
ESTRATÉGICO No 1

1 W4

LM̂Mhhk4--

CRISE
Com a maior parte dos 0,34% de água disponível para uso no
planeta, o Brasil é peça fundamental na discussão sobre a
escassez e o mau uso dos recursos hídricos, que podem estender,
para o mundo, a série de conflitos regionais emergentes

ÁGUA JA É RECURSO
Jorge Possa
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// água é a melhor de todas as
coisas" - Píndaro, pensa-
dor grego, séc. VI— V a. C.

Já vai longe a época em que a água
poderia ser considerada como um re-
curso abundante e barato. Quase todos
os recursos hídricos de fácil acesso já
foram explorados; e o progresso pesa
cada vez mais sobre o meio ambiente,
comprometendo o ecossistema aquáti-
co, que sofre os efeitos da poluição.

FábioMárton, professorda UFMG
e consultor da Assembléia, ao falar
sobre a luta pela preservação dos recur-
sos naturais, lembra a frase do coman-
dante da Apoio VIII, Frank Borman, à
época da conquista espacial, ao olhar a
Terra e referir-se a ela como "um oásis
de vida na solidão do espaço": "Cada
um de nós precisa fazer alguma coisa
ao seu alcance para proteger este plane-
ta". E proteger a Terra é, sobretudo,
cuidar de seu mais importante recurso:
a água.

A água está relacionada com a
origem da vida no planeta, sendo sua
base física e química. A vida surgiu no
mar, hácercade 3.8 bilhões de anos. No
início, eram formas simples de vida,
como as bactérias. Com o tempo, elas
evoluíram e deram origem a formas
cada vez mais complexas, até chegar ao
ser humano. Mas a dependência com
relação à água continua. Cerca de 60%
do nosso corpo é constituído de água.
Podemos sobreviver vários dias sem
comida, mas muito poucos sem água.

Teoricamente, toda a água da Ter-
ra poderia ser usada para as mais diver-
sas finalidades, mas seria preciso reti-
rar os sais dissolvidos nos oceanos,
algo economicamente impraticável para
a tecnologia disponível. Com isso, a
água utilizável pelos homens
corresponde a urna ínfima parcela do
total.

Oceanos e mares respondem por
97,20% da água existente. Dos 2,80%
restantes, que correspondem à água
doce, 2,15% referem-se às geleiras e

calotas polares, principalmente na An-
tártica e na Groenlândia. Mesmo que
fosse possível liberar esta água, sua
utilização não seria viável, pois isso
significaria a elevação do nível do mar
em até 90 metros, inundando cidades e
áreas cultivadas em todos os continen-
tes. Resta, então, 0,65% de água doce,
sendo que 0,31% constitui-se de águas
subterrâneas situadas em profundida-
des na crosta terrestre inacessíveis à
nossa tecnologia. Temos, finalmente,

Oásis de vida na
solidão do espaço,
a Terra tem apenas

0,65% de água
doce, dos

quais 0,31% em
profundidade e o

resto mal
distribuído pela

superfície

apenas 0,34% da água existente no
planeta como água aproveitável, distri-
buída pelos rios, riachos, lagos e
aqüíferos subterrâneos acessíveis.
Como se vê, no "planeta água", a água
de que precisamos não é um recurso
assim tão abundante.

Sabedoria - Caso a humanidade
dependesse apenas desses recursos, seu
futuro sobre o planeta estaria em peri-
go. Mas a natureza, em sua sabedoria,
encarregou-se de criar um mecanismo
que purifica a água dos oceanos, pro-
duzindo a água doce de que necessita-
mos. E o ciclo hidrológico, mediante o
qual o calor do sol evapora a água da
superfície terrestre, que depois retoma
sob a forma de chuva, granizo e neve.

Dos oceanos, evaporam-se, diari-
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amente, 875 quilômetros cúbicos de
água (875 trilhões de litros), dos quais
775 trilhões retornam por meio de
condensação e precipitação. Os 100
trilhões de litros restantes são levados
pelos ventos em direção aos continentes
e,juntando-se à quantidade evaporada
das águas continentais, resultam numa
precipitação diária de 260 trilhões de
litros de água sobre a Terra, que aca-
bam tendo como destino final o mar.

Este é um ciclo simples, mas exis-
tem outros, complexos, em que a água
pode ficar confinada durante longo tem-
po, como no caso das geleiras, das
calotas polares ou das águas que te-
nham entrado em combinação com ou-
tros elementos em reações químicas.
No caso de reações químicas de mine-
rais, a água pode ficarafastada do ciclo

6 R1VISTA DO LEGISIXfl\'O



ÁGUA JÁ É RECURSO ESTRATÉGICO N-° 1

..,	,.,

-4, ,, i.Jl•p	-	.

até mesmo por períodos geológicos in-
teiros.

Distribuição - Mas apenas esses
dados não são suficientes para se ter um
quadro real da disponibilidade de água
no globo, porque a distribuição dos
0,34% de água utilizável não é unifor-
me. Os oceanos e mares ocupam 71%
da superfície terrestre; e, dos 29% res-
tantes, 10% são áreas continentais co-
bertas por geleiras e 9 9/e por desertos,
terras áridas e semi-áridas. Assim, a
superfície do planeta que possui recur-
sos hídricos disponíveis é de apenas
10% do total. "Considerando-se a im-
portância da água para os processos
vitais, para os ecossistemas e para o
desenvolvimento econômico das nações,
conclui-se que ela, mais do que o petró-

leo, é o recurso mundial estratégico
número um", sentencia Fábio Márton.

Em termos médios globais, os re-
cursos disponíveis ainda são abundan-
tes e suficientes para garantir um razo-
ável padrão de vida para a humanida-
de. Mas a desigualdade na distribuição
entre os continentes e a variação das
precipitações ao longo do tempo tor-
nam os recursos escassos em algumas
regiões e em certos períodos, ocasio-
nando problemas com os quais a hu-
manidade vemientandoaprenderacon-
viver desde os primórdios de sua exis-
tência.

Essa escassez relativa de água é
um problema que exige, cada vez mais,
uma rápida solução por parte da comu-
nidade internacional. Hoje, 26 países
dispõem de menos de mil metros cúbi-

cos anuais por habitante, o que pode ser
considerado uma situação de emergên-
cia. Onze estão na África, nove no
Oriente Médio, quatro na Europa, um
nas Antilhas e um no Extremo Oriente.
A situação é tal que alguns analistas
prevêem que a água possa ser a causa
de uma próxima guerra no Oriente
Médio.

Além disso, hão problema de mui-
tos países se localizarem a jusante de
rios que constituem suas mais impor-
tantes fontes de recursos hídricos. E o
caso do Egito, que depende do rio Nilo,
proveniente do Sudão; da Síria, que
recebe da Turquia o rio Eufrates; da
Hungria, que recebe o Danúbio; e da
Holanda, que recebe o Reno. Nesses
casos, o suprimento de água fica na
dependência de tratados internacionais
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que garantam aos países de jusante o
direito à água. Outro complicador é a
qualidade da água recebida, como no
caso da Holanda, onde as águas do
Reno chegam após terem drenado uma
das maiores concentrações industriais
do planeta.

Poluição - Ao lado dessas desi-
gualdades na distribuição da água na
superfície terrestre, há um problema
ainda mais grave, causado pelo próprio
homem, que é a degradação dos recur-
sos hídricos. O garimpo é uma das
atividades que mais comprometem o
ecossistema aquático. No Brasil, esse
problema é uma ameaça à maior parte
dos rios, não só em função da precari-
edade das leis e da fiscalização, mas,
também, devido ao fato de a maior
parte dos rios cortarem áreas potenci-
almente ricas em recursos minerais sus-
cetíveis de exploração por garimpa-
gem. Não são poucos os rios da Ama-
zônia contaminados com mercúrio, pro-
duto altamente tóxico usado no gari m-
po de ouro.

Outro fatorde degradação dos rios
é o quadro sanitário extremamente pre-
cário. A imensa maioria das cidades

brasileiras não tem sistemas de trata-
mento de esgoto. Um exemplo disso
pode ser encontrado na Bacia do São
Francisco, onde, entre muitas dezenas
de municípios, apenas Petrolina e as
cidades construídas pela Chesf para
abrigar populações de cidades alagadas
pela construção de reservatórios possu-
em tratamento de esgoto. O mesmo
acontece com relação aos efluentes in-
dustriais, lançados nos rios - com
raríssimas exceções - sem qualquer
tratamento.

Hoje, 26 países
dispõem de menos

de mil metros
cúbicos anuais por

abitante.
Especialistas

prevêem que a água
possa ser a causa de
uma próxima guerra

no Oriente Médio
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Para completar esse quadro, o
desmatamento criminoso e
indiscriminado e ouso intensivo e não
controlado de fertilizantes e defensivos
agrícolas, assoreando e envenenando
os cursos d'água, ainda não tiveram
resposta adequada por parte das auto-
ridades, permanecendo como preocu-
pação quase restrita aos ambiental istas.

O desperdício é outro problema. A
tecnologia de irrigação utilizada na
maioria das nossas bacias hidrográficas
é ultrapassada e precisa ser aprimora-
da para que haja melhor aproveitamen-
todaáguadisponível. A irrigaçãoacéu
aberto facilita a infiltração e a evapora-
ção, representando grandes perdas e
diminuindo as áreas que podem ser
irrigadas com os recursos existentes.

Demanda —Todos esses aspectos
tornam-se ainda mais graves em fun-
ção do aumento da demanda de água e
do crescimento demográfico. Hoje, a
população mundial é de 5,6 bilhões de
habitantes; e as estimativas apontam
para uma população de 6,2 bilhões no
ano 200() e de 8,5 bilhões em 2025.
Calcula-se que o consumo médio diário
de água, nos países desenvolvidos, seja
da ordem de 2 mil litros por pessoa,
incluindo-se a água gasta para o aten-
dimento das necessidades básicas do
indivíduo e aquela gasta nos processos
tecnológicos para obtenção de todos os
serviços e produtos de que ele se utiliza.
E, obviamente, qualquer avanço na luta
contra a pobreza irá incrementar a de-
manda de água por parte das popula-
ções beneficiadas.

Estima-se que um único pé de mi-
lho, durante o seu ciclo, consome 226
litros de água; e que a fabricação de um
carro gasta 30 mil litros. Para a produ-
ção de urna tonelada de aço, são neces-
sários 150 milhões de litros; e para uma
tonelada de papel, 250 milhões de litros
dc icua.

Riqueza—Em termos absolutos, o
Brasil é o país com maior disponibili-
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dade de recursos hídricos, que são da
ordem de 12% do total mundial. Recur-
sos que superam os da Europa ou da
África. Eles correspondem, ainda, aapro-
ximadamcnte 70% dos recursos hídricos
da América do Norte; 40% dos da Ásia
e 50% dos da América do Sul.

Mas essa abundância e o fato de
possuirmos a maior bacia hidrográfica
do planeta não impedem que tenhamos
uma extensa região semi-árida, com es-
cassez cíclica de água. Em termos de
disponibilidade por habitante, o Brasil
deixa de ser o primeiro para ser o 23°
país mais bem servido de água.

A relativa fartura, na maior parte
do território, fez com que o brasileiro,
historicamente, nunca desse a devida
importância à questão dos recursos
hídricos. Nossos hábitos refletem essa
despreocupação; agimos como se a água
fosse inesgotável. O mesmo acontece
com relação ao nosso ordenamentojurí-
dico e às práticas administrativas nos

diversos níveis de governo.
Assim, não é de estranhar que a

gestão de recursos hídricos seja um
dos grandes desafios da administra-
ção pública brasileira. Até hoje, cada
setor usuário - geração de energia
elétrica, irrigação, abastecimento hu-
mano e industrial, saneamento e ou-
tros - apropria-se da parcela dos re-
cursos totais de que necessita sem se
importar com as restrições que esteja
causando aos demais usos. Não há
planejamento integrado da oferta e da
demanda de água.

Uso múltiplo— Não há alternati-
va. A água, como bem econômico
imprescindível ao desenvolvimento,
deve ser aproveitada numa perspecti-
va de uso múltiplo. Muitas das suas
utilizações são conflitantes entre si,
como no caso da geração de energia e
da irrigação. Se o uso da água para
essas duas finalidades não for plane-

jadoconjuntamente,oconflitoé inevi-
tável. Mas a utilização dentro de urna
perspectiva de uso múltiplo racional e
sustentável, apesar de comum nos paí-
ses desenvolvidos, ainda não é uma
realidade no Brasil. Estamos muito atra-
sados nesse campo. O que se pode
observar aqui é o constante conflito de
interesses no uso múltiplo da água.

As experiências internacionais
bem-sucedidas mostram a necessidade
de uma gestão participativa e integra-
da, envolvendo todas as esferas do po-
der público e as comunidades, princi-
palmente os usuários das águas. No
mundo todo, só se conseguiu utilizar
racionalmente a água disponível, aca-
bar com os desperdícios e reverter o
processo de degradação dos rios e lagos
depois que os recursos hídricos passa-
ram a ser geridos de modo descentrali-
zado, considerando a bacia hidrográfica
como unidade básica e indissolúvel do
planejamento e do gerenciamento inte-
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grados do uso dos recursos hídricos.
Os países mais desenvolvidos têm

maior experiência que nós na gestão de
recursos hídricos. Na Europa, a Carta
Européia da Agua, fruto do chamado
Parlamento de Strasburgo, diz, basica-
mente, que uma bacia hidrográfica não
tem fronteiras, que não há fronteiras
que devam cercar uma administração
para a bacia como um todo. Ou seja,
fazendo um paralelo, não importa para
a bacia saber se está em Minas, na
Bahia, em Pernambuco ou Sergipe. A
bacia hidrográfica funciona como uni-
dade de planejamento, é a primeira
diretriz no gerenciamento de recursos
hídricos.

Aqui, a Constituição de 88já esta-
belece a bacia hidrográfica como base
do planejamento regional. "Agora, é
preciso partir para um novo modelo de
exercício político, que considere a ba-
cia hidrográfica como base da ativida-
de política", aconselha Fábio Márton.
"Um movimento interparlamentar, in-
terestadual, suprapartidário, que não
conhecerá fronteiras", completa.

Legislação - A primeira norma
legal de gestão de recursos hídricos no

----1	\

Brasil data de 1580, com as Ordena-
ções Filipinas, conjunto de leis decor-
rentes das decisões do rei Filipe, da
Espanha, quando Portugal estava sob
domínio espanhol. Entre outros assun-
tos, aquela legislação - refletindo a
escassez de água vigente na Península
Ibérica - continha dispositivos especí-
ficos sobre gestão da água e previa
penalidades severas para os que a de-
gradassem, bem como definia critérios
para lançamento de dejetos. Como cu-

O Brasil detém 12%
do total mundial dos
recursos hídricos e

imensas regiões
semi-áridas, de

escassez cíclica,
enquanto povo e

governo agem como
se a água tosse

recurso inesgotável

-
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riosidade, vale lembrar que as sanções
previam, paraaquele que conspurcasse
as águas públicas, até mesmo o degredo
para a África. Apesar de vigorar por
todo o período colonial, a legislação
nunca foi cumprida.

Apenas no começo deste século as
autoridades começaram a se preocupar
com a necessidade de dotar o País de
um arcabouço legal para a gestão dos
recursos hídricos. O primeiro projeto
de um Código de Aguas é de 1907, mas
isto só se tornou realidade em 1934,
com a promulgação do Código de
Aguas, contendo diversos princípios
pioneiros e considerado, internacional-
mente, uma das mais completas leis de
águas já produzidas. Vigente até hoje,
permanece válido, mas nunca foi inte-
gralmente aplicado porque, 60 anos
depois, diversos de seus dispositivos
ainda não foram regulamentados.

Na opinião do deputado federal
Fábio Feidman (PSDB-SP), um dos
mais respeitados arnbientalistas do País,
não é necessário dotar o País de um
novo código, como muitos argumen-
tam. Ele defende a "revisão, atualiza-
ção e complementação" do atual. "Os
recursos hídricos permanecem ausen-
tes das prioridades políticas nacionais.
E imperativo envidar esforços para
que esse tema adquira importância e
se possa efetivar, o mais breve possí-
vel, as mudanças necessárias em sua
gestão", analisa Feidman. Hoje, tra-
mita, no Congresso Nacional, um pro-
jeto de lei que disciplina a política
nacional de recursos hídricos e o de-
putado, na condição de relator da
matéria, apresentou um substitutivo
ao projeto original.
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Poluidor-pagador - A respon-
sabilidade pela aplicação do Código
de Aguas cabe ao Departamento Na-
cional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), órgão do Ministério de
Minas e Energia. Ele é responsável
pela outorga dos direitos de uso da
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água no Brasil, exceto para irrigação,
que ficaacargodo Ministério daAgri-
cultura.

Na opinião de Vinícius Fulzeira de
Sã e Benevides, coordenador-geral de
Recursos Hídricos do DNAEE, oCódi
go, apesar de seus 60 anos, tem concei-
tos bastante modernos. "Ele tem implí-
cito o princípio poluidor-pagador, o
conceito de uso múltiplo do recurso
hídrico e a questão da água como um
bem econômico, questões muito impor-
tantes, mas que, infelizmente, até hoje
não foram regulamentadas", avalia.
completando: "A água é um bem eco-
nômico, tal como o minério e o petróleo.
Um país que tem água é um país que
tem, potencialmente resolvida, uma sé-
rie de questões".

Equacionamento - O problema
da gestão dos recursos hídricos, como
se pode concluir, não é de fácil
equacionamento. Usos conflitantes,
indefinição quanto à política de

Usos conflitantes,
indefinição quanto

à política de
gerenciamento e

legislação incapaz
de proteger os
cursos d'água
mostram que o

problema da gestão
dos recursos

hídricos não é de
fácil solução

gerenciamento e legislação incapaz de
garantir proteção aos cursos d'água
são alguns dos problemas que necessi-
tam de soluções. E isso é particular-
mente importante no caso de Minas
Gerais, de cujas montanhas surgem as
nascentes dos principais rios das gran-
des bacias hidrográficas brasileiras, à

exceção da Bacia Amazônica. As águas
de Minas são repassadas a dez outros
estados da Federação, o que torna im-
prescindível que a discussão da melhor
forma de se proteger e utilizar racional-
mente o precioso líquido seja feita de
modo conjunto.

Minas Gerais pretende ter um
gerenciamento do uso múltiplo e racio-
nal dos recursos hídricos, pautado em
experiências como a levada a efeito no
Projeto Rio Doce, desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, em con-
vênio com a França. Ao lado disso,
iniciativas como a da Cipe-SãoFran-
cisco e a do Parlamento das Aguas,
nascidas no seio da Assembléia
Legislativa de Minas, somam esforços
no sentido de colocar o Estado na van-
guarda da discussão sobre tema tão
importante. Afinal, a água é um bem
econômico, e o Brasil é o maior deten-
tor desse bem. Temos que tomar conta
desse recurso.
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