
Água e 
biodiversidade 
A Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológi-
ca da ONU elegeu 2013 como o Ano da Água e da Biodi-
versidade. Sendo assim, ao longo deste ano, será mui-
to discutida a intrínseca ligação entre os dois temas, 
bem como os desafios relacionados a eles. 

A água é a base para a vida no planeta e a sua dispo-
nibilidade é um serviço ambiental. A natureza promo-
ve a ciclagem da água e, para que esse ciclo seja manti-
do, mananciais de abastecimento e matas ciliares pre-
cisam ser conservados. Contudo, se as bacias dos rios 
que fornecem água às represas continuarem perden-
do sua cobertura vegetal, esses mananciais correm o 
risco de se tornarem operacionalmente inviáveis. 

Uma importante estratégia para se garantir recur-
sos hídricos com qualidade e em quantidade suficien-
te é proteger as áreas naturais por meio do estabeleci-
mento de unidades de conservação. Atualmente, da 
água disponível para uso humano no Brasil, 9% é cap-
tada dentro dessas unidades e 26% é captada em fon-
tes a jusante a elas. Outra ação fundamental é incenti-
var a proteção de mananciais em propriedades parti-
culares, e isso pode ser feito por meio de mecanismos 
de pagamento por serviços ambientais (PSA). 

Um exemplo é Projeto Oásis, que premia financeira-
mente proprietários particulares que mantêm as áreas 
naturais em suas propriedades e que adotam práticas 
conservacionistas de uso do solo. 

O Brasil tem esses e outros exemplos positivos, 
mas ainda pode e deve fazer mais. Além de ampliar 
as unidades de conservação, pode evoluir no tema do 
PSA e para isso é preciso aprovar a lei que estabelece 

a Política Nacional 
de Pagamento por 
Serviços Ambien-
tais. É importante 
que essa política 
não se transforme 
apenas em um pro-
grama de transfe-
rência direta de ren-
da, devendo ser um 
incentivo àqueles 
que efetivamente 
contribuem para a 
proteção da nature-
za. É fato que o país 
necessita se desen-
volver e diminuir a 
pobreza, mas isso 
deve ser feito em 
consonância com a 

conservação da biodiversidade, que é a base da sobre-
vivência humana e do crescimento econômico. 

Contudo, inúmeras vezes, a ideia de desenvolvi-
mento econômico a qualquer custo tem se sobreposto 
à conservação. Por exemplo, se por um lado, o país di-
minuiu o desmatamento na Amazônia, por outro, 
aprovou no ano passado a lei que alterou o Código Flo-
restal, desobrigando quem desmatou ilegalmente a re-
cuperar as matas nativas em suas terras. 

Essa inconstância do compromisso com a conserva-
ção da natureza vem se repetindo há anos, mas não po-
de continuar. Para garantir a efetiva proteção do patri-
mônio natural e dos recursos hídricos, urge uma ação 
forte do governo brasileiro em defesa dessa causa, 
com definição e aplicação de regras e regulamenta-
ções, estabelecimento de taxações e adoção de puni-
ções em caso de descumprimento. 

É o governo quem deve delinear os caminhos que 
sociedade e empresas irão percorrer, disseminando os 
bons exemplos e restringindo os problemas. Até por-
que a passividade ainda é uma característica da popu-
lação nacional, que pouco reclama e se mobiliza a fa-
vor da proteção ambiental. É preciso agir e a ação for-
te do governo é fundamental para isso. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Inovação & Sustentabilidade,  p. 13.




