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blema com o volume de esgoto nos rios. Agregase a isso o desenvolvimento industrial da China,
sobretudo depois dos anos 90, e a situação fica
ainda pior. Essa industrialização ocorreu principalmente nas áreas urbanas, onde morava a
maioria dos trabalhadores com qualificação. Foi
assim na província de Guandong — onde fica o
centro da produção manufatureira chinesa. O
resultado de tudo isso é a poluição dos lençóis
freáticos das áreas urbanas.
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americano Darrin Magee viaja regularmente à China para estudar um
dos temas mais desafiadores da atualidade para o país mais populoso
do mundo: a água. Diretor da Iniciativa de Estudos Ambientais Asiáticos do Hobart and William Smith Colleges, instituição de ensino superior independente fundada há quase 200 anos no estado de Nova York,
Magee é considerado a maior autoridade mundial quando o assunto é
a água na China. Observar friamente as estatísticas, ele alerta, pode
deixar a impressão de que a situação não é tão grave quanto se apregoa
— afinal, há quase tanta água para cada chinês quanto para cada inglês
ou espanhol, segundo dados da Organização das Nações Unidas. A questão, no entanto, está na qualidade do recurso. Aliado à produção diária
de esgoto doméstico por mais de 1 bilhão de habitantes, o rápido processo de industrialização da China a partir da década de 90 ajudou a
contaminar com metais pesados a água subterrânea que acaba nas torneiras das casas chinesas. "Certos compostos sintéticos usados na produção de equipamentos de alta tecnologia são proibidos em países como os Estados Unidos e a Coreia, mas não na China", afirma Magee.
"Como nenhum sistema de tratamento hídrico urbano do mundo é capaz de lidar com esses químicos, eles permanecem na água chinesa,
causando sérios prejuízos à saúde." Em entrevista a EXAME, Magee
detalhou os problemas que a China terá de enfrentar.
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EXAME A China é apontada como um lugar
com grandes restrições hídricas. Mas a disponibilidade de água no país é parecida com a
do Reino Unido ou da Espanha. Qual é o problema com a água na China?
DARRIN MAGEE Quando falamos sobre a
China, parece que tratamos de vários países
diferentes. Na média, a disponibilidade anual
de água per capita é abundante. Mas o problema está na desigualdade geográfica. No sudeste da China, com as chuvas de verão, não há
falta de água, e sim excesso. Já no extremo
noroeste, nota-se uma escassez muito grande.
Em um país com quase 1,3 bilhão de pessoas,
se 10% da população está sujeita a elevados
níveis de incerteza hídrica, isso representa 130
milhões de pessoas, o equivalente a quase metade da população dos Estados Unidos. Mas o
problema maior nem é esse. A grande questão
é a qualidade dessa água.
Porquê?
Cerca de 70% da água superficial do país está
poluída. É um percentual estarrecedor.
Como o país chegou a essa situação?
Basicamente, trata-se da poluição urbana, do
dia a dia das cidades. Vamos lembrar que mais
de 400 milhões de habitantes vivem em áreas
urbanas, nas quais o tratamento de esgoto não
é bom. Sempre que isso ocorre, temos um pro-

Como é possível reverter essa situação?
As pessoas gostam de dizer que, tendo dinheiro
suficiente, é possível fazer qualquer coisa. Não
é bem assim. Existe uma nova base química
utilizada na produção de equipamentos de alta
tecnologia que é muito resistente. São os produtos orgânicos sintéticos, compostos reconhecidamente cancerígenos, que não se decompõem facilmente. Nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em vários países asiáticos, eles são
ilegais. Na China, infelizmente, não. Nenhum
sistema de tratamento hídrico urbano no mundo é capaz de eliminar totalmente esses produtos. Eles permanecem na água, causando sérios
prejuízos à saúde das pessoas.
A agricultura utiliza muita água, e é uma atividade importante para a China. Qual é o peso da produção agrícola na restrição ao acesso à água no país?
O uso agrícola da água é o mais fácil de resolver.
Dá para adotar técnicas de irrigação mais eficientes. Podemos cultivar plantas mais apropriadas ao clima local e que não exijam irrigação. Esse mesmo problema existe nos Estados
Unidos. Nos estados de Colorado, Arizona e
Nevada, há áreas em que não deveria existir
agricultura, mas elas são irrigadas. Há também
o problema do uso de pesticidas. Embora a China também tenha irrigação e pesticidas, o mais
preocupante lá é mesmo a contaminação industrial das fontes hídricas e dos rios.

Quais são os melhores exemplos de projetos que
estão tentando solucionar a questão?
Embora não seja um entusiasta da ideia, acredito que o projeto de transposição de água do
sul para o norte da China — que deve custar
aproximadamente 60 bilhões de dólares — levará muitos bilhões de metros cúbicos de água
para regiões com grande escassez, resultando
em certo alívio. Mas não dá para transportar
água do sul da China, cruzando o centro do
país, e esperar que ela chegue limpa ao norte.
Ela vai passar por rios que cruzam as áreas
mais populosas e industrializadas do país. Ou
seja, a China é como uma embarcação no meio
do oceano: há água por todos os lados, mas
nada é apropriado para beber.
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Cerca da metade do PIB chinês é produzida
em 11 províncias que já sofrem com a falta de
água. De que forma a escassez pode ser um
obstáculo ao crescimento chinês?
Para um país que opera no limite da oferta de
energia e de água, a disponibilidade de água
de qualidade é muito preocupante. Mas tenho
ouvido que as fábricas chinesas vão ser transferidas para as áreas com mais abundância de
água. A industrialização chinesa ocorreu na
costa, mas, à medida que o transporte melhora e a força de trabalho decide que não vai
mudar para arranjar um emprego, o desenvolvimento muda de direção. Vai para o interior.
Por isso, não devemos ver um grande impacto
no crescimento econômico num futuro próximo.
A pergimta que fica é se o
governo chinês tomará
providências para evitar
no interior o que aconteceu na costa do país.
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Qual tem sido o papel do Partido (Comunista na
solução dessa questão?
Há vontade politica para
enfrentar o problema?
O governo central chinês
está muito preocupado
com as mudanças climáticas e como elas afetam
o platô do Tibete. Vários
rios da China, o Amarelo,
o Yang-tsé e o Mekong
superior, dependem diretamente do derretimento da neve no platô
do Tibete. Isso sem falar
nos rios menores. A preocupação existe.

cimento dos riscos para a saúde pública, mas
nada é feito. Tudo isso é uma lástima.
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A China é como
uma embarcação no meio
do oceano: há água
por todos os lados, mas
nada é apropriado
para beber
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Essa preocupação se traduz em políticas para
resolver os problemas ligados à água?
Não. O tratamento de água não está sendo realizado seriamente no país. O uso dos recursos
hídricos também não é eficiente. O monitoramento do despejo de água industrial, por
exemplo, não é feito de maneira correta. Existe muita corrupção envolvida entre agentes
públicos e empresas privadas e públicas.
Quando uma fábrica vai ser inspecionada, ela
costuma ser avisada na véspera. Os gerentes,
então, desligam o processo mais poluente um
dia antes e a avaliação mostra que está tudo
bem. Isso acontece porque o governo chinês
está mais preocupado com a estabilidade social, o nível de emprego e o crescimento do
PIB. Um exemplo: 60% do arroz plantado no
sul da China, que é cultivado em áreas alagadas, está contaminado por cádmio, um metal
tóxico para os ossos. Todo mundo tem conhe-

o senhor está otimista
em relação à capacidade
de reação da China?
Diria que eu sou otimista
e pessimista ao mesmo
tempo. Estou otimista em
relação à capacidade intelectual e financeira da
China. Existem conhecimento e dinheiro para
resolver muitos dos problemas graves do país,
mais especificamente as questões da qualidade
e da escassez de água. Porém, sou muito pessimista em relação à vontade política do governo chinês de levar a sério esses assuntos.
De imediato, seria necessário um aumento
maciço no orçamento e no poder de atuação
do Ministério de Proteção Ambiental. Sem
essas medidas, não dá para monitorar a indústria e punir os poluidores. É preciso mudar o
sistema de incentivos dos funcionários dos
governos locais para que eles passem a dar
prioridade às questões ambientais. Também
estou muito preocupado com os problemas
relacionados à contaminação que já ocorreram, como envenenamento por chumbo, cádmio e mercúrio, e que continuam arruinando
a vida de milhões de chineses. A situação é
grave, exige urgência, mas as ações não têm
sido tomadas na velocidade adequada. m
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 52-55, nov. 2012.

