos - produtores de uva, trigo e criadores de 
ovelhas - de uma forma sofisticada, baseada em equidade e 
aspectos econômicos. O acordo regional de planejamento per
mitia aos participantes negociar água e direitos de água. Até 
mesmo reservou uma parte significativa dos recursos hídricos 
para os ecossistemas associados e seus habitantes naturais, 
usuários fundamentais, que frequentemente são ignorados, 
apesar de sua saúde em grande parte sustentar o bem-estar de 
sua região inteira. Plantas aquáticas e vegetação pantanosa, 
tanto macro quanto micro, têm grande importância na remo
ção dos dejetos de origem humana das águas que passam pelo 
ecossistema onde vivem. 

Ainda assim, o volume destinado ao sustento do ambien
te local inadequados - o que ficou evidente durante as secas 
periódicas - em particular a que tem provocado caos na área 
nos últimos anos. O território ao redor da área da bacia Mur-
-tay-Darling secou e acabou afetado por grandes incêndios 
florestais nos últimos anos. 

Todos os agentes econômicos receberam sua parcela razoá
vel; eles apenas não consideraram as necessidades do ambien
te natural, que sofreu enormemente quando seu suprimento 
acabou reduzido a níveis críticos pela seca. Os membros da 
Comissão da Bacia Murray-Darling agora estão tentando se li
vrar dos resultados desastrosos de seu erro de cálculo em rela
ção à distribuição equilibrada de recursos hídricos. 

Dadas as dificuldades de dividir sensivelmente as reservas 
hídricas dentro de um único país, imagine as complexidades 
de fazer isso em bacias de rios internacionais como a do rio 
Jordão, que atravessa Líbano, Síria, Israel, os territórios pales
tinos e a Jordânia, todos fazendo uso da reserva compartilha
da, porém limitada, em uma região extremamente seca. A bus
ca por água doce contribui para disputas civis e militares na 
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região. Apenas contínuas negociações e acordos mantêm a si
tuação tensa sob controle. 

DETERMINANDO A DEMANDA 
Como a oferta, o consumo de água varia de um lugar para outro. A 
demanda não apenas aumenta com o tamanho da população e sua 
taxa de crescimento, mas também tende a subir com o nível de ren
da: grupos mais ricos geralmente consomem mais água, especial
mente em áreas urbanas e industriais. Os mais ricos também insis
tem em serviços como tratamento de esgoto e irrigação agrícola in
tensiva Em muitas cidades, em particular nos territórios mais den
samente povoados da Ásia e África, o consumo de água está aumen
tando rapidamente. 

Além dos níveis de renda, os preços da água ajudam a estabele
cer o volume da demanda Por exemplo, nos anos 90, quando meus 
colegas e eu simulamos o uso global de água de 2000 a 2050, des
cobrimos que a necessidade mundial aumentaria de 3.350 km 3 pa
ra 4.900 km 3 se a renda e os preços permanecessem os mesmos de 
1998. Um quilômetro cúbico - km 3 - de água equivale ao volume 
de 400 mil piscinas olímpicas. Mas a demanda aumentaria quase 
três vezes - para 9.250 km 3 - se a renda dos países mais pobres 
continuasse subindo até níveis equivalentes à dos atuais países de 
renda média e se os governos desses países não adotassem políti-

AS RETIRADAS DE ÁGUA do rio Colorado para irrigar o verde 
em localidades desérticas próximas como Las Vegas (ao lado) se 
intensificaram tanto que manchas brancas minerais marcam o 
nível das águas nas paredes do desfiladeiro que cerca o lago Mead 
(abaixo), o maior lago artificial e reservatório nos Estados Unidos. 

cas especiais para restringir a demanda. Essa exigência cada vez 
maior intensificaria enormemente a pressão sobre as reservas de 
água, um resultado que concorda com as previsões feitas pelo In
ternational Water Management Institute (IWMI) quando conside
rou um cenário "negócios como de costume", ou "não faça nada di
ferente", no estudo de 2007 Water for Food, Water for life. 

FORMAS DE LIMITAR O DESPERDÍCIO 
Considerando a importância dos aspectos econômicos e da ren
da nos assuntos envolvendo água, está claro que políticas de 
preço razoáveis, que promovam maior conservação por parte 
dos usuários domésticos e industriais, merecem ser adotadas. 
No passado, o custo da água potável nos Estados Unidos e ou
tras potências econômicas era baixo demais para encorajar usu
ários a economizar: como frequentemente acontece quando as 
pessoas exploram um recurso natural, poucas entre elas se pre
ocupam com o desperdício se o bem for barato a ponto de pare
cer quase gratuito. 

Estabelecer preços mais altos para a água onde for possível 
está, portanto, quase no topo da minha lista de prescrições. Ela 
faz mais sentido em países desenvolvidos, particularmente em 
grandes cidades e em áreas industriais, e também nos países 
em desenvolvimento. Preços mais altos podem, por exemplo, 
promover a adoção de medidas como a utilização sistemática 
de água de reúso - também chamada de água cinza - para apli
cações não potáveis. Também podem encorajar agências de 
água a construir sistemas de recuperação e reciclagem. 

Os preços mais altos também convenceram as municipalida
des e outras instâncias a reduzir perdas, melhorando a manuten
ção dos sistemas de distribuição. Uma das principais consequên
cias do preço muito baixo da água é que fundos insuficientes são 
gerados para futuro desenvolvimento e manutenção preventiva. 
Em 2002, o US Government Accountability Office - órgão de au
ditoria do governo americano informou que muitas empresas de 
água e saneamento domésticas adiavam a manutenção da infra-
estrutura para que pudessem se manter dentro de seus orçamen
tos operacionais limitados. Em vez de evitar grandes problemas 
detectando vazamentos desde cedo, eles geralmente esperavam 
até o rompimento dos dutos para então consertá-los. 

O custo para reparar e modernizar a infraestrutura de água 
dos Estados Unidos e Canadá para reduzir perdas e assegurar 
a operação contínua, entretanto, será elevado. A empresa de 
consultoria Booz Allen Hamilton projetou que os dois países 
precisarão gastar perto de US$ 3,6 trilhões em seus sistemas 
de água até 2033. 

Quando a meta é economizar água, outra estratégia-chave 
é voltar a atenção para os maiores consumidores. Essa abor
dagem coloca a agricultura irrigada como alvo central: em 
comparação com qualquer outra atividade individual a con
servação na irrigação economizaria significativamente a água 
doce. Para atender a necessidade mundial de alimentos em 
2050 sem qualquer avanço tecnológico nos métodos agrícolas 
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irrigados os produtores rurais precisarão de um aumento 
substancial na oferta de água para irrigação - dos 2.700 km 3 

em 2008 para 4 mil km 3 -, segundo o estudo do IWMI. 
Até mesmo um aumento modesto de 10% na eficiência da irri

gação economizaria mais água que a utilizada por todos os outros 
usuários. Essa meta pode ser obtida inibindo vazamentos na in
fra-estrutura de abastecimento de água e implementando arma
zenamento de baixa perda de água, assim como uma aplicação 
mais eficiente nas plantações. 

Um acordo entre fornecedores municipais de água no sul da 
Califórnia e irrigadores próximos, no Imperial Irrigation District, 
ilustra um esforço criativo de conservação. O grupo municipal pa
gou para revestir os canais de irrigação que vazavam com mate
riais à prova d'água, e a água economizada é utilizada para as ne
cessidades municipais. 

Uma abordagem adicional para poupar a água de irrigação en
volve canalizar o volume necessário posteriormente para as plan
tações em um reservatório subterrâneo durante o período sem 
plantio. Em grande parte do mundo o acúmulo de neve e precipi
tações - e escoamento para os rios - atinge o pico nos períodos do 
ano de não plantio, quando a demanda para irrigação é menor. A 
tarefa fundamental para os gestores é transferir água do período 
de altas reservas para a época de alta demanda, quando os agri
cultores irrigam as plantações. 

A solução mais comum é manter a água da superfície em re
presas até o período de plantio, mas essa exposição evapora gran
de parte desse armazenamento. O estoque subterrâneo limitaria 
a perda por evaporação. Para esse armazenamento ser viável, os 
engenheiros precisam primeiro encontrar grandes reservatórios 
abaixo da superfície, capazes de ser prontamente recarregados 
por reservas da superfície e que possam devolver prontamente 
seu conteúdo quando necessário. Esses "bancos de água" estão 
em operação no Arizona, Califórnia e outros locais. 

Um uso mais extenso de sistemas de irrigação por goteja
mento, que minimiza o consumo ao permitir que a água se in
filtre mais lentamente no solo, ou diretamente na área da raiz, 
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toque para produzi-los. Portanto, os itens representam uma 
transferência de água ao local de destino, que passa a receber a 
chamada água virtual. 

A noção de água virtual pode inicialmente soar como mero artifi
cio contábil, mas o fornecimento de produtos - e o conteúdo de água 
virtual desses produtos - está ajudando muitos países secos a evitar 
o uso de suas próprias reservas de água para cultivo de produtos 
agrícolas, liberando assim grandes quantidades para outras aplica
ções. O conceito de água virtual e o comércio expandido também le
varam à solução de muitas disputas internacionais provocadas pela 
escassez. A importação de água virtual em produtos por parte da 
Jordânia reduziu a chance de um conflito com seu vizinho Israel. 

A magnitude do comércio global anual de água virtual ul
trapassa 800 bilhões de m 3 por ano, o equivalente ao volume 
de 10 rios Nilo. A liberalização do comércio de produtos agrí

colas e a redução das barreiras tarifárias que atualmente im
pedem o fluxo de alimentos significariam um maior volume 
global de água virtual. Um verdadeiro livre-comércio agrícola, 
por exemplo, dobraria a atual entrega total anual de água vir
tual para mais de 1,7 trilhão de m 3 . 

Sejam quais forem os benefícios que o mundo possa obter com 
as transferências de água virtual, as populações das cidades em 
crescimento necessitam de água real para beber, assim como para 
higiene e saneamento. A demanda crescente por serviços urbanos 
de saneamento baseados em água pode ser reduzida com a adoção 
de dispositivos secos ou de baixo uso de água, como sanitários 
ecológicos secos com sistemas de separação da urina. Essas 
tecnologias desviam a urina para reúso na agricultura e convertem 
os dejetos restantes no local em um composto orgânico capaz de 
enriquecer o solo. Funcionando basicamente como pilhas de 
compostagem de jardim essas unidades empregam microrganismos 
aeróbicos para decompor as fezes humanas em uma substância 
não tóxica e rica em nutrientes. Os agricultores podem explorar a 
matéria orgânica resultante como fertilizante agrícola Essas 
técnicas podem ser usadas de forma segura, mesmo em ambientes 
urbanos razoavelmente densos, como exemplificado pelas 
instalações do Projeto Habitacional Gebers, em" um subúrbio de 
Estocolmo, e muitos outros projetos-piloto. 

Basicamente, engenheiros civis podem empregar essa tec
nologia para dissociar as reservas de água dos sistemas de sa
neamento, medida capaz de economizar quantidades signifi
cativas de água doce caso seja mais amplamente adotada. 
Além disso, os dejetos reciclados poderiam reduzir o uso de 
fertilizantes derivados de combustíveis fósseis. 

Além de conter a demanda por água doce, a abordagem 
oposta, de aumentar a oferta, será um componente crítico para 
a solução da escassez de água. Cerca de 3% de toda a água do 
planeta é doce. A restante é salgada. Mas instrumentos de des-
salinização podem explorar essa imensa fonte de água salgada. 
Uma recente redução substancial nos custos da tecnologia de 
dessalinização mais eficiente em energia - sistemas de membra
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na de osmose reversa - significa que muitas cidades costeiras 
podem agora dispor de novas fontes de água potável. 

Durante a osmose reversa a água salgada flui para a pri
meira de duas câmaras, que são separadas por uma membra
na semipermeável. A segunda câmara contém água doce. En
tão, uma quantidade substancial de pressão é aplicada na câ
mara com a solução salina. Com o tempo, a pressão força as 
moléculas de água a atravessar a membrana para o lado de 
água doce. 

Os engenheiros conseguiram reduzir significativamente os 
custos nesses processos aplicando uma série de melhorias in
cluindo membranas melhores para filtrar a água e que exigem 
menos pressão e, portanto, energia - e modularização do sis
tema, o que facilita sua construção. Usinas de dessalinização 
de grande escala, usando a nova tecnologia mais econômica, 
foram construídas em Cingapura e em Tampa Bay, Flórida. 

Cientistas trabalham em filtros de osmose reversa compostos 
por nanotubos de carbono que oferecem maior eficiência na separa
ção e no potencial de reduzir o custo da dessalinização em 30% adi
cionais. Essa tecnologia já demonstrada em protótipos, está se apro
ximando rapidamente do uso comercial. Mas, apesar das melhorias 
na eficiência de energia, a aplicabilidade da osmose reversa é até cer
to ponto limitada pelo fato de a tecnologia ainda ser intensiva em 
energia, de forma que a disponibilidade de energia, a preço acessível, 
é importante para expandir significativamente sua aplicação. 

RETORNO PARA O INVESTIMENTO 
Sem nenhuma surpresa, impedir futura escassez de água signi
fica, agora, gastar dinheiro - muito dinheiro. Analistas da Booz 
Allen Hamilton estimaram que para fornecer a água necessária 
para todos os usos até 2030, o mundo precisaria investir até 
US$ 1 trilhão por ano na aplicação das tecnologias disponíveis 
para conservação de água, em manutenção e substituição da in-
fraestrutura e na construção de sistemas de saneamento. Este é 
certamente um número intimidante, mas talvez não tão grande 
quando colocado em perspectiva. A soma equivale a cerca de 

1,5% do Produto Interno Bruto mundial anual, ou cerca de US$ 
120 per capita, gasto aparentemente realizável. 

Infelizmente, o investimento em infraestrutura hídrica co
mo percentual do produto interno bruto caiu pela metade na 
maioria dos países desde o final dos anos 90. Se ocorrer uma 
crise de abastecimento no futuro proóximo não será por falta 
de know-how; ela ocorrerá por falta de visão e pela não dispo
sição de gastar o dinheiro necessário. 

Há, entretanto, pelo menos um motivo para otimismo: os 
países mais populosos do mundo e com as maiores necessida
des de infraestrutura hídrica Índia e China - são precisamente 
aqueles que estão tendo um rápido crescimento econômico. A 
parte do globo que provavelmente continuará sofrendo com 
acesso inadequado à água - a África com seu 1 bilhão de habi
tantes - é a que menos gasta em infraestrutura hídrica e não 
pode gastar muito; é crucial, portanto, que os países mais ricos 
forneçam mais fundos para auxiliar o esforço. 

A comunidade internacional pode reduzir as chances de 
uma crise global de água se dedicar sua mente coletiva ao de
safio. Não precisamos inventar novas tecnologias; temos ape
nas de acelerar a adoção das técnicas existentes para conser
var e ampliar as reservas de água. Resolver o problema da 
água não será fácil, mas podemos ter sucesso se começarmos 
imediatamente e nos mantivermos focados nisso. Caso contrá
rio, grande parte do mundo sofrerá com a sede. BI 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Meio Ambiente, n. 48, p. 54-61,  2012.




