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O ciclo hidrológico e a permanente circulação da água entre a 

atmosfera, água de superfície e águas subterrâneas, são completa

mente interligados e interdependentes. 

A água é vital para o desenvolvimento econômico de países, 

regiões e municípios. O quadro 1 resume as principais interações 

dos recursos hídricos com outros componentes fundamentais 

para a sustentabilidade. E o quadro 2 caracteriza o fluxo de inte

rações que dependem fundamentalmente da água para sua dinâ

mica e funcionamento. 

A distribuição desigual dos volumes hídricos de precipitação e 

da evaporação provoca balanços hídricos diferenciados por conti

nente, em muitos casos gerando desigualdades devido à disponi

bilidade de água com consequências na economia e na saúde da 

população. A tabela abaixo mostra o balanço hídrico por conti

nente com as diferenças de precipitação, evaporação e drenagem. 

IMPACTOS NA ECONOMIA 
Um dos problemas fundamentais referentes ao melhor gerenciamen

to dos recursos hídricos está ligado à importância da água nas eco

nomias de continentes, regiões e municípios. 

A água virtual, ou seja, a água utilizada na 

produção, especialmente na agrícola, movimen

ta-se no planeta de tal forma que é alocada em 

diferentes regiões daquela onde estão as planta

ções, com um permanente fluxo desse volume. 

Países com grande produção agrícola como 

Argentina, Brasil e Estados Unidos têm vanta

gens competitivas nessa produção enquanto os 

recursos hídricos estiverem disponíveis. Com o 

aumento da população e do consumo per capita 

e a necessidade de maior produção de alimentos, 

essas vantagens competitivas podem ser efeti

vadas rapidamente. 

A água é fundamental em muitos países 
para a produção de energia. O clássico exem

plo de exploração hidroenergética é o Brasil, 

onde pelo menos 50% da energia é de fonte hídrica, mas países co

mo os Estados Unidos, Rússia e muitos da África dependem de hi-

droeletricidade. As complexidades da produção hidroelétrica são 

já bem conhecidas; entretanto, a hidroeletricidade é ainda uma 

das formas "limpas" dessa produção e, portanto, o gerenciamento 

da construção e implantação de hidroelétricas demanda novas 

tecnologias e soluções criativas baseadas na interação de enge

nheiros, ecólogos, economistas, sociólogos e planejadores. 

ÁGUA E MUDANÇAS GLOBAIS 
O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) de 2007 apresenta inúmeros 

problemas referentes à quantidade e qualidade da água como 

resultado das mudanças globais. Grandes alterações no ciclo das 

águas são esperadas com o aumento dos extremos hidrológicos 

e impactos nos processos ecológicos, e ciclos biogeoquímicos, 

resultando em escassez de água em certas regiões, aumentando o 

número de desastres e inundações. Essa frequência passou de oito 

eventos por ano entre 1900 e 1989 para 40 por ano entre 1990 



e 1998 nas Américas, provocando inúmeros impactos socio

económicos com bilhões de dólares de prejuízo e milhares 

de mortes. 

Além dos impactos e instabilidades no ciclo hidrológico, há ris

cos à qualidade da água, p ossível aumento de doenças de vei

culação hídrica e consequências para a saúde humana com pers

pectiva de rápido aumento de doenças como dengue e malária em 

algumas regiões. 

Poluição, contaminação e eutrofização (fenômeno provocado 

por excesso de nutrientes, compostos ricos em fósforo ou nitrogê

nio, que estimulam a proliferação de microrganismos) de águas 

superficiais e subterrâneas são resultado de inúmeras atividades 

humanas, especialmente despejo de resíduos domésticos, não tra

tados, resíduos industriais e agrícolas e contaminação de águas 

atmosféricas. O conjunto de fontes pontuais e não pontuais em 

todas as regiões do planeta é enorme e complexo: nitrogênio, fós-

• Aumento da população e urbanização com intensa pressão 
de usos múltiplos dos recursos hídricos e impactos na qualidade e 
quantidade de águas superficiais e subterrâneas. Com o aumento 
dos volumes de água utilizados ocorreu também a diversificação 
dos usos múltiplos ampliando os impactos e suas consequências. 

• Aumento da escassez de água em certas regiões, qualidade de
crescente da água, aumento da poluição, eutrofização e contaminação. 

• Infraestrutura de baixa qualidade ou incompleta resultando 
em distribuição ineficiente de água tratada, aumento nos custos do 
tratamento e perdas de até 40% na água tratada. 

• Riscos devidos às mudanças globais, afetando qualidade e quan
tidade de água com escassez e estresse de água aumentando em cer
tas regiões e comprometendo o desenvolvimento e a saúde humana. 

• É necessário ampliar em escala global a mobilização pública 
no processo de decisão e desenvolver capacidade de informação 
objetiva, eficiente para melhorar a educação sobre a água 

• A governança dos recursos hídricos deve ser melhorada e o 
gerenciamento necessita de abordagens sistêmicas e 

novas perspectivas. 

O gerenciamento da água, a ciência das águas e a política das 
águas estão completamente separados em muitos países e regiões. O 
ciclo hidrológico, que é indissociável, é gerenciado por compartimen
tos: águas atmosféricas, águas superficiais e águas subterrâneas são 
administradas de forma independente e, em muitos casos, há diferen
tes legislações que atendem a esses compartimentos. A abordagem 
necessária é a de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos. 

DUAS SOLUÇÕES 

Exemplos práticos e baratos com relação à contaminação da água: 

• Cientistas descobriram que o vibrião da cólera se desenvolve no 
tubo digestivo de organismos do zooplâncton. A utilização de uma sim
ples rede de plâncton para cobrir o vaso de coleta de água utilizado pe
las mulheres em Bangladesh reduziu em 95% a incidência da cólera. 

• Da mesma forma, uma doença terrível e epidêmica em mui
tos países da África, a Onchocerchiasis, foi reduzida em 90% utili
zando-se a mesma solução barata e prática: redes para filtrar a 
água utilizada, o que elimina as cercarias que se desenvolvem na 
água de lagos e rios do continente africano. 

Muitas dessas soluções são de baixo custo e aplicação imediata e têm 
enorme impacto na saúde humana e nas economias regionais e locais. 



foro, metais pesados, arsênico, substâncias orgânicas como hor

mônios, antibióticos e pesticidas, além de substâncias tóxicas pro

duzidas por cianobactérias, acumulam-se na água, sob forma dis

solvida, particulada, no sedimento ou ainda nos organismos atra

vés da rede alimentar e, portanto, atingem os seres humanos e 

provocam danos à saúde. 

Esses processos de interação dos contaminantes com a saúde 

humana estão sendo pesquisados, mas ainda há inúmeras ques

tões a responder referentes a efeitos crônicos e agudos. Estudos 

epidemiológicos em grande profundidade e escala são necessá

rios para ampliar o conhecimento nessa área. Não há dúvida, en

tretanto, de que contaminação, poluição e eutrofização são todas 

consequências das atividades humanas e têm como resultado a 

deterioração da qualidade da água em todos os continentes. Os 

custos do tratamento de água para produzir água potável têm au

mentado consideravelmente devido à complexidade e intensida

de da contaminação. O aprofundamento da pesquisa científica 

nessa área é necessário para promover capacidade tecnológica e 

preditiva na solução desses problemas. 

Como já foi enfatizado, o gerenciamento de recursos hídricos é 

compartimentalizado, tornando-se pouco eficiente. Durante todo 

o século 20 o gerenciamento ambiental e de recursos hídricos foi 

local, setorial e de resposta a crises. A tendência atual é aumentar 

a capacidade preditiva, promover o gerenciamento integrado dos 

usos múltiplos e do ciclo hidrológico e atuar em nível de ecossiste

ma, no caso a bacia hidrográfica. Essa é uma tendência mundial 

que leva à descentralização na administração dos recursos hídri

cos, aumentando a capacidade de intervenções positivase de par

ticipação dos usuários, público, indústria, agricultores e poder pú

blico (municipalidades e distritos). 

Esse aumento de governabilidade tem resultado em ações po

sitivas e de envergadura na gestão dos recursos hídricos em nível 

mundial, especialmente na gestão das bacias hidrográficas, recu

peração de rios e matas-galeria e tratamento de esgotos. Também 

facilita o financiamento de projetos em microbacias e estimula a 

participação popular nesses projetos. 

SOLUÇÕES POSSÍVEIS 
As questões globais referentes à quantidade e qualidade da água 

estão relativamente bem delineadas e atualmente - além dos 

inúmeros problemas - há soluções a caminho. A descentralização 

da gestão das águas e o aumento das informações sobre bacias 

hidrográficas têm aumentado, e a sofisticação tecnológica com equi

pamentos avançados e sondas multiparamétricas promove informa

ções mais dinâmicas e consistentes. 

A cobrança pelo uso da água e o princípio do poluidor-paga-

dor vêm apresentando resultados satisfatórios em muitos países. 

Os programas conjuntos de monitoramento da água na comuni

dade econômica europeia, por exemplo, têm tido grande reper

cussão mundial na gestão e na governabilidade. As tentativas e 

propostas de aproximação da ciência das águas com o gerencia

mento e o aumento da consistência dos dados sobre contamina

ção e respostas dos ecossistemas aquáticos e organismos produ

zem efeito positivo na gestão, o que é completado com a partici

pação do público, que tem impulsionado políticas públicas em 

muitos países. 

Esforços para ampliar a capacitação de gerentes vêm sendo 

desenvolvidos por muitas instituições, mas especialmente a ini

ciativa do InterAcademy Panei (IAP), que representa 100 acade

mias de ciências, é uma das importantes e novas ações. 

Por outro lado, as questões de contaminação, impactos das 

mudanças globais e o papel da água na economia permanecem 

como zonas de fronteira em que a pesquisa e o gerenciamento de

vem ser incentivados. Uma mudança na abordagem do problema 

está em curso, ainda lenta, mas os esforços são positivos. Sobretu

do, não se deve considerar o problema global da água como uma 

limitação para esta geração ou para este início de século. Água se

gura em quantidade suficiente para as futuras gerações dará con

dições de sustentabilidade com melhor qualidade de vida para a 

população humana e com menor risco. 

ESTOQUES ESTRATÉGICOS 
As estimativas da disponibilidade de água doce no Brasil oscilam 

entre 12% e 16% dos estoques hídricos do planeta Terra. Isso 

inclui águas superficiais e subterrâneas. Em duas grandes unidades 

hidrográficas do Brasil - bacia Amazônica e do São Francisco -

concentra-se 80% da produção hídrica total. Aqui, a interação 

entre a variabilidade climática e a distribuição espacial e tempo

ral da precipitação dependem de interações entre processos 

regionais e continentais. 

No Brasil, a concentração e atividades da população humana 

são desiguais. Enquanto na região amazônica cada habitante tem 

disponível 700 mil m 3 por ano, no Sudeste essa oferta se reduz 

para 2 mil m 3 /ano. Essa distribuição desigual da disponibilidade 

hídrica, da população humana e das atividades industriais, co

merciais e agrícolas, além da urbanização crescente e em muitos 

casos desordenada, tem produzido impactos econômicos, sociais 

e na saúde humana. 

Água é essencial para o desenvolvimento econômico e para a 

qualidade de vida da população. Água de boa qualidade tem efei

tos importantes na saúde humana, diminui dramaticamente a 



mortalidade infantil e os índices de internações e aumenta a pro

dutividade das pessoas no trabalho e no estudo. Assim, águas do

ces superficiais e subterrâneas no Brasil são recursos estratégicos 

de alta relevância com impactos econômicos, sociais e no desen

volvimento nacional. A gestão desses recursos hídricos deve avan

çar para integrar a ciência das águas, com a gestão integrada e a 

política das águas, dando oportunidade para avanços conceituais 

e gerenciais de grande alcance para a sociedade brasileira e para o 

desenvolvimento sustentável do país. 

As estratégias para a conservação e recuperação dos recursos 

hídricos no Brasil devem levar em conta a falta de água atual e fu

tura em algumas regiões como o Nordeste; a escassez de água que 

caracteriza um desequilíbrio no abastecimento e na demanda; e o 

estresse que consiste em um conflito sobre usos competitivos. Ao 

considerar as estratégias para a conservação e recuperação de re

cursos hídricos, devem-se levar em conta os problemas funda

mentais referentes à disponibilidade/demanda/impactos: o de

sempenho da economia, o aumento e a urbanização da população 

humana; a diversificação da demanda por usos múltiplos e a ne

cessidade urgente de suprir toda a população com água disponí

vel e de boa qualidade, além de saneamento básico. 

CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 
A falta de tratamento de esgotos no Brasil ainda é um dos grandes 

problemas que afetam a população de áreas urbanas e rurais. As 

populações periurbanas dos grandes centros metropolitanos sofrem 

de escassez, têm acesso reduzido e recebem água de baixa qualidade 

e, além disso, pagam um preço maior por esse abastecimento. 

A água virtual, aquela utilizada especialmente na produção 

de alimentos no Brasil, tem importância estratégica atual e futu

ra. Argentina, Brasil e Estados Unidos dispõem de grande vanta

gem competitiva na produção de alimentos devido à disponibili

dade de água. Em 2025 essa vantagem se acentuará devido à re

dução da disponibilidade hídrica em algumas regiões do planeta, 

como em grande parte do continente africano. O Brasil tem van

tagem estratégica nesse sentido, e a conservação da água para 

produção agrícola com tecnologias adequadas, menor consumo 

e tratamento de resíduos eficiente, com recuperação de bacias hi

drográficas e mananciais, pode ser um fator decisivo na produ

ção agrícola do futuro. 

O investimento de recursos econômicos na recuperação de ba

cias hidrográficas e de mananciais, na revitalização de represas e 

da rede hídrica é essencial e estratégico, pois promove novas alter

nativas econômicas e sociais em diferentes regiões, gerando traba

lho e renda a partir de benefícios resultantes da água de boa quali

dade com sistemas aquáticos continentais livres de grandes dese

quilíbrios e impactos. Esses investimentos são vultosos, mas essen

ciais e urgentes. O volume de recursos necessários impõe a questão 

referente ao financiamento público/privado dos investimentos e o 

acesso da população a água de boa qualidade. SB 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Meio Ambiente, n. 48, p. 62-67, 2012.




