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O planeta enfrentará um déficit de 40% no abastecimento de água até 2030, a menos que melhore drasticamente a gestão deste recurso precioso. O alerta é das Nações Unidas,
detalhado no relatório “Water for a Sustainable World”, lançado em março.
A crise hídrica pegou de surpresa a população brasileira, governantes e empresas. Mas, como ser vê, o problema é global. A pressão sobre os recursos mundiais
de água doce está aumentando devido ao consumo de água e da poluição.
Nesta edição especial de Insight BIOMA, analisamos a questão a partir dos
diversos aspectos que impactam a questão. Como toda crise, esta pode representar uma oportunidade de mudança. E para melhor. É o que esperamos.
Boa leitura!
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SUSTENTABILIDADE

O último trem

para o desenvolvimento

sustentável

Por Jeffrey D. Sachs
Professor da Universidade de Columbia e diretor do Instituto Terra e
consultor especial da Organização das Nações Unidas para os Objetivos do Milênio

Há um ano, estive no Brasil para o lançamento do polo
brasileiro da Rede de Soluções para o Desenvolvimento
Sustentável, das Nações Unidas, uma iniciativa do
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon. A principal
mensagem que ouvi naquele dia foi que São Paulo
estava sofrendo uma megasseca, mas os políticos locais

crescente crise ambiental, pondo em perigo seus próprios
países e outras nações.
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o mundo: muitos líderes políticos estão ignorando a
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calaram-se a respeito. Essa é uma realidade em todo
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o caso do Brasil, as autoridades estaduais
e federais tinham outras coisas em mente
em 2014: sediar a Copa do Mundo em junho e julho e vencer as eleições no fim do
ano. Então, adotaram uma tática política testada pelo
tempo: esconder a má notícia atrás de uma mensagem de “está tudo bem”.
Alguns lugares têm sido ainda mais irresponsáveis do que simplesmente ignorar os riscos. Áreas
costeiras na Carolina do Norte, como as do mundo
todo, estão ameaçadas pela elevação do nível do mar,
causada pelas mudanças climáticas induzidas pelo
homem. No entanto, em 2012, incorporadoras imobiliárias convenceram o Legislativo estadual a barrar
o uso de evidências científicas relativas à elevação
dos níveis do mar nas políticas de gestão costeira do
Estado, pelo menos até 2016. A questão é igualmente
flagrante no nível federal: os membros do Congresso
dos Estados Unidos, a serviço das grandes petrolíferas, simplesmente negam a realidade das mudanças
climáticas.
Mas as crescentes ameaças ambientais estão forçando caminho para chegar às manchetes dos jornais, quer os políticos e incorporadores imobiliários
gostem ou não. As más notícias sobre megassecas
e escassez de água doce vão do Brasil até a Califórnia, passando por países subjugados por conflitos no
Oriente Médio.
Com 20 milhões de pessoas, a Região Metropolitana de São Paulo está agora na iminência de racionamento de água, uma ameaça sem precedentes
para uma das principais cidades do mundo. Na Califórnia, este inverno tem sido mais uma estação de
estiagem, num período de seca de quatro amargos
anos, um dos mais graves da história da região. No
Paquistão, o ministro de Água e Energia declarou
recentemente que “sob a situação atual, nos próximos seis a sete anos, o Paquistão poderá se tornar
um país carente de água”. No Irã, as zonas de mangue Hamoun, na fronteira com o Afeganistão, estão
desaparecendo, o que representa uma grave ameaça
para a população local.
Olhando para trás, fica claro que uma seca de uma
década na vizinha Síria ajudou a desencadear o mal-estar que se transformou em uma guerra civil catastrófica, com pelo menos 200 mil sírios mortos e sem
fim à vista para a violência. A seca tinha deslocado
um número estimado de 1,5 milhão de pessoas e causou a alta nos preços dos alimentos, levando a uma
espiral de protesto, repressão e, finalmente, a guerra.
Embora a seca não explique toda a violência que se
seguiu, ela certamente desempenhou um papel.

Cada uma dessas secas reflete uma complexa
combinação de fatores: a mudança climática a longo
prazo, padrões climáticos de uma década de duração,
demanda crescente das populações por água doce,
a má gestão dos recursos locais, e, claro, a falta de
atenção e vontade política. Cada seca deve, portanto,
ser confrontada localmente, abordando as realidades
locais.
No entanto, a mensagem global também é clara: a
crescente população do mundo (agora em 7,3 bilhões,
mas suscetível de atingir oito bilhões até 2024 e nove
bilhões por volta de 2040), acompanhada por fatores
tais como alterações climáticas induzidas pelo homem e uso excessivo de água doce para as necessidades de irrigação e urbanas (especialmente quando
as cidades são construídas em regiões secas), está
estimulando o potencial para a catástrofe.
Pesquisas recentes indicam que essas tendências deverão intensificar-se. Quase todos os estudos
sobre alterações climáticas induzidas pelo homem
apontam que a região do Mediterrâneo – incluindo
focos de insegurança, como a Líbia, Egito, Israel, Palestina e Síria – está suscetível a sofrer mais uma
redução significativa na precipitação, agravando a
tendência de seca que ocorreu durante o último quarto de século. Da mesma forma, um estudo recente
realizado por meus colegas no Instituto da Terra, da
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cada país no momento em que as metas serão adotadas, em setembro.
Nesta Primavera e Verão, em países de todo o
mundo, as instituições afiliadas à Rede de Soluções
para o Desenvolvimento Sustentável convidarão os
governos para começar a sessão de reflexão sobre
como alcançar o desenvolvimento sustentável nas
suas cidades, países e regiões. Muitos políticos, sem
dúvida, ficarão gratos pelo apoio de suas universidades, ONGs e empresas líderes. E aqueles que quiserem se esconder da realidade descobrirão que já não
podem.
Isso porque a nossa nova realidade é formada por
secas, ondas de calor, tempestades extremas, elevação do nível do mar e padrões climáticos instáveis. Se
não agirmos com clarividência e basearmos nossas
ações em evidências científicas, o estresse hídrico,
a insegurança alimentar e crises sociais não serão
coisas do passado. Em outras palavras, as crescentes
ameaças de hoje não poderão ser escondidas. A Era
do Desenvolvimento Sustentável deve ser construída
baseada em abertura, participação e ciência. •

|

Universidade de Columbia, mostrou que as mudanças climáticas induzidas pelo homem causarão cada
vez mais frequentes megassecas no Sudoeste Americano e em estados de grandes planícies na segunda
metade deste século.
Em setembro deste ano, líderes mundiais se reunirão nas Nações Unidas para adotar um conjunto
de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
para enfrentar essas crescentes ameaças. O ODS assegurará uma ação global, mas, como o presidente
dos Estados Unidos John F. Kennedy disse uma vez
sobre os acordos da ONU, eles podem servir como
uma alavanca para ajudar a mover o mundo em direção à ação. É por isso que é tão importante iniciar o
planejamento para o ODS agora.
Ban Ki-Moon lançou o ODS para ajudar países a
alcançar os novos objetivos. Os seus membros-chave incluem universidades e centros de pesquisa em
todo o mundo, com as principais empresas e ONGs
atuando como importantes parceiros. Polos nacionais e regionais do ODS estão sendo formados em
todo o mundo – nas Américas, Europa, Oriente Médio,
Ásia Meriodional, Leste da Ásia, África e Oceania. O
objetivo é garantir uma forte participação no ODS em
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Legislação

hídrica:
Crise

será mais uma

oportunidade
perdida?
Por Luiz Gustavo Bezerra e Gedham Gomes
Especialistas em Direito Ambiental e, respectivamente,
sócio e associado de Motta Fernandes Rocha Advogados
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ais uma vez, o Brasil dá sinais de quão longo é o caminho a
ser trilhado para que o país alcance a maturidade necessária
à efetiva concretização de suas próprias leis. A bola da vez
é o marco regulatório de gestão de recursos hídricos, que se
tornou foco das atenções com a recente, e sem precedentes, crise hídrica vivenciada no país, em particular pelos estados da região Sudeste.
Após quase duas décadas de instituída a Política Nacional de Recursos
Hídricos pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, rica em instrumentos de gestão e controle do uso dos recursos hídricos, fica clara
a incapacidade de nossos administradores de implementar tais instrumentos de forma eficaz.
Diante da ausência de um planejamento minimamente adequado
para o gerenciamento dos abundantes recursos hídricos brasileiros (e
sem contar a parcela de culpa que pode ser atribuída à ausência de
consciência coletiva dos consumidores brasileiros para o uso racional
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da água e ao desperdício decorrente da precária infraestrutura de distribuição e abastecimento), a crise
era anunciada e, ao que tudo indica, só não se avizinhou mais cedo por bondade da natureza. Aliás, não é
a primeira vez que o alarme da falta de planejamento
soa no Brasil: fato é que já enfrentamos situação semelhante nos idos de 2001/2002. À época do que se
convencionou chamar de “crise do apagão”, o pouco
volume de chuvas e o insuficiente planejamento em
outro setor – o energético – afundou o país em meses
de incerteza quanto a sua autossuficiência energética e atrasou o desenvolvimento da economia.
Hoje, à luz do cenário de incerteza quanto ao
abastecimento hídrico da região Sudeste, e além das
medidas emergenciais que se fazem necessárias
para mitigar de forma imediata os impactos da crise,
que é real, é preciso tentar entender onde estão os
erros e como foram cometidos; é preciso diagnosticar o porquê de uma das mais avançadas legislações
de gestão de recursos hídricos não ter sido capaz de
evitar tal crise. Essa análise em perspectiva torna-se ainda mais premente no atual contexto de uma
sociedade global consciente e preocupada com os
incontestáveis efeitos das mudanças climáticas, que

tornam a água um bem cada vez mais valioso, cuja
utilização deve ser racional, eficiente e pautada por
diretrizes que garantam sua disponibilidade. A nosso
ver, a análise deve começar pela efetividade dos instrumentos de gestão de recursos hídricos propostos
pela Lei nº 9.433/97, passando necessariamente pela
atuação equivocada dos órgãos responsáveis por sua
implementação.
Nada mais justo. Afinal, um dos principais pilares
da Política Nacional de Recursos Hídricos é o fato de
que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado. Não é por acaso que a Política
pretende, entre outros objetivos, assegurar à atual e
às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, bem como prevenir a ocorrência de eventos hidrológicos críticos, tanto os de origem natural como
os decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Para tanto, a Política Nacional de Recursos Hídricos conta com diversos instrumentos, tais como
os Planos de Recursos Hídricos, as outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo
uso de tais recursos, apenas para enumerar alguns.
Em síntese, e nos termos da Lei nº 9.433/97, os
Planos de Recursos Hídricos são de longo prazo e
objetivam fundamentar e orientar o gerenciamento
de recursos hídricos e a implementação da própria
Política Nacional de Recursos Hídricos; as outorgas visam ao controle quantitativo e qualitativo dos
usos da água, assegurando o exercício dos direitos
de acesso à água; e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, com base na premissa de que a água é
um bem econômico em si mesmo, incentiva seu uso
racional ao mesmo tempo em que angaria recursos
para o financiamento de iniciativas em prol da adequada gestão de recursos hídricos.
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Recursos Hídricos venham logrando êxito na concretização a contento dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Analisemos como exemplo o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Antes de
mais nada, a morosidade que assola todos os níveis
da Administração Pública brasileira também se fez
presente no processo de elaboração e aprovação do
Plano Nacional de Recursos Hídricos, que somente
foi aprovado quase uma década após a instituição da
Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997.
Aprovado em 2006 pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, o Plano Nacional possui quatro
volumes, dedicados ao diagnóstico dos recursos hídricos no Brasil, aos cenários de referência para planejamento, às diretrizes de planejamento e aos programas e metas de concretização do planejamento.
Desde então, esforços são envidados no sentido de
implementá-lo. Contudo, a incapacidade de dar efetivo cumprimento ao Plano Nacional é reconhecida pelos próprios atores envolvidos: no documento “Plano
Nacional de Recursos Hídricos – Prioridades 20122015”, de dezembro de 2011, o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos reconhece algumas falhas como
limitadoras do progresso esperado, entre as quais as
“dificuldades na montagem do arranjo institucional e
da máquina necessária para a coordenação e acompanhamento da implementação do Plano” e a “falta de
alinhamento dos atores estratégicos na condução das
atividades mínimas necessárias”.
Tais falhas são endêmicas na Administração
Pública brasileira, de sorte que também explicam a
ineficiência na implementação de outras políticas públicas. Fica claro que não bastam medidas emergenciais, tais como a criação de grupos de trabalho ou
forças-tarefa para lidar com a crise, a exemplo do que
fizeram São Paulo e Minas Gerais neste início de ano.
É imprescindível que as falhas estruturais já reconhecidas pelo sistema sejam endereçadas, não com
medidas que nada mais fazem do que correr atrás do
prejuízo, mas sim com propostas que solucionem o
problema a longo prazo.
De fato, o país ainda terá que se esforçar muito
para dar conta do enorme desafio que é impedir o
esgotamento de um de seus mais abundantes recursos. A crise que ora nos ameaça deve ser encarada
como uma oportunidade de aprendermos a lição e
avançarmos em direção a verdadeiros instrumentos
de planejamento de longo prazo, que efetivamente
garantam a disponibilidade e a adequada gestão de
um dos recursos mais preciosos que este país detém:
a água. •

|

É essencial que tais instrumentos sejam enxergados não de forma individualizada e compartimentalizada, mas sim reconhecendo-se sua interdependência. Veja-se: a raiz de tudo está no planejamento, a
partir do qual medidas concretas devem ser adotadas
com vistas à efetivação dos planos delineados. Se, de
um lado, os Planos de Recursos Hídricos devem, por
exemplo, analisar a evolução do crescimento demográfico e das atividades produtivas de determinada
região, propondo metas de racionalização de uso e
medidas a serem implementadas para o alcance dessas metas, é óbvio que as outorgas concedidas pelo
Poder Público devem estar subordinadas às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos
Hídricos. Seguindo o mesmo raciocínio, a cobrança
pelos usos de recursos hídricos deverão incidir sobre
os usos outorgados, cujos recursos financeiros gerados deverão ser revertidos, em boa parte, para os
estudos, programas, projetos e obras previstos nos
Planos de Recursos Hídricos.
Entretanto, por falta de articulação dos agentes
envolvidos, não é o que ocorre no mais das vezes.
Exemplo disso são as não raras situações em que,
mesmo com o instrumento da outorga implementado
(geralmente sob a coordenação do órgão ambiental
competente), ainda não há sistema de cobrança pelos
usos outorgados (que, em grande parte, depende da
atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, um dos
mais celebrados instrumentos de governança da Política Nacional de Recursos Hídricos).
Outro ponto importante é que, além dos instrumentos mencionados acima, a Lei nº 9.433/97 criou
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, que, grosso modo, é composto pelos órgãos
dos poderes públicos federal, estadual, distrital e municipal com competências relacionadas à gestão de
recursos hídricos. Entre os órgãos que compõem o
Sistema, vale citar o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal e os Comitês de Bacia Hidrográfica. Como não poderia deixar de ser, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e de seus instrumentos é responsabilidade dos órgãos do referido Sistema, o que inclui a coordenação
da gestão integrada das águas e o arbitramento administrativo dos inevitáveis conflitos relacionados ao
uso da água (a exemplo do que vem ocorrendo entre
os estados do Rio de Janeiro e São Paulo a respeito
da utilização das águas do rio federal Paraíba do Sul).
A par da crise em curso, não nos parece que os
órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de
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Agronegócio

Água
e agricultura:
perfeita conjugação de interesses

A agricultura é um dos maiores setores
econômicos do mundo. E contribui, em
média, com 6% do Produto Interno Bruto
global (dados e estimativas da ONU Água).
E talvez até mais, se forem contabilizadas
as transações não monetizadas, comuns na
agricultura familiar. É também o setor em que
a maior parte do valor agregado vem do uso
de recursos diretos (terra, água, minerais).
Portanto, é onde as fronteiras planetárias são

|

insight-bIOMA

sentidas de forma mais acentuada.
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a

agricultura de sequeiro – técnica usada para cultivo
em terrenos onde a pluviosidade é diminuta - é o sistema agrícola predominante em todo o mundo. Esse
método é usado em 85% da área cultivada, sendo
responsável por 58% da produção total da safra. A agricultura
na África Subsaariana e na América Latina é baseada principalmente nesta técnica. A lacuna entre os rendimentos reais e
potenciais é maior em algumas partes da África subsaariana,
que têm o potencial para dobrar sua produção, mesmo com a

17
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agricultura menos intensiva em insumo. Estima-se
que haverá uma expansão global da agricultura de
sequeiro da ordem de 2,8% em 2050 (atingindo 1,4
bilhão de hectares). Segundo essa projeção, haverá
uma diminuição nos países desenvolvidos, que reduzirão sua contribuição para a produção total de culturas para 57%.
A fim de evitar considerável expansão das áreas
de cultivo de sequeiro – causando a perda de florestas e outros sistemas ecológicos valiosos – a produtividade dos sistemas já existentes precisa aumentar através de melhorias na terra, gestão da água e
fornecimento de insumos. Os custos de investimento
para melhorar áreas de sequeiro tendem a ser baixos, se comparados aos da agricultura irrigada. Em
princípio, se a diferença entre o rendimento real e
potencial chegar a 80%, nada menos que 85% da demanda projetada de alimentos podem ser cumpridos
em 2050. Um dos principais desafios na agricultura
de sequeiro é como de introduzir soluções técnicas
acessíveis para melhorar a gestão da terra e da água
e produção agrícola, sem aumentar os riscos de degradação do solo e água.
A agricultura irrigada é praticada em 15% da área
total de terra cultivada, sendo responsável por 42%

da produção. Projeta-se um aumento da área irrigada
de 240 milhões de hectares em 2005 para 273 milhões em 2050, o que representa um aumento para
16% da área total cultivada e 43% da produção total
da safra. A expansão da irrigação será exclusivamente nos países em desenvolvimento. A maior parte da
expansão em terras irrigadas será alcançada através
da conversão de agricultura de sequeiro. No entanto,
a irrigação também tem lugar em solos áridos, não
adequados para a agricultura de sequeiro. Dos 219
milhões de hectares irrigados atualmente nos países em desenvolvimento, um número estimado de
40 milhões de hectares está em terra árida, podendo
aumentar para 43 milhões de hectares em 2050. O
aumento de parte das terras irrigadas também contribuiria para intensificar cultivos e rendimentos. E,
na agricultura irrigada, um dos grandes desafios é
justamente evitar a intensificação das culturas, o que
resulta em degradação do solo e da água.
No futuro, haverá menos água disponível para a
agricultura. Em 2050, a utilização da água para outros fins mais que dobrará, aproximando-se mais de
900 km3 por ano. Segundo as projeções, os países
em desenvolvimento são os que mais contribuirão
para o aumento da demanda. Já nas nações desen-
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Agricultura e qualidade da água
Garantir a qualidade da água é passo fundamental para o desenvolvimento sustentável das
sociedades. Ao mesmo tempo, a produção agrícola é uma das principais causadoras da poluição da água. A poluição, por sua vez, impacta
diretamente a disponibilidade de recursos de
água, contribuindo para sua escassez. Ele aumenta os custos de purificação de água e reduz
benefícios econômicos da produção agrícola e
industrial.
É sabido que a meta para acesso a saneamento básico, estabelecida pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, não será
atingida em 2015.
Em 2050, quase 1,4 bilhão de pessoas ainda não terão acesso a esses serviços. Na maior
parte dos países da OCDE, a melhoria contínua
da eficiência no manejo da adubação agrícola e
no tratamento de águas residuais são esperados
para estabilizar e restaurar a qualidade da água
em 2050. No mundo em desenvolvimento, no
entanto, os fluxos de nutrientes provenientes da
agricultura e esgoto não tratado devem aumentar nas próximas décadas, deteriorando ainda

mais as condições da água e do solo. Deterioração da qualidade da água é esperada devida à
falta de saneamento adequado. Uma maior deterioração da qualidade da água, por sua vez, terá
consequências graves para a saúde humana e
para o meio ambiente. Isso impactará negativamente a economia, diminuindo, por exemplo, o
número de peixeis disponíveis para a indústria
da pesca.
Não se pode negar que a agricultura é uma
das principais causas da poluição ambiental e
de acumulação de nitrogênio e fósforo em ecossistemas aquáticos. Esta saturação pode causar
mudanças catastróficas devido à eutrofização,
tanto em água doce e ecossistemas marinhos. A
produção de adubos e o cultivo de leguminosas
convertem cerca de 120 milhões de toneladas
de nitrogênio atmosférico por ano em formas
reativas. Grande parte desse nitrogênio reativo
polui corpos d’água e se acumula em sistemas
de solo. Partes significativas também reagem
com o oxigênio, criando o óxido nitroso (N2O),
contribuindo diretamente para o aumento das
mudanças climáticas e do clima aquecimento
global.
Ao mesmo tempo em que polui, a agricultura moderna também pode ser considerada uma
solução para fechar os ciclos de nutrientes (especialmente azoto e fósforo).
A Organização Mundial da Saúde estima que
20 milhões de hectares de terra são irrigados
com ou esgoto ou água poluída, quase 8% do
total. Estima-se que, em quatro entre cinco cidades no mundo em desenvolvimento as águas
residuais sejam usadas para irrigação. Embora
o uso de efluentes na agricultura possa representar riscos à saúde humana e ambiental, devido a compostos químicos de indústrias também tem vantagens importantes. A mais notável
é, quando tratada, reduz o nível de substâncias
químicas despejadas no oceano.
Evitar a poluição na água decorrente de atividades agrícolas, industriais e urbanas será o
grande desafio das próximas décadas, se quisermos preservar os serviços ambientais necessários para o desenvolvimento humanos. Somente
na União Europeia, centenas de normas sobre
política ambiental já foram elaboradas. Os governantes devem solucionar esta equação, equilibrando os interesses da indústria e agricultura,
sem esquecer dos ecossistemas e da sociedade
como um todo. •
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volvidas, o consumo de água para uso doméstico e industrial deverá aumentar moderadamente. Globalmente, a demanda de água para uso
doméstico está projetada para aumentar de 161
km3 em 2005 para 234 km3 em 2030, chegando a 286 km3 em 2050. Para a demanda industrial, os aumentos são projetados a partir de 176
km3 em 2005; 363 km3 em 2020 e 639 km3 em
2050. Em termos globais, isso pode causar uma
redução de 18% da disponibilidade de água para
a agricultura em 2050.
A população mundial deverá crescer de 6,9
bilhões em 2010 para 9,6 bilhões em 2050. De
acordo com as projeções, as populações urbanas crescerão mais rápido: subirão de 49% para
70% do total em 2050. À medida que a urbanização cresce, aumenta a quantidade de águas
residuais urbanas (municipal e industrial) disponível. Os efluentes têm a vantagem de serem ricos em nutrientes, mas muitas vezes representa
uma ameaça para a saúde humana e para o ambiente. No entanto, atualmente 90% do esgoto
são despejados sem tratamento no meio ambiente ou diretamente e indiretamente (diluído
com outras fontes de água) utilizados em sistemas agrícolas urbanas informais.
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S.O.S. Brasil

A fonte não

pode secar
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Nos últimos 10 anos, o número de conflitos por água subiu 78,8%
no Brasil. Sim, no Brasil. O país, que se gabava até pouco tempo
atrás por deter 12% da água doce superficial do planeta, se viu
perdido ao ter que encarar uma crise hídrica sem precedentes em
sua história recente. Desperdício, poluição e falta de planejamento
estão certamente entre as causas. Mas, sozinhas, não são

história: é preciso agir logo, para não deixar a fonte secar de vez.
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estado de São Paulo. Mas há ao menos um consenso em toda essa
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suficientes para explicar o caos instaurado, notadamente no
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m dos pontos de consenso para a maioria dos especialistas é que uma maior
proteção de nascentes e cursos d´água
é fundamental para evitar o colapso de
abastecimento. Nesse jogo, o Brasil já entra em
desvantagem, desde a aprovação do novo Código
Florestal, em 2012. A bandeira é encampada por
instituições como o WWF Brasil. Na avaliação de Aldem Bourscheit, especialista em Políticas Públicas
do WWF-Brasil, a crise hídrica se intensificará, caso
não se cuide devidamente dos mananciais. E esse
processo está diretamente ligado à recuperação das
matas nativas. “A implantação do novo Código Florestal foi um retrocesso no que se refere à proteção
de nascentes, beiras de rio e cursos d’água, especialmente os intermitentes”, avalia Bourscheit.
Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa, concorda. Ele lembra que, na discussão sobre o Código Florestal, foi abordada a questão da proteção de
Áreas de Preservação Permanente (APPs). “O debate foi absolutamente inócuo. Ninguém levou em consideração a questão hídrica da biodiversidade, do
ecossistema. Esse ecossistema, que está em volta
das matas ciliares e galerias, é frágil. Se mexer ali,

desregula-se todo o ecossistema e mata a nascente.
Matando a nascente, não brota água, se não brota
água, não é possível abastecer o sistema.”
A solução, segundo ele, passa necessariamente
pela revegetação dos 34 mil hectares desmatados
em torno do Sistema Cantareira. “Cálculos baseados
em estudos científicos apontam para a necessidade
de plantar em média 800 mudas de árvores por hectare, totalizando 30 milhões de mudas em torno da
Cantareira. Com novas mudas, a água volta em cinco
anos”, assegura.
Mauricio Guetta, especialista em Políticas Públicas Ambientais do Instituto Socioambiental (ISA),
pontua que, além dos retrocessos no Código Florestal, o desmatamento da Amazônia e a falta de novas
demarcações de terras indígenas poderão agravar o
quadro nas próximas décadas. “Precisamos zerar o
desmatamento na Amazônia e entender a relevância
das terras indígenas na regulação climática e dos
recursos hídricos brasileiros”, argumenta.
AGRAVAMENTO
Apesar das tradicionais chuvas de março terem
proporcionado ligeira elevação no nível dos reserva-

tórios, as perspectivas não são tranquilizadoras. O
alerta vem de Marcos Freitas, professor e coordenador do Instituto de Mudanças Globais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Em abril, chega ao fim
o período chuvoso. Mas os reservatórios continuam
baixos. Percebo que ainda há uma certa dificuldade
do Poder Público em declarar a gravidade do problema. Se medidas não forem adotadas, a gente estará
em cinco anos discutindo a dessalinização de água e
começando a discutir mudanças de atividades econômicas para outras regiões do Brasil”, projeta.
Eduardo Assad não projeta o caos tão longe.
Para ele, a conta chegará bem antes, em junho. E
pode se estender pelo Brasil. “O Rio Grande do Sul
já está numa situação muito crítica, bem como Minas
Gerais, parte da região de Goiás, sul do Maranhão,
sul do Mato Grosso do Sul e a já crônica região do

Apesar das
tradicionais chuvas

agreste nordestino e Bahia. A crise está geral, mas
os mais críticos são os estados do Sudeste: São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro”.
Mais otimista, o diretor-presidente da Agência
Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, avalia
que a crise hídrica é uma oportunidade para a sociedade dar a devida prioridade para a “agenda da
água”, para que a segurança hídrica da população
seja permanente. Segundo Andreu, as sugestões
dadas durante a crise devem ser implementadas
para que os impactos da falta de chuvas não tenham
mais a mesma dimensão que estão tendo agora.
A aposta em campanhas de conscientização para
evitar o desperdício também é uma medida consensual entre os especialistas. Segundo dados do
Ministério das Cidades, nada menos 37% da água
tratada no Brasil é desperdiçada antes de chegar às
torneiras da população. Mas uma parceria entre o
BNDES e a Venturus pode modificar esse cenário.
Com financiamento do banco, a Venturus desenvolveu um sistema de detecção de vazamento de água
potável em redes de abastecimento, o DVAP.
Em fase experimental, o DVAP é um sistema

de março terem
proporcionado ligeira
elevação no nível
dos reservatórios, as
perspectivas não são
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integrado que vai identificar os locais da rede de
abastecimento onde existe desperdício de água.
“Por meio de técnicas de inteligência artificial, vamos identificar os sons do vazamento nos diferentes
tipos de encanamento de solo e apontar os locais
onde existe desperdício de água”, explica o coordenador técnico da Venturus, Cassiano Becker.
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IMPACTOS
O estado mais afetado até o momento representa o centro econômico do Brasil. Logo, não dá para
falar em crise hídrica sem pensar em seus impactos
na economia. Segundo Nelson Pereira dos Reis, diretor de Meio Ambiente da Fiesp, a indústria paulista já esperava uma crise de água para 2015. A
instituição estima que 60 mil estabelecimentos, que
representam quase 60% do PIB industrial do estado,
sejam afetados pela falta de água.
O diretor explica que, com a crise hídrica, as indústrias precisarão alterar hábitos e procedimentos,
o que afetará a competitividade, produtividade e o
lucro. Demissões não estão descartadas: “se a crise
se aprofundar e as empresas forem obrigadas a reduzir suas atividades (por exemplo, ficar um dia sem
água), elas terão que refazer suas contas”.
Para tentar minimizar o impacto no setor produtivo, a Fiesp está estudando o potencial das águas
subterrâneas para o setor. Nas áreas de maior concentração de empresas, a ideia é que haja investimentos para se obter um volume adicional de água,
fazendo perfuração de poços artesianos. “De imediato, essas alternativas são as mais viáveis”.
No Rio de Janeiro, outro estado afetado pela crise, a Firjan estima que eventual racionamento de
insumos teria importante impacto na economia brasileira. Segundo cálculos da instituição, caso o país
enfrente um racionamento de 10% em eletricidade,
gás e água, haverá redução de pelo menos 0,6% no
PIB de 2015 – um impacto negativo de R$ 29 bilhões.
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TIPO EXPORTAÇÃO
Nesse cenário de incertezas, os holofotes se
voltam para o agronegócio. No cerne do debate, a
“água virtual”. Trata-se de um conceito usado para
se referir à quantidade desse insumo utilizado para
cultivar um produto em um determinado local, porém destinado para outra localidade, criando assim
um fluxo virtual entre os países. Segundo cálculos
da Unesco, a cada ano, o Brasil “exporta” aproximadamente 112 trilhões de litros de água doce. O
país é o quarto maior exportador de “água virtual”.
As primeiras posições do ranking são ocupadas por
Estados Unidos, China e Índia.
Para produzir um único quilo de soja em grãos, o
Brasil gasta cerca de 1.800 litros de água. Levando
essa conta para o âmbito do comércio exterior, vemos que, a cada quilo de soja importada do Brasil, a
China “economiza” 1.800 litros de água de seu território. Um negócio que se torna muito atraente. Vale
lembrar que a China detém 6% da água doce da Terra,
mas vive uma realidade de escassez desse recurso.
No preço das commodities não são contabilizadas variáveis como o uso de água num cenário de
escassez. Mas alguns países já levam isso em consideração e optam por não exportar alimentos. É o
caso de Israel, que desestimula a venda de laranjas para o exterior para evitar a exportação de água
virtual. “A região do Alto Xingu é globalmente conectada por meio de exportações agrícolas. É, portanto, um ponto-chave na rede mundial de comércio
de ‘água virtual’. Enquanto as exportações de soja
do Mato Grosso ajudam a subsidiar a segurança
alimentar e hídrica na China, existem inúmeras demandas conflitantes de água dentro da bacia do Alto
Xingu”, sentencia Vicky Ballester, pesquisadora do
projeto e membro do Programa Fapesp de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. Não é à toa
que, no Brasil, há um caso de conflito hídrico a cada
três dias. •

energia

Sem água,
sem energia
Por Alexandre Falcão
jornalista

No momento em que o Brasil discute a escassez dos recursos hídricos
a partir dos sustos tomados com a drástica redução no volume de
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chuvas em sistemas de captação e acumulação de água do país, como o
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Cantareira, de São Paulo, é inevitável e até salutar inserir na questão o
uso desses recursos na produção de energia hidrelétrica.
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a matriz elétrica brasileira, a fonte hidráulica responde por 70% do total da oferta
no país, segundo dados do último relatório
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
apresentados no ano passado. Houve uma redução
de seis pontos percentuais no uso dessa fonte em
relação ao ano anterior, a maior por fonte. Apenas
a nuclear também apresentou queda, de 2,7% para
2,4% do total no período. Essa modificação na matriz
provoca espanto, porque o Brasil utiliza apenas 30%
do potencial hídrico, de acordo com a mesma EPE,
e tem capacidade para explorar mais 126 mil megawatts, o equivalente a 11 usinas de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo. O que está em discussão é se o
país está disposto a usar todo esse potencial, ou boa
parte dele, mesmo que a um custo ambiental e hídrico bastante relevante, apesar de comparativamente
menor do que o de outras fontes renováveis e não
renováveis.
O ponto a ser analisado é como equacionar o
uso da vazão de rios para a geração elétrica sem
comprometer a utilização do recurso para irrigação
e produção de alimentos e ainda para o transporte
aquaviário. Na avaliação do ex-presidente da AES
Eletropaulo Eduardo Bernini, também proprietário
da Tempo Giusto Consultoria Empresarial, “a atual
‘demanda’ de água para produção de energia elétrica
não interfere na oferta do bem diretamente para o
abastecimento humano, mas sofre a concorrência da
extração de água para outros fins.” Segundo o empre-

sário, “a grande pergunta é se estamos conseguindo
estabelecer um adequado protocolo de comunicação
que permita conciliar objetivos e atingir um novo
ponto de equilíbrio”. Bernini pondera que não tem a
absoluta certeza, mas afirma que seu instinto diz que
não.
A saída natural seria a construção de usinas sem
grande acumulação de água em reservatórios. Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL, explica que,
do ponto de vista ambiental, as usinas a fio d’água
são as que geram menor impacto, visto que não há
alagamento de grandes áreas e pouca ou nenhuma
interferência no curso dos rios. Do ponto de vista de
segurança energética, esclarece o executivo, as usinas com reservatórios são de extrema importância
e necessárias, pois garantem a geração de energia
em maior quantidade, inclusive em períodos secos,
além de permitir a regularização dos rios. Sob a ótica
do desenvolvimento sustentável, a diversificação da
matriz é o mais recomendado, conciliando usinas a
fio d’água com as de reservatórios e considerando
características geográficas, físicas e biológicas de
cada região, assim como as mudanças de vazão dos
rios, a fim de minimizar os impactos ambientais dos
empreendimentos.
A pergunta que surge nesse contexto é: quanto a
construção e operação de reservatórios regularizadores impacta a qualidade ambiental, seja no âmbito
local ou global? Bernini avalia que o balanço de danos
e benefícios que a formação de reservatórios acar-
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Mais importante é enfrentar a questão de que,
embora o Brasil tenha efetuado progresso no tocante
a leis que dispõem sobre a captação, o uso e a devolução à natureza das águas, seu controle é difícil.
Além disso, as condições práticas para que essas leis
sejam obedecidas são ainda frágeis. O que seria o
menor dos problemas – o tratamento dos efluentes
sanitários – é inferior a 50% do total; mesmo assim,
tratamento primário.
A solução apontada por Alquéres é a constituição
de Autoridades de Bacia. Autarquias que teriam uma
gestão profissional e poderiam mesmo concessionar
a empresas privadas a gestão do conjunto de condições ambientais de um espaço geográfico. Elas seriam responsáveis não só pelo uso econômico direto
das águas (irrigação, hidreletricidade, captações urbanas ou industriais), mas também pela alocação das
quotas para usos sociais (população de baixa renda,
agricultura de subsistência). As Autoridades de Bacia seriam responsáveis, sobretudo, pela gestão de
encostas, sedimentação, florestamento, não ocupação de áreas de risco, controle de poluição química
etc., sempre fiscalizadas pelas agências reguladoras.
Teriam a agilidade de empresas privadas e o comprometimento de empresas públicas. Existem há décadas nos Estados Unidos e funcionam. No Brasil, a
FGV, com base em dispositivos constitucionais vigentes, já desenhou o seu perfil, denominado “Autarquia
Transfederativa”, permitindo que difusas atribuições
federais, estaduais e municipais se combinem numa
entidade com prerrogativas de tomar as decisões de
gestão da água e do território.
De fato, o Brasil é um país muito privilegiado na
oferta de recursos hídricos, e os estoques de água doce
são abundantes. Na avaliação de Wilson Ferreira Júnior,
o grande desafio para autoridades e para os agentes
públicos, contudo, é que essa oferta não está disponível nos locais onde há maior consumo por questões
geográficas e demográficas. Neste sentido, as crises de
abastecimento estão relacionadas a diversos fatores,
incluindo o climático e de planejamento, além do hábito
de consumo adotado pelas pessoas e empresas. “Alterar a percepção de que a água é um recurso infinito no
país passa por uma mudança de cultura e uma transformação no comportamento coletivo e individual, o que
depende de uma educação mais assertiva e um trabalho de conscientização constante. Compete às empresas, de todos os setores, na lógica de responsabilidade
social com as comunidades ao seu redor, fomentar a
cultura do uso racional, não apenas dos recursos hídricos, mas também de energia, alimentos e combustível”,
assegura o presidente da CPFL. •
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reta, de fato, poderá revelar, de forma mais objetiva,
qual deve ser o novo ponto de equilíbrio que considere as vantagens e desvantagens de se dispor de
maior controle sobre o fluxo hídrico. Um reservatório, segundo o ex-presidente da AES Eletropaulo, não
pode ser avaliado exclusivamente pelo enfoque de
uma única finalidade, como o foi, durante muito tempo, no caso da produção de energia elétrica. Abastecimento, irrigação, transporte e impactos nos ecossistemas obviamente são variáveis que não poderão
mais ser desconsideradas. Ele alerta que não podemos nos deixar enredar por perigosas generalizações
do tipo: “usinas a fio d’água” representam uma solução “bala de prata” para a complexa compatibilização
de objetivos múltiplos. A assertiva é simplificadora
em demasia, podendo mascarar a delicadeza com que
as questões de equilíbrio ambiental devem ser tratadas, assim como desconsidera, implicitamente, que o
objetivo maior deveria ser o de otimizar os recursos
naturais em prol da qualidade de vida.
A temática tem interferido diretamente nos projetos de construção de grandes usinas de geração na
Amazônia, com capacidade média superior a quatro
mil megawatts. Não é de hoje que há uma oposição
sistemática de grupos ambientalistas, com forte ascendência sobre segmentos burocráticos instalados
nos órgãos de meio ambiente do governo federal, que
levantam a bandeira de que a instalação de hidrelétricas de grande e médio portes no Brasil é incompatível
com o uso sustentável do recurso hídrico com outros
fins. A linha de discurso adotada por essas organizações não governamentais nacionais e estrangeiras é
de que o país deve buscar em outras fontes de energia renováveis a saída para a expansão da oferta, sem
depender da água. Entram nesse rol usinas eólicas,
solares e movidas a biomassa. Mas o que não pode
ser esquecido é que o Brasil tem a matriz energética
mais limpa do mundo, com 41% de participação de
fontes renováveis contra 13% na média de todos os
outros países.
José Luiz Alquéres, com passagens por cargos
de direção em diversas empresas do setor elétrico,
como as presidências da Light e da Alstom, esclarece
que, contrariamente ao que se pensa, as hidrelétricas
não consomem propriamente água. O recurso hídrico
apenas passa pelas turbinas, gera eletricidade nesse
processo e sai integralmente do outro lado, podendo
ser usada com outros fins. Não há, portanto, segundo Alquéres, nenhum conflito entre hidreletricidade e
usos da água para abastecimento humano ou agricultura, por exemplo. É só captá-la a jusante da barragem, bombeá-la para onde se quer e usá-la.
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O CUSTO DE RECUPERAÇÃO DA ÁGUA

Por Helton Raimundo Oliveira da Silva e Silvia Helena Bonilla
Pesquisadores da Universidade Paulista (Unip)

Neste artigo, por meio do contexto em que se insere o gerenciamento
dos recursos hídricos no Brasil, foram contabilizadas as contribuições
dos ecossistemas para o abastecimento de água no município de
Jundiaí (SP). Fazendo o uso do conceito de custo total de recuperação
utilizado pela Water Framework Directive (WFD), desdobra-se
em mais três custos: do recurso, ambiental e financeiro. Aplicouse a contabilidade em emergia para mensurar as contribuições
ecossistêmicas em uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Os
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custos encontrados em um espaço tempo de um ano foram de R$
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1,35 para recurso, de R$ 0,06 para o ambiental e de R$ 0,70 para o
financeiro. Totalizando um custo médio total de recuperação de R$ 2,11
para a água da ETA do município de Jundiaí (SP).
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rês quartos da superfície terrestre são
cobertos por água, correspondendo a
354.200 km² do planeta, formado por oceanos, rios, lagos, pântanos, manguezais,
geleiras e as calotas polares. Dos 1.386 milhões de
metros cúbicos de água, apenas 2,5% desse total é
de água doce; no entanto, apenas 0,3% dessa água é
acessível e pode ser usada para saciar a sede humana e animal. Seu gerenciamento eficiente tornou-se
uma das maiores preocupações atuais dos governos
no Brasil, devido ao seu gerenciamento crítico. A falta
e a dificuldade técnica de metodologias de valoração
e precificação que melhorem o seu gerenciamento
para um uso mais racional e eficiente é uma das principais razões para tal. Em suma, essas dificuldades
técnica e institucional em definir direitos de propriedade entre contemporâneos e gerações presentes e
passadas impedem a existência de um mercado que
sinalize o valor do recurso ou, quando ele existe, as
imperfeições resultam em preços ou custos de uso
que não refletem o valor econômico (ou social) do
recurso e, portanto, seu uso introduz ineficiência no
sistema econômico.
Considerada um bem público pela Lei 9.433, é imprescindível tornar a valoração e a precificação da
água mais abrangente ao ecossistema e justificada
metodologicamente para absorver esses custos externos gerados para melhor refletir o seu valor econômico. Uma das razões para a falta de técnicas e
metodologias que reflitam melhor o valor de um recurso ambiental no momento tem sido a observação
de forma isolada do sistema econômico. Muitos dos
problemas causados pela gestão dos recursos ambientais parte desse princípio, entretanto, recentes
estudos mostram que o sistema econômico interage
e faz parte de algo maior, o sistema ambiental. Existe
certa dificuldade das gestões públicas em identificar
ferramentas que possibilitem ganhos mútuos para si
e para o ambiente, porque suas principais metodologias estão fundamentadas em um modelo que não
considera os processos ecossistêmicos. Isso significa que essas metodologias ainda estão presas a um
modelo de fluxo circular padrão determinada pela teoria econômica.
A energia como métrica comum para ambos os
sistemas ambientais e econômicos pode melhor sinalizar o valor de um produto ou serviço. No entanto,
uma metodologia para valorar esses fluxos limitados
de energia providos pelo ecossistema e transpô-los
em indicadores monetários para serem entendidos e
incorporados pelo sistema de precificação torna-se
necessário. O presente trabalho destina-se a aplicar

um modelo mais transparente em termos de conceitos empregados ao público referentes à precificação
do custo da água, utilizando a contabilidade ambiental
em emergia e aplicando a abordagem de “Custo Total de Recuperação”, adotada também pela Unidade
Econômica Europeia, no seu documento WFD, para
uma valoração do recurso água mais abrangente ao
sistema como um todo.
Custos da água
No fim do ano 2000, a comissão e o parlamento
europeus aprovaram e publicaram o que foi um marco no gerenciamento da água no continente europeu,
conhecido como Water Framework Directive. E foi
instituída para um melhoramento comum para o gerenciamento dos recursos hídricos de todo os estados membros da União Europeia. O objetivo central
da WFD é aplicar um bom status para todos os corpos
d’água europeus. A diretiva reconhece que ambos os
aspectos, biológico e hidromorfológico, são importantes para um diagnóstico integrado da água, em
adição aos tradicionais usos de indicadores físico-químicos e medida de tóxicos ou poluentes persistentes. Para a valoração da água, a WFD introduz os
seguintes princípios:
• Não deterioração para alcançar um bom estado,
sobretudo dos corpos superficiais e subterrâneos;
• Uma abordagem combinada para controlar a poluição e a gestão integrada dos recursos;
• Custo total de recuperação associado a serviços
da água e uso de áreas aquáticas;
• Participação pública e transparência nas políticas de água, tomando por base essa diretiva pela
adaptabilidade, compreensão e aplicabilidade ao contexto dos comitês das bacias hidrográficas brasileiras
em seu documento e parâmetros para o cálculo da
valoração e precificação da água.
Permitindo a adoção de aspectos em busca de
uma estratégia comum, aplicar-se-á a sua valoração
sobre três aspectos, de acordo com o documento de
orientação da WATECO group, em inglês, grupo WATer and ECOnomic, que integra a WFD. São eles:
Custo financeiro (CF)
Definido como custo de operação, manutenção,
capital para novos investimentos, depreciação e de
oportunidade pelo de capital, entre outros;
Custo do recurso (CR)
Definido como os custos de oportunidades perdidas que outros usos sofrem devido ao esgotamento

Descrição do sistema em estudo
A rede de tratamento conta com um curso d’água
com vazão média de 800 litros de água por segundo.
Uma barragem, com 15 metros de altura e 450 metros
de extensão, foi concluída em 2010. A represa possui 1.816.174 metros quadrados de área e capacidade para armazenar até 12,5 bilhões de litros de água
bruta. Isso será suficiente para abastecer, em época de estiagem prolongada, um município com 600
mil habitantes, previsão para a população de Jundiaí
para daqui a 50 anos. População que atualmente é de
382.363 habitantes. O abastecimento de água abrange 100% da zona urbana de Jundiaí. Porém, 5% da
água que abastece Jundiaí são captados do córrego
Moisés (Jardim Samambaia) e da represa da Serra
do Japi; ambos não serão considerados na pesquisa por representação mínima no abastecimento total.

CONCLUSÕES
Custos diferentes podem ser observados em
diferentes contextos hídricos e econômicos. Três
pontos-chaves devem ser observados referentes ao custo total de recuperação. O primeiro, que
para recuperar os custos totais por metro cúbico de
água, assume que toda a água que foi retirada de
um sistema não retorna; como por exemplo, água
que é utilizada para a irrigação e evapotranspirou,
ou a própria água virtual. Em segundo lugar, se toda
água que foi usada retorna com um estado mais poluído, usando a qualidade química potencial da água
pode-se determinar e medir a quantidade de químicos potenciais que foram utilizados. E, em terceiro,
admitir que de fato usando médias fáceis de aplicar, não permitem considerar que nem toda a água
é criada em ambos os termos no mesmo tempo e
espaço. A faixa média do custo total de recuperação para a ETA do município de Jundiaí ficou em
2,11 $/m³. A contribuição mais significante para esse
custo foi a do recurso (CR), podendo ser explicada
pelas características físico-químicas, geográficas e
potencias da água. Todos esses aspectos resultantes do trabalho realizado pelo ecossistema, ou seja,
ambientes vivos e não vivos, podem ser mensurados
e capturados fazendo uso dessa metodologia para a
mensuração do custo total de recuperação. •
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Custo total de recuperação (CTR)
O conceito de custo total de recuperação da água
foi introduzido pelos estados membros dentro da
WFD como o custo referente a todas as contribuições das diferentes utilizações da água dentro da
economia, separados em uso industrial, doméstico e
agricultura de acordo, em particular, com o Princípio
Poluidor Pagador (PPP). Esse conceito ajudou a WFD
a desdobrar o custo da água em outros três custos
específicos: financeiro, do recurso e ambiental (CA).

Serão considerados nessa pesquisa os 95% do corpo
d’água que abastece o município proveniente do rio
Jundiaí-Mirim, que nasce na divisa entre Jarinu (Córrego do Tanque) e Campo Limpo Paulista (Ribeirão do
Perdão).
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do recurso além da sua taxa natural de recarga ou
de recuperação (por exemplo, a exploração excessiva
das águas subterrâneas ou sobre o uso das águas
superficiais);
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Por Felipe Pinheiro dos Santos, Rayanne Cristina Araújo,
Sandra Garcia Aguiar, Clarides Henrich de Barba
Pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia

A construção de Hidrelétricas na Amazônia Legal tem provocado discussões
acirradas entre população local e as empresas geradoras de energia elétrica
estabelecidas na região. De um lado, a população nativa está sendo prejudicada
pela cheia histórica do rio Madeira, que no estado de Rondônia alcançou a maior
cota já registrada, atingindo a marca de 19,74 m acima do nível normal, e de
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social e econômica para toda população a ser atingida.
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outro lado, o Consórcio responsável pelas usinas, que prometeu compensações
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objetivo principal deste artigo é comparar
a previsão constante nos estudos de compensação socioeconômica elaborados pelas Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio
e Jirau e as reais consequências dessa construção,
por meio da análise do RIMA, e o que se percebe com
a enchente. Conclui-se que o EIA/RIMA foi ineficiente
e não abrangeu todas as localidades e bairros, deixando de fora muitos distritos, fragilizando esses documentos quando se avalia a real situação dessa população, que tem sido duramente atingida, expondo a
superficialidade dos estudos, uma vez que não houve
a compensação socioeconômica adequada.
A população de Porto Velho tem vivido um intenso
processo de transformação decorrente da necessidade de desenvolvimento. Desenvolvimento este que
na última década tem sido implementado pelo governo brasileiro, na maioria das vezes, com Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007,
o qual já está na segunda fase desde 2011. Entre as
obras propostas pelo PAC estavam as construções das
Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau na Bacia
Amazônica, cujo desafio foi o aproveitamento máximo
do potencial hídrico do rio Madeira. A proposta, em
princípio, era respeitar as populações locais e o meio
ambiente. Assim, nasceu a Concessionária Santo Antônio Energia. Em congruência com a Santo Antônio, a
empresa Energia Sustentável do Brasil tem como objetivo fornecer energia barata e limpa, com o menor
impacto ambiental, visando evitar o desabastecimento
de energia elétrica no Centro-Sul do Brasil. Infere-se
que o desenvolvimento, por mais necessário que seja,
deve ser efetivado de forma sustentável.
Sob o ponto de vista econômico, a possibilidade
de crescimento deve ser definida de acordo com a
capacidade de suporte dos ecossistemas, pensando-se simultaneamente em maior equidade e aumento da eficiência econômica, de modo a suavizar os
processos de elevação da entropia. Essas são regras
iniciais de um Modelo de Desenvolvimento Sustentável, que deve contemplar objetivos ecológicos relacionados com a integridade dos ecossistemas, com a
manutenção da capacidade de suporte dos sistemas
naturais, com a preservação da biodiversidade, com
o respeito aos limites do meio ambiente físico. O investimento em produção de eletricidade encontra-se
como o cerne do desenvolvimento. O que não garante, no entanto, uma certeza quanto ao fornecimento
de energia; diante do exposto, um temor recorrente
cresce no meio empresarial por conta da possibilidade de o Brasil estar à mercê do racionamento de
energia elétrica.

A barragem da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio está a apenas 10 km de distância da cidade de
Porto Velho – de acordo com o Relatório de Impactos
Ambientais (RIMA). E estando face a face com esse
empreendimento, tem-se bairros tradicionais do Município de Porto Velho, como é o caso do bairro Triângulo, objeto desta pesquisa, que foram os primeiros
a sofrer com as consequências da enchente histórica
deste ano. Nesse aspecto, o objetivo geral deste artigo é comparar a previsão constante nos estudos de
compensação socioeconômica elaborados pelas Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau com as
reais consequências dessa construção, por meio da
análise do RIMA das supracitadas usinas.
Usinas hidrelétricas no rio Madeira
e seus impactos na Bacia Amazônica
brasileira
Com a construção de duas hidrelétricas, um novo
ciclo se consolida na cidade de Porto Velho, e revela-se um período de prosperidade característico da implantação de grandes obras. As Usinas Hidrelétricas
(UHEs) do Madeira estão sendo construídas com a
utilização do principal rio de Rondônia, o Madeira, o
qual é formado pela da junção dos rios Beni e Mamoré. As UHEs de Santo Antônio e Jirau serão as
primeiras da Amazônia a utilizar o sistema de turbina tipo bulbo, que, em tese, não exige grandes superfícies alagadas, sugerindo uma perspectiva de
sustentabilidade ecológica. Infere-se que o ciclo de
prosperidade é temporário, assim como todos os outros verificados na história do estado. Alguns especialistas afirmam que a construção de hidrelétricas
não trazem desenvolvimento no local de implantação,
tendo como vantagem somente o fato de que as UHEs
previstas têm como objetivo atender às demandas do
Centro-Sul do país.
A questão energética está em destaque no Brasil
pela maior utilização das termelétricas, pelo baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, pela incerteza
de um apagão, pela diminuição da tarifa para o consumidor e pelo envolvimento dessas questões com o
meio ambiente. A construção de hidrelétricas na Amazônia pode ter diversas restrições: deve-se enfatizar
que muitos dos reservatórios planejados provocarão
tantos impactos negativos ao meio ambiente e à população que a sua construção não é recomendável.
Enquanto, por exemplo, Tucuruí pode ser considerada uma alternativa aceitável em comparação com outras soluções para satisfazer a demanda de energia
elétrica (usinas termelétricas ou termonucleares), a
construção de Balbina tem que ser considerada um
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante o exposto, infere-se que a previsão constante nos estudos de compensação social elaborados
pelas Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau
não abrangeu o real conjunto das localidades atualmente atingidas pela enchente histórica do rio Madeira, uma vez que os estudos embasaram-se na generalidade de dados disponíveis, ocasionando a falta de
detalhamento das informações contidas no Estudo de
Impacto Ambiental e seu respectivo relatório.

Consoante o objetivo específico referente ao
confronto do número de famílias atingidas até 28 de
março 2014 que residiam no bairro Triângulo com as
estimativas propostas pelo RIMA, percebe-se que o
supramencionado bairro não foi citado nesse relatório, o que indica a superficialidade dos estudos. Ainda
assim, o número de prejudicados pela enchente do rio
Madeira até a referida data é de 562 famílias somente
no bairro Triângulo, um número exorbitante comparado à previsão feita pelas Usinas de Santo Antônio
e Jirau para outras localidades, que nem estimaram
a possibilidade de impacto nesse local. Longe de
tentar atribuir culpabilidade às empresas responsáveis pela construção dos empreendimentos, frisa-se
ainda a ausência do necessário aprofundamento do
EIA. Acrescenta-se também a existência de fatores
climáticos atípicos, longe do previsto pelo EIA/RIMA,
tais como volume de chuvas, aumento da vazão inesperada do Rio e degelo nos Andes, entre outros, que
enfatizam a vulnerabilidade das previsões. Porém,
imputar a incumbência meramente à imprevisibilidade da natureza é menosprezar o poder predatório
do homem perante a ganância pelo desenvolvimento
energético. •
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projeto que não compensa os danos infligidos ao meio
ambiente, por causa da sua baixa capacidade total.
Além disso, deve-se enfatizar que a construção de
represas hidrelétricas não resolve o problema energético da Amazônia, mas somente aquele dos centros
urbanos e industriais. O enorme potencial hidrelétrico
da Bacia Amazônica e o entusiasmo justificado sobre
a impressionante capacidade tecnológica nacional não
deveriam resultar numa aceitação total precipitada de
qualquer reservatório tecnicamente viável. Em muitos
casos, os custos ecológicos e, a longo prazo, também
os custos econômicos não são adequadamente correlacionados com os benefícios.
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empresas do estado do
Rio têm adotado medidas
voltadas à racionalização do
consumo e à reutilização de
água. Os exemplos vêm de
indústrias de todos os portes.
Minimizar os impactos de
suas atividades sobre o meio
ambiente é atualmente uma
preocupação das empresas
nos mais diversos setores.

d
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das últimas décadas, as

e acordo com levantamento realizado
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 56,7%
das empresas fluminenses promoveram
ações para reduzir o consumo nos últimos dois
anos. Nesse período, o uso de água pela indústria
diminuiu, em média, 25%.
Um bom exemplo é a fábrica da Hyundai instalada em Itatiaia, no Sul Fluminense. Desde sua
inauguração, em 2013, a empresa utiliza um poço
semiartesiano e não depende do abastecimento
público. Com cerca de 350 funcionários, a fábrica
realiza captação da água da chuva e possui uma estação de tratamento de efluentes (ETE).
O programa de reúso da empresa acaba de ser
ampliado. “Nós descartávamos no rio Campo Belo
toda a água tratada em nossas ETE’s. Com o projeto de reúso, passamos a direcionar este efluente
tratado para uma lagoa que também recebe a água
de chuva que cai nos telhados da fábrica”, explica
Guilherme Turon, engenheiro ambiental da Hyundai.

|

Diante da maior estiagem
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Nessa lagoa, há um sistema de captação composto
por filtros de areia, carvão ativado e um mecanismo
de cloração. Armazenada em um tanque industrial, a
água tratada é utilizada em funções variadas: lavagem
de máquinas, descargas, limpeza de chão, irrigação de
jardim e resfriamento de compressores.
A empresa tem celebrado as vantagens econômicas do reúso. “Além de preservar o meio ambiente, nossa intenção é que, com essas economias, não
sejamos obrigados a reduzir funcionários devido aos
problemas econômicos atuais. Embora seja realizada a
captação de água de um lençol freático, sabemos que
a reposição é lenta, e por isso a usamos racionalmente. As lagoas estavam previstas no projeto da fábrica;
desde o início, nossa intenção é reutilizar a água”, destaca Turon.
Medidas semelhantes foram promovidas pela fábrica da Bayer em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
Atualmente, 85% da água consumida pela empresa
provêm do reúso. A economia chega a 80 mil m³ de
água potável por mês, volume suficiente para suprir o
consumo de cerca de 23 mil pessoas. Graças às medidas, quase quatro bilhões de litros de água potável
deixaram de ser consumidos em oito anos, segundo
dados da empresa.
“Além da modernização do sistema de osmose
reversa, que é parte essencial do tratamento da água
captada do Rio Sarapuí, instalamos um reservatório
que nos dá maior autonomia. Temos água captada e

“Temos água captada e tratada de
reserva para alimentar as fábricas,
em caso de aumento na demanda ou
paralisação da captação, por conta de
manutenções programadas”
Ricardo Amaral, gerente de Energias da Bayer

tratada de reserva para alimentar as fábricas, em caso
de aumento na demanda ou paralisação da captação,
por conta de manutenções programadas”, explica Ricardo Amaral, gerente de Energias da Bayer.
Do município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, vem outro bom exemplo. Na empresa TTR Vidros, o uso da água é imprescindível para o funcionamento de quase todas as máquinas. Um equipamento
de polimento, por exemplo, consome 40 mil litros por
mês. Toda a água que escorria pelas máquinas passou
a ser enviada, através de canaletas, para uma estação
de tratamento construída dentro da empresa. Total-

O EXEMPLO DA CSN
A Usina Presidente Vargas da CSN, que fica em
Volta Redonda, às margens do Rio Paraíba do Sul,
possui taxa de 92% de recirculação de água em seu
processo produtivo e tem como meta atingir a marca
de 95%. Segundo Claudio Graffunder, gerente geral de
Meio Ambiente da siderúrgica, o investimento da empresa nessa área é contínuo.
“Nosso consumo é considerado no patamar de 1%
do volume, porque 92% da água recircula e 7% são devolvidos ao rio tratados. Esse 1% seria o real consumo
porque é o que se perde de vapor ou de incorporação
em lama de resíduo ou coprodutos”, explica ele, que
não sabe precisar quanto já foi investido em diferentes
ações visando o uso racional de água.
Mesmo assim, Graffunder diz que a empresa está
muito preocupada com a crise hídrica e vem trabalhando em planos de contingência, tendo em vista o
objetivo é aumentar a recirculação e reduzir o consumo. “Isso independe de crise, é meta constante da empresa”, afirma. O executivo diz que a empresa utiliza
apenas o equivalente a 0,1% da vazão do rio Paraíba do
Sul, que é a vedete do momento. Este percentual seria
a diferença entre o que a usina capta e o que é devolvido. A meta é gerar o mínimo de impacto possível ao
fluxo do rio.
“Todas as indústrias no início eram extrativas, ou
seja, tiravam da natureza porque havia recursos em
abundância. Com o tempo isso era a mesma coisa de
queimar dinheiro, porque você gastava para captar,
para distribuir, para tratar e depois ia jogar a água
fora? Não, vamos colocar essa água no processo. Meio
ambiente não traz despesa, traz consciência sobre o
seu processo produtivo”, finaliza ele. •
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Metalúrgica economiza 60 milhões
de litros de água por mês
Veio da natureza a inspiração para a STAM Metalúrgica, fabricante de fechaduras e cadeados, com
sede na cidade de Nova Friburgo, achar a solução para
reduzir drasticamente o seu consumo de água. A chave foi o fenômeno da troca iônica, que acontece em
processos naturais, como na formação de cavidades
nas rochas causadas por erosão e na corrosão de estruturas metálicas.
A tecnologia, importada da Itália, permite descontaminar a água de metais pesados, como cromo e níquel,
usados na galvanoplastia. A filtragem é feita em colunas que contêm as resinas de troca iônica. A partir daí,
ela é pressurizada e retorna aos tanques de lavagem.
Livre dos metais pesados, o líquido está pronto para
voltar ao processo industrial.
Essa técnica permitiu à empresa montar um circuito fechado em que toda a água envolvida nos processos de galvanoplastia e vidro-acabamento seja
reutilizada, sem descarte de efluentes. Ao adotar essa
solução, a STAM Metalúrgica deixou de gastar 60 milhões de litros de água gastos por mês, o que equivale
ao consumo mensal de seis mil famílias formadas por
quatro pessoas.
Esse resultado fez a empresa virar referência. “Representantes de empresas da região e até de outros
estados vêm até aqui conhecer essa tecnologia”, revela Cleverson Ouverney, técnico de segurança do trabalho e meio ambiente da STAM.
Na Refinaria Duque de Caxias, a mais complexa da
Petrobras, 23% do volume total de água necessária
para seu funcionamento é fruto de reúso. No intervalo
de dois anos – 2012 e 2013 –, os esforços para minimizar a captação e melhorar a qualidade dos efluentes
fizeram com que essa indústria economizasse 8,22 bilhões de litros água. Os resultados levaram a Reduc a
vencer na categoria Água e Efluentes.
O volume de água reusada na refinaria daria para
abastecer uma cidade com 125.120 habitantes. Seria
suficiente, por exemplo, para satisfazer, com sobra, as
necessidades de consumo dos moradores de Resen-

de. Nesse município do Sul Fluminense vivem 123.385
pessoas, segundo estimativas do IBGE para 2013.
A Reduc processa 285 mil barris por dia e produz
54 tipos diferentes de derivados de petróleo, como
gasolina, diesel e lubrificantes. Para dar conta de tamanha produção, a refinaria, situada na margem da
Baía de Guanabara, demanda um volume gigantesco
de água. Só de água bruta, essa indústria captou, em
2012, 17,8 bilhões de litros e, no ano seguinte, 17,1 bilhões de litros.
O uso de grande volume de água e a geração de
efluentes líquidos são os principais impactos ambientais de uma refinaria de petróleo. Por isso, a Reduc
está ampliando as medidas para racionalizar mais o
uso desse insumo, com a instalação de uma Nova Estação de Tratamento de Despejos Industriais, capaz de
tratar até 1.200 m3/h.
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mente computadorizada, a estação tem capacidade
para reutilizar até 160 mil litros de água por hora.
“Calculamos que nossa conta seria cerca de cinco
vezes maior se não reutilizássemos a água, devido à
sua importância no processo de produção da empresa.
A estação é um investimento altamente rentável. A iniciativa também levou muitos dos nossos funcionários
a repensar o próprio consumo”, explica Vinicius Marques, diretor da TTR Vidros.
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sustentáveis
Irrigação responde com 72% do consumo
de recursos hídricos no Brasil, segundo estudo
De acordo com o último relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas (ANA),
a irrigação é a atividade responsável por 72% do consumo de
água no Brasil. Levando em conta a importância do setor para
o consumo do recurso, a ANA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) concluíram o Levantamento da
Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil – Ano 2013.
O primeiro estudo em escala nacional sobre o tema identificou
aproximadamente 18 mil pivôs centrais ocupando uma área de
1,18 milhão de hectares – área que representa um aumento de
32% em relação ao Censo Agropecuário de 2006.
Segundo o trabalho, quatro estados concentram quase 80% da área ocupada por pivôs centrais no país:
Minas Gerais (31%), Goiás (18%), Bahia (16%) e São Paulo (14%). Estes estados contribuem para uma concentração de uso de pivôs nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema – cerca de 350 mil,
300 mil, 100 mil e 90 mil hectares respectivamente. Estas regiões ficam em áreas densamente povoadas e com
alto índice de industrialização, o que resulta num maior consumo de água. Considerando regiões hidrográficas,
a do Paraná concentra quase 530 mil hectares (nela estão as bacias do Paranaíba, Grande e Paranapanema) e
a do São Francisco acumula 350 mil ha.
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SOS Mata Atlântica divulga dados sobre qualidade da água de 111 rios
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Um levantamento com a medição da qualidade da
água em 111 rios, córregos e lagos de 5 estados brasileiros e o Distrito Federal – o mais amplo até hoje coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica – revela que
23,3% apresentam qualidade ruim ou péssima. Os dados
foram coletados entre março de 2014 e fevereiro de 2015,
em 301 pontos de coleta distribuídos em 45 municípios.
A análise inclui o monitoramento realizado em 25 rios
da cidade de São Paulo e 12 da cidade do Rio de Janeiro.
Dos resultados medidos, 186 pontos (61,8%) apresentaram qualidade da água considerada regular, 65
(21,6%) foram classificados como ruins e 5 (1,7%) apresentaram situação péssima. Apenas 45 (15%) dos rios
e mananciais mostraram boa qualidade – aqueles localizados em áreas protegidas e que contam com matas
ciliares preservadas. Nenhum dos pontos analisados foi
avaliado como ótimo.
No estado de São Paulo, dos 117 pontos monitorados,
5 (4,3%) registraram qualidade de água boa; 61 (52,1%)
foram avaliados com qualidade regular, enquanto que
46 (39,3%) estão em situação ruim e 5 (4,3%) péssima.
Já entre os 175 pontos analisados nos municípios do
Rio de Janeiro, 39 apresentaram água boa (22,3%), a

maioria (120 pontos) está em situação regular (68,6%),
e 16 tiveram índice ruim (9,1%).
Na cidade do Rio de Janeiro, os indicadores aferidos
revelam uma piora na qualidade da água. Dos 15 pontos
em que a coleta foi realizada na área urbana, somente 5
(33,3%) apresentaram qualidade regular e os outros 10
pontos (66,7%) registraram qualidade ruim. Em 2014, 9
pontos tinham qualidade regular (60%) e 6 ruim (40%).
Nenhum dos pontos analisados apresentou qualidade
boa ou ótima.
“Esses indicadores revelam a precária condição
ambiental dos rios urbanos monitorados e, somados
aos impactos da seca, reforçam a necessidade urgente de investimentos em saneamento básico. A falta da
água na região sudeste é agravada pela indisponibilidade decorrente da poluição e não apenas da falta de
chuvas. Rios enquadrados nos índices ruim e péssimo
não podem ser utilizados para abastecimento humano e
produção de alimentos, diminuindo bastante a oferta de
água”, alerta Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das
Águas da Fundação SOS Mata Atlântica.
A lista completa de rios e pontos avaliados está disponível no link http://bit.ly/Agua2015.

Indústria paulista debate segurança hídrica
Para marcar o Dia Mundial de Água, a Fiesp realizou, no dia 24 de março, Seminário sobre Segurança
Hídrica a fim de avaliar o atual quadro de escassez e
analisar possíveis soluções.
O tema segurança hídrica é essencial à indústria.
Na Região Metropolitana de São Paulo, na Bacia do
Alto Tietê, existem 40 mil estabelecimentos que geram 1 milhão de empregos com participação essencial no PIB, e onde se localiza mais da metade da
indústria paulista. O impacto da crise para o setor
industrial só não tem sido maior em função das práticas de reúso e reaproveitamento de efluentes que
vêm sendo adotadas há mais de dez anos.
Durante o seminário foram apresentados dois
exemplos internacionais. Um deles vem da Business
France América Latina e o outro da Austrália, sendo este apresentado pelo brasileiro Marlos de Souza,
Diretor da Murray-Darling Basin Authority. Ambos
os países sofreram com escassa oferta de água, mas
solucionaram suas crises. O presidente da Sabesp,
Jerson Kelman, debateu os problemas metropolitanos
com acadêmicos e representantes do setor financeiro
e Ministério Público. Também houve painéis sobre a

recuperação vegetal, a proteção de mananciais e da
mata ciliar, tecnologia e inovação.
Premiação para boas práticas
O Prêmio de Conservação e Reúso de Água alcança sua 10ª edição com histórico de boas práticas
e soluções inovadoras. Criado em 2005, o Prêmio
homenageia as empresas que adotam medidas efetivas na redução do consumo e do desperdício gerando
benefícios ambientais, econômicos e sociais, além de
aumentar a competitividade.
Nesses dez anos do Prêmio foram recebidos 162
projetos apresentados por mais de uma centena de
empresas de diversos segmentos e portes, demonstrando que mais de 89% delas praticam reúso de
água por meio de recirculações e circuitos fechados
em seus processos ou reaproveitamento de efluentes
após o devido tratamento. Juntos, esses projetos geraram economia superior a 95 milhões de m3/ano de
água com investimentos superiores a R$ 490 milhões.
Na contabilidade dos 69 finalistas até 2014, houve uma
economia média de 15 milhões de m3/ano, um volume
que corresponde a 4.500 piscinas olímpicas.

Rio ganha Secretaria de Recursos Hídricos
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, criou em janeiro a Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos (Decreto nº 39.721/2015). O novo secretário é o vereador Pierre Alex Domiciano Batista (PT), que
deixou a Secretaria de Habitação. A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas)
passa a vincular-se à nova Secretaria.

de levar o CAB para Minas levou em conta a metodologia e os resultados obtidos pelo programa. Ela atua na
Divisão de Gestão de Qualidade de Controle Ambiental e
na Superintendência de Planejamento e Gestão da diretoria. “Percebemos que o programa busca a integração
das pessoas, a mudança de consciência, não pelo dinheiro, mas pelo envolvimento. Isso, para nós, é o mais
importante”, destacou.
A assessora técnica da Diretoria de Operação Sudoeste, Maria Conceição Menezes, reforçou que a iniciativa pretende envolver os órgãos de governo e também
entidades públicas, privadas e a comunidade em geral.
“A crise hídrica vai afetar a todos, em todos os lugares.
Se nós não envolvermos todos nesse processo, as consequências virão.”

|

O governo de Minas Gerais adotará o programa Cultivando Água Boa (CAB), desenvolvido pela Itaipu Binacional e parceiros, como principal ferramenta para a
recuperação de microbacias e o enfrentamento da crise
hídrica no estado. Inicialmente, o CAB será implantado
na microbacia do rio de Pedras, próximo de Belo Horizonte. “Lá, nós temos uma usina que está bastante
assoreada, com bastante mineração, extração de areia.
Vai ser o nosso marco inicial. Depois, vamos expandir
o programa para outras microbacias do estado”, antecipou a analista de Meio Ambiente Andréa Cassia Pires
de Almeida, da Superintendência de Gestão Ambiental
da Cemig.
Patrícia Rezende de Castro Pirauá, da diretoria de
Operação Sudoeste da Copasa, explicou que a decisão
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Minas adota programa ambiental da Itaipu como resposta à crise hídrica
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The planet is facing a 40% shortfall in
improve the management of this precious resource.
Who alert is the United Nations, detailed in the report “Water
for a Sustainable World”, released in March.
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water supply by 2030, unless we dramatically

A crise hídrica pegou de surpresa a população brasileira, gover-

nantes e empresas. Mas, como ser vê o problema é global. A pressão so-

bre os recursos mundiais de água doce está aumentando devido ao consumo
de água e da poluição.
The water crisis has surprised the Brazilian population, governments and
companies. But, as seen, the problem is global. The pressure on global freshwater
resources is increasing due to water consumption and pollution.
In this special edition of Insight BIOMA, we analyze the issue from various aspects
that impact the issue. Like any crisis, this may represent an opportunity for change. For
better, we hope. Enjoy your reading!
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ne year ago, I was in Brazil to launch the
Brazilian chapter of the United Nations
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), an initiative of UN Secretary-General Ban Ki-moon. The main message I heard
that day was that São Paulo was suffering from a mega-drought, but that state and local politicians were

keeping it quiet. This is a reality around the world: too
many political leaders are ignoring a growing environmental crisis, imperiling their own countries and
others.
In the case of Brazil, state and local officials had
other things on their mind in 2014: hosting the World
Cup soccer tournament in June and July and winning

insight-bIOMA

ruse of freshwater for irrigation and urban needs
(especially when cities are built up in dry regions)
are all fueling the potential for catastrophe.
Recent research indicates that these trends are likely to intensify. Almost all studies of human-induced
climate change show that the Mediterranean region,
including security hotspots like Libya, Egypt, Israel,
Palestine, and Syria, is likely to experience a further
significant decline in rainfall, compounding the drying
trend that has occurred during the past quarter-century. Likewise, a recent study by my colleagues at
Columbia University’s Earth Institute has shown that
human-induced climate change is likely to cause increasingly frequent mega-droughts in the American
southwest and Great Plains states in the second half
of this century.
In September of this year, world leaders will gather at the United Nations to adopt a set of Sustainable Development Goals to address these rising threats. The SDGs will not ensure global action, but, as
US President John F. Kennedy once said about UN
agreements, they can serve as a lever to help move
the world toward action. That is why it is so important
to start planning for the SDGs now.
Ban launched the SDSN to help countries achieve
the new goals. Its key members include universities
and think tanks around the world, with leading businesses and NGOs serving as important partners.
National and regional SDSN chapters are being formed worldwide, in the Americas, Europe, the Middle
East, South Asia, East Asia, Africa, and Oceania. The
goal is to ensure strong participation in the SDSN in
every country by the time the SDGs are adopted in
September.
This spring and summer, in countries around the
world, SDSN-affiliated institutions will invite governments to begin brainstorming about how to achieve sustainable development in their cities, countries,
and regions. Many politicians, no doubt, will be grateful for the support of their universities, NGOs, and
leading businesses. And those who want to hide from
reality will find that they no longer can.
That is because our new reality is one of droughts, heat waves, extreme storms, rising sea levels,
and unstable climate patterns. Unless we act with foresight and base our actions on scientific evidence,
water stress, food insecurity, and social crises will
not be far behind. In other words, today’s mounting
threats cannot be covered up. The Age of Sustainable
Development must be built on openness, participation, and science. •
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elections later in the year. So they relied on a time-tested political tactic: hide the bad news behind a
“feel-good” message.
Some places have been even more foolish than
simply ignoring the risks. North Carolina’s coastlands, like coastal areas around the world, are threatened by rising sea levels caused by human-induced
climate change. Yet in 2012, land developers convinced the state legislature to bar the use of scientific
evidence on rising sea levels in the state’s coastal
management policies, at least until 2016. The issue
is equally flagrant at the federal level: US Congress
members, on the take from Big Oil, simply deny the
reality of climate change.
But growing environmental threats are forcing
their way into the headlines whether politicians and
land developers like it or not. The bad news about
mega-droughts and freshwater scarcity stretches
from Brazil to California to conflict-ridden countries
in the Middle East.
São Paulo’s metropolitan region of 20 million people is now on the verge of water rationing, an unprecedented threat for one of the world’s leading cities.
In California, this winter has been another dry season
in a bitter four-year drought, one of the most severe in
the region’s history. In Pakistan, the minister of water
and energy recently declared that, “Under the present
situation, in the next six to seven years Pakistan can
be a water-starved country.” In Iran, the Hamoun wetlands bordering Afghanistan are disappearing, posing a grave threat to the local population.
Looking back, it is also clear that a decade-long
drought in neighboring Syria helped to trigger the unrest that escalated into a catastrophic civil war, with
at least 200,000 Syrians dead and no end to the violence in sight. The drought had displaced an estimated 1.5 million people and caused food prices to soar,
leading to a spiral of protest, crackdown, and eventually war. Though drought does not explain all of the
ensuing violence, it certainly played a role.
Each of these droughts reflects a complex mix of
factors: long-term climate change, short-term or decade-long weather patterns, growing populations’ rising demand for freshwater, mismanagement of local
resources, and, of course, a lack of political attention
and will. Every drought must therefore be confronted
locally, addressing local realities.
Yet the global message is also clear: the world’s
growing population (now at 7.3 billion, but likely to
reach eight billion by 2024 and nine billion by around
2040), human-induced climate change, and the ove-
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By Luiz Gustavo Bezerra and Gedham Gomes
Experts in Environmental Law and, respectively,
partner and associate of Motta Fernandes Rocha Advogados
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we must try to understand where the mistakes were
and how committed; it is necessary to diagnose why
the most advanced water resources management
laws have not been able to avoid such a crisis. This
prospective analysis becomes even more pressing
in the current context of a global society aware and
concerned about the undeniable effects of climate
change, which make water a more and more valuable
and their use should be rational, efficient and guided
by guidelines to ensure their availability. In our view,
the analysis must begin with the effectiveness of water resources management instruments proposed by
the Law 9.433 / 97, necessarily passing through the
misguided actions of the agencies responsible for its
implementation.
Fair enough. After all, one of the main pillars of
the National Water Resources Policy is the fact that
water is a public good and a limited natural resource.
It is no accident that the policy aims, among other objectives, to ensure current and future generations the
necessary water availability, as well as prevent the
occurrence of critical hydrological events, both of natural origin as those resulting from the inappropriate
use of natural resources. Therefore, the National Water Resources Policy has several instruments, such
as the Water Resources Plans, the granting of rights
to use water resources and charging for the use of
such resources, to name a few.
In short, and in accordance with Law No. 9,433
/ 97, the Water Resources Plans are long term and
aim to support and guide the management of water
resources and the implementation of own National Water Resources Policy; the grants are aimed at
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gain, Brazil shows signs of how long is
the way to go for the country to reach the
maturity necessary to the effective implementation of its own laws. The turn is the
regulatory framework for water resources management, which became the focus of attention with the
recent and unprecedented water crisis experienced in
the country, particularly for the Southeast region. After
nearly two decades of established the National Water
Resources Policy by Federal Law No. 9,433, of January 8, 1997, rich in management tools and control the
use of water resources, it is clear the inability of our
managers to implement such instruments effectively.
In the absence of an appropriate planning for the
management of Brazilian abundant water resources
(and not counting the share of the blame can be attributed to the absence of collective consciousness of
Brazilian consumers for the rational use of water and
waste resulting from poor infrastructure distribution
and supply), the crisis was announced and, it seems,
just be sooner came by goodness of nature. Incidentally, is not the first time the alarm sounds the lack of
planning in Brazil: the fact is we have ever faced a
similar situation way back in 2001/2002. At the time
of the so-called “blackout crisis”, the little rainfall
and insufficient planning in other sectors - energy sank the country into months of uncertainty about its
energy self-sufficiency and delayed the development
of the economy.
Today, in light of the uncertainty scenario as the
water supply in the Southeast region, and beyond the
emergency measures that are necessary to mitigate
immediately the impacts of the crisis, which is real,

49

LAW
insight-bIOMA

|
50

quantitative and qualitative control of water use, ensuring the exercise of rights of access to water; and
charging for the use of water resources, based on
the premise that water is an economic good in itself
encourages rational use while canvassing resources
to finance initiatives for the proper management of
water resources.
It is essential that such instruments are not seen
individualized and compartmentalized way, but recognizing their interdependence. See: the root of
everything is in the planning, from which concrete
measures should be adopted with a view to the execution of the outlined plans. On the one hand, the
Water Resources Plans should, for example, analyze
the evolution of population growth and productive activities in a region, proposing use of rationalization
targets and measures to be implemented to achieve
these goals, it is obvious that the grants awarded by
the Government must be subject to the use of priorities established in the Plans of Water Resources.
Following the same reasoning, the charge for the use
of water resources should focus on the granted uses,
whose financial resources generated should be reversed, in large part, to the studies, programs, projects and works provided for in the Plans of Water
Resources.
In short, and in accordance with Law No. 9,433
/ 97, the Water Resources Plans are long term and
aim to support and guide the management of water
resources and the implementation of own National Water Resources Policy; the grants are aimed at
quantitative and qualitative control of water use, ensuring the exercise of rights of access to water; and
charging for the use of water resources, based on
the premise that water is an economic good in itself
encourages rational use while canvassing resources
to finance initiatives for the proper management of
water resources.
It is essential that such instruments are not seen
individualized and compartmentalized way, but recognizing their interdependence. See: the root of
everything is in the planning, from which concrete
measures should be adopted with a view to the execution of the outlined plans. On the one hand, the
Water Resources Plans should, for example, analyze
the evolution of population growth and productive activities in a region, proposing use of rationalization
targets and measures to be implemented to achieve
these goals, it is obvious that the grants awarded by
the Government must be subject to the use of priorities established in the Plans of Water Resources.
Following the same reasoning, the charge for the use

of water resources should focus on the granted uses,
whose financial resources generated should be reversed, in large part, to the studies, programs, projects and works provided for in the Plans of Water
Resources.
In addition to the ongoing crisis, we do not think
that the organs of the National Water Resources Management will suceed in achieving the satisfaction of
the objectives of the National Water Resources Policy. Let us consider the example of the National Water Resources Plan. First of all, the delay that plagues
all Brazilian Public Administration levels was also
present in the preparation and approval of the National Water Resources Plan, which was only approved
nearly a decade after the establishment of the National Water Resources Policy in 1997.
Approved in 2006 by the National Council of Water Resources, the National Plan has four volumes,
dedicated to the diagnosis of water resources in Brazil, the reference scenarios for planning, the planning
guidelines and programs and implementation of planning goals. Since then, efforts are made in order to
implement it. However, failure to give effect to the
National Plan is recognized by the actors involved: the
document “National Water Resources Plan - Priorities 2012-2015”, December 2011, the National Water
Resources Council recognizes some flaws as limiting
the expected progress, including the “difficulties in
setting up the institutional setting and the necessary
machine for coordinating and monitoring the implementation of the Plan” and the “lack of alignment of
strategic actors in conducting the necessary minimum activities.”
Such failures are endemic in the Brazilian Public
Administration, so that also explain the inefficiency
in the implementation of other public policies. It is
clear that not enough emergency measures such as
the creation of working groups or task forces to deal
with the crisis, as has made São Paulo and Minas
Gerais early this year. It is essential that the structural flaws already recognized by the system are
addressed, not with measures that do nothing more
than to do damage, but with proposals to solve the
problem long term.
In fact, the country will still have to work hard to
give huge bill challenge is to prevent the depletion of
one of its most abundant resources. The crisis that
now threatens us should be seen as an opportunity
to learn the lesson and move toward true long-term
planning tools, which effectively ensure the availability and proper management of one of the most precious resources that this country holds: a water. •
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water and agriculture:
and potential yields is largest in parts of sub-Saharan
Africa, which have the potential to double their yields
even with low-input farming. Rainfed agriculture will
expand globally by 2.8% by 2050 (reaching 1.4 billion
hectares), with a decrease in developed countries
and decreasing its contribution to total crop production to 57%.
In order to avoid considerable expansion of rainfed cultivated areas − causing loss of forests and
other valuable ecological systems − the productivity
of existing rainfed systems needs to increase through
improvements in land and (green) water management
and input supply. Investment costs to upgrade rainfed
areas tend to be low compared to irrigated agricul-
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griculture is one of the world’s largest
economic sectors, contributing on average
to 6% of gross national product, and probably more if nonmonetized transactions
– common in smallholder farming in particular – are
taken into account. It is also the sector where much
of the value added comes from direct resource use
(land, water, minerals), and hence it is here where
planetary boundaries are felt more markedly.
Rainfed agriculture is the predominant agricultural system worldwide, at 85% of total cultivated area,
and is responsible for 58% of total crop production.
Agriculture in sub-Saharan Africa and Latin America is mainly rainfed-based. The gap between actual
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ture. In principle, if the gap between the actual and
potential yield is bridged by 80%, 85% of projected
food demand can be met by 2050. A major challenge
in rainfed farming is how to introduce accessible technical solutions to improve land and water management and agricultural production without increasing
risks of soil and water degradation.
Irrigated agriculture is practiced on 15% of the total cultivated land area and is responsible for 42% of
total crop production. It was projected an increase in
irrigated area from 240 million hectares in 2005 to
273 million hectares in 2050, contributing to 16% of
total cultivated area and 43% of total crop production.
The expansion of irrigation will be solely in developing countries. Most of the expansion in irrigated land
will be achieved by converting rainfed agriculture into
irrigated agriculture. However, irrigation also takes
place on arid and hyper-arid (desert) land, which is
not suitable for rainfed agriculture. Of the 219 million
hectares currently irrigated in developing countries,
an estimated 40 million hectares is on arid and
hyper-arid land, which could increase to 43 million
hectares in 2050. Increasing the share of irrigated
land would also contribute to greater cropping intensity and yields. A major challenge in irrigated farming
is to avoid crop intensification resulting in land and
water degradation and to sustainably withdraw water
for irrigation in arid regions to secure food security.
About 70% of the total area equipped for irrigation is in Asia, where it accounts for about 39% of
the cultivated area. China and India alone account for
more than half (56%) of the irrigated area in developing countries, although the overall arable area in
China is expected to decrease further. Most of this
irrigation is large-scale within major river basins,
primarily for paddy rice production. Irrigation is also
very important for western Asia, where it accounts
for 37% of the cultivated area, of which 46% is based
on groundwater. Groundwater withdrawals are intensifying, with key aquifers depleting as withdrawals
have proved to be almost impossible to regulate.
Agricultural water use will face increased competition from other users. By 2050, competing water
uses are expected to more than double, approaching
more than 900 km3 per year; developing countries
are projected to contribute most to the increase in
demand, while total domestic and industrial water
consumption in developed countries is expected to
increase only moderately. Globally, domestic water demand is projected to increase from 161 km3 in
2005 to 234 km3 by 2030 and 286 km3 by 2050. For
industrial demand, increases are projected from 176

km3 in 2005 to 363 km3 by 2020 and 639 km3 by
2050. Globally, this can cause an 18% reduction in
water availability for agriculture by 2050
The global population is expected to rise from 6.9
billion in 2010 to 9.6 billion by 2050. Urban populations are projected to see the fastest growth, rising
from 49% of the total population today to 70% of the
total in 2050. As urbanization grows, more urban
wastewater (municipal and industrial) will be available. Wastewater has the advantage of being nutrient
rich and available close to markets, but often poses
a threat to human health and the environment. However, currently 90% of wastewater is discharged untreated into the environment or directly and indirectly
(diluted with other water sources) used in informal
urban agricultural systems.
AGRICULTURE AND WATER QUALITY
Good water quality is essential for the sustainable
development of societies: to support human health,
ecosystem services, and agricultural and industrial
production. At the same time, agricultural production
is a major cause of water pollution. Pollution – causing eutrophication, acidification, toxic contamination and micro-pollutants (e.g. medicines, biocide
residues, cleaning agents) – places stress on water
resource availability and increases water scarcity. It
increases the water purification costs of potable water and reduces economic benefits in agricultural and
industrial production.
It is already known that the Millennium Development Goal on access to basic sanitation will not be
met in 2015, and by 2050 almost 1.4 billion people
are projected to be without basic sanitation services.
Within most OECD countries, continued efficiency
improvements in agricultural fertilization management and wastewater treatment are expected to stabilize and restore surface water quality by 2050. In
the developing world, however, nutrient flows from
agriculture and untreated sewage are expected to increase in the coming decades, further deteriorating
water and soil. Water quality deterioration is expected as wastewater collection is rarely systematically
connected to wastewater treatment. Further water
quality deterioration will have severe consequences
on human health and the environment (with consequent negative economic externalities, for example
on fisheries).
Agriculture is a major cause of environmental
(water) pollution and the build-up of nitrogen and
phosphorus in water ecosystems. This build up can
cause locally catastrophic shifts due to eutrophica-

vantage of wastewater reuse is the recovery of its
nutrient content (reducing the outflow of nutrients towards the ocean). Wastewater irrigation recycles organic matter, and urban wastewater contains a larger
diversity of nutrients than any commercial fertilizer
can provide. Reclaiming urban wastewater can reduce fertilizer demand significantly. When wastewater
collection and treatment are not systematically connected through sewerage infrastructure and administrative, management and governance structures,
private undertakings (the private sector and sometimes the informal sector) play an important role in
collection, processing and selling reclaimed waste
products to end users (like treated sludge).
Water pollution prevention from agriculture, industries and urban settlements will be a major challenge for the coming decades in order to safeguard
the environmental services of ecosystems for human
development. In the European Union (EU) alone several hundred directives on environmental policy have
been produced. It is a challenge for policy-makers
(and law enforcers) to balance the short- and long-term interests of industries, agriculture, ecosystems, and society as a whole.
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tion, both in freshwater and marine ecosystems. The
manufacturing of fertilizers and the cultivation of
leguminous crops convert about 120 million tonnes
of atmospheric nitrogen per year into reactive forms. Much of this reactive nitrogen is polluting water
bodies and accumulates in soil systems. Significant
parts also react with oxygen, creating nitrous oxide
(N2O), the most important non-CO2 greenhouse gas,
and thus contributing directly to the increase in climate change-induced global warming.
Although modern agriculture is a major cause of
water pollution, at the same time agriculture can be
regarded as a solution to closing nutrient cycles (especially nitrogen and phosphorus). Globally, at least 4
to 6 million hectares of land are irrigated with either
untreated wastewater or polluted water. The WHO
estimates this to be as much as 20 million hectares,
almost 8% of the global irrigated area. In four out
of five cities in the developing world, wastewater is
used for irrigation. Although the use of wastewater
in agriculture is accompanied by human and environmental health risks due to chemical compounds from
industries and pathogens from urban wastewater, it
also has valuable advantages. The most notable ad-
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The source cannot dry
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Over the past 10 years, the number of conflicts over water rose 78.8% in Brazil. Yes, in Brazil.
The country, which boasted until recently by stopping 12% of the world's fresh surface water,
found himself lost when having to face an unprecedented water crisis in its recent history.
Waste, pollution and lack of planning are certainly among the causes. But, alone, are not
sufficient to explain the chaos brought, especially in the state of São Paulo. But there is at
least a consensus across this story: we need to act soon, not to the source drying time.

Cantareira System. “Calculations based on scientific
studies point to the need to plant an average of 800
seedlings per hectare, totaling 30 million seedlings
around the Cantareira. With new seedlings, the water
back in five years “, he says.
Mauricio Guetta, Environmental Public Policy
specialist at the Socio-Environmental Institute (ISA),
points out that, in addition to setbacks in the Forest
Code, Amazon deforestation and the lack of new
demarcation of indigenous lands may aggravate the
situation in the coming decades. “We need to stop
deforestation in the Amazon and understand the relevance of indigenous lands in climate regulation and
the Brazilian water resources,” he argues.
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ESCALATION
Despite the traditional rainy March have provided
slight rise in reservoir levels, the outlook is not reassuring. The warning comes from Marcos Freitas, professor and coordinator of the Global Change Institute,
Federal University of Rio de Janeiro. “In April, comes
to an end the rainy season. But the reservoirs remain
low. I realize that there is still some difficulty the Government to declare the severity of the problem. If
measures are not adopted, we will be in five years
discussing the desalination of water and starting to
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ne of the points of consensus for most experts is that greater protection of springs
and water courses is essential to prevent
the supply of collapse. In this game, Brazil
has come at a disadvantage, since the adoption of the
new Forest Code in 2012. The flag is taken over by
institutions such as the WWF Brazil. In evaluating Aldem Bourscheit, Public Policy specialist at WWF Brazil, the water crisis will intensify if not properly take
care of water sources. And this process is directly
linked to the recovery of native forests. “The implementation of the new Forest Code was a setback with
regard to the protection of springs, river borders and
waterways, especially intermittent,” says Bourscheit.
Eduardo Assad, Embrapa researcher, agrees.
He recalls that in the discussion of the Forest Code,
addressed the issue of Permanent Preservation Areas of protection (APPs). “The debate was absolutely
innocuous. No one took into account the water issue
of biodiversity, ecosystem. This ecosystem, which is
around the riparian forests and galleries, is fragile.
Move there if deregulates-the entire ecosystem and
kill the source. Killing the spring, not spring water,
not spring water, you cannot supply the system. “
The solution, he said, necessarily involves the
replanting of 34,000 hectares deforested around the
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discuss changes in economic activities to other regions of Brazil “.
Eduardo Assad does not project the chaos so far.
For him, the bill will come much earlier, in June. And
it can be extended by Brazil. “Rio Grande do Sul is
already in a very critical situation and Minas Gerais,
part of Goiás region, south of Maranhão, southern
Mato Grosso do Sul and the already chronic region of
the northeastern wild and Bahia. The crisis is general, but the most critical are the Southeastern states:
São Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro. “
More optimistic, the CEO of the National Water
Agency (ANA), Vicente Andreu, said the water crisis
is an opportunity for society to give due priority to
the “water agenda”, so that the water security of the
population is permanent. According Andreu, the suggestions given during the crisis should be implemented so that the impact of the lack of rain no longer be
the same size you are now having.
Investment in awareness campaigns to avoid waste
is also a consensus among experts measure. According
to the Ministry of Cities, nothing less 37% of the water
treated in Brazil is wasted before reaching the taps of
the population. But a partnership between BNDES and
the Venturus can modify this setting. With funding from
the bank, Venturus developed a drinking water leak detection system in supply networks, the DVAP.
Experimental, the DVAP is an integrated system
that will identify the locations of the supply chain
where there is waste of water. “Through artificial intelligence techniques, we will identify the sounds of
the leak in the different soil types of plumbing and
point out the places where there is water waste,” explains the technical coordinator of Venturus, Cassiano Becker
IMPACTS
The most affected state so far is the economic
center of Brazil. Therefore, you can not talk about
water crisis without thinking about their impact on
the economy. According to Nelson Pereira dos Reis,
director of Environment FIESP, the São Paulo industry was expecting a water crisis in 2015. The institution estimates that 60,000 establishments, representing almost 60% of the state’s industrial GDP, are
affected by water shortages .
The director explains that with the water crisis,
the industry will need to change habits and procedures, which will affect the competitiveness, productivity and profit. Missions are not discarded: “if the crisis
deepens, and companies are forced to reduce their
activities, (for example, spend a day without water),

they will have to redo their accounts.”
To try to minimize the impact on the productive
sector, Fiesp is studying the potential of groundwater
for the sector. In the areas of highest concentration
of companies, the idea is to have investments to generate an additional volume of water, making drilling
wells. “Immediately, these alternatives are the most
viable.”
In Rio de Janeiro, another state affected by the crisis, Firjan estimates that possible rationing of inputs
would have an important impact on the Brazilian economy. According to the institution’s calculations, if
the country is facing a rationing 10% in electricity,
gas and water, will be reduced by at least 0.6% of
GDP, 2015 - a negative impact of R $ 29 billion.
FOR EXPORT
In this scenario of uncertainty, the spotlight turns
to agribusiness. At the heart of the debate, the “virtual
water”. This is a concept used to refer to the amount
of this input used to grow a product in a particular
location, but destined to another location, thus creating a virtual flow between countries. According to
calculations by UNESCO, every year, Brazil “exports”
about 112 trillion liters of fresh water. The country is
the fourth largest exporter of “virtual water”. The first
ranking positions are occupied by the United States,
China and India.
To produce a single pound of soybeans, Brazil
spends about 1,800 liters of water. Taking this account to the scope of foreign trade, we see that every
pound of soybeans imported from Brazil, China “saves” 1800 liters of water from its territory. A business that makes it very attractive. Remember that
China holds 6% of the Earth’s freshwater, but lives a
reality of scarcity of this resource.
In commodity prices are not counted variables
such as the use of water in a shortage scenario. But
some countries already take this into consideration
and choose not to export food. This is the case of
Israel, which discourages the sale of oranges to the
outside to prevent the export of virtual water. “The
Upper Xingu region is globally connected through
agricultural exports. It is therefore a key point in the
world wide trade in ‘virtual water’. While exports of
soybeans in Mato Grosso help subsidize the food and
water security in China, there are many competing
demands for water within the Upper Xingu basin, “
sentences Vicky Ballester, project researcher and
member of Fapesp Program Climate Change Research. No wonder that in Brazil, there is a case of water
conflict every three days. •

energy

No water,

no energy
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The moment when Brazil discusses the shortage of water resources from the scares taken
with the drastic reduction in rainfall in catchment systems and the country's accumulation
of water as the Cantareira, São Paulo, is inevitable and even healthy insert in question the
use of these resources in the production of hydroelectric power. In the Brazilian energy
matrix, hydropower accounts for 70% of total supply in the country, according to the
latest report from the Energy Research Company (EPE), presented last year. Fell by six
percentage points in the use of this source over the previous year, most by source. Only
nuclear also decreased, from 2.7% to 2.4% of the total in the period. This change in the
matrix causes astonishment, because Brazil uses only 30% of water potential, according
to the same EPE, and is able to explore over 126 megawatts, equivalent to 11 plants of
Itaipu, the largest dam in the world. The issue is whether the country is willing to use all
this potential or much of it, even if the environmental and water cost very relevant, though
comparatively less than other renewable and non-renewable sources.
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Journalist
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he issue to be addressed is how to resolve
the use of river flow for electricity generation without compromising the use of the
resource for irrigation and food production
and also for water transportation. In assessing the
former president of AES Eletropaulo Eduardo Bernini, also owner of Tempo Giusto Business Consulting,
“the current ‘demand’ of water for electricity production does not affect the supply of the good directly
for human consumption, but faces competition from
water extraction for other purposes. “According to
the businessman,” the big question is whether we are
managing to establish an appropriate communication
protocol that would reconcile objectives and reach a
new equilibrium.” Bernini considers that it has no absolute certainty, but states your instinct says no.
The natural solution would be to build plants without large accumulation of water in reservoirs. Wilson Ferreira Junior, president of CPFL, explains that
from an environmental point of view, the plants of-river are those that generate less impact, since there
is flooding of large areas and little or no interference
with the course of rivers. The energy security point
of view, explains the executive, the plants with reservoirs are extremely important and necessary as they
enable the generation of energy in larger quantities,
including dry periods, and allows the regularization
of rivers. From the perspective of sustainable development, diversification of the matrix is recommended,
combining the-river plants with reservoirs and considering geographical, physical and biological characteristics of each region, as well as the flow of rivers
changes in order to minimize the environmental impacts of projects.
The question that arises in this context is: the
construction and operation of reservoirs regulators
impact environmental quality, whether in local or global level? Bernini estimates that the balance of harms
and benefits that entails the formation of reservoirs,
in fact, may reveal more objectively, what should
be the new equilibrium to consider the advantages
and disadvantages of having more control over the
flow water. A reservoir, according to the former president of AES Eletropaulo, cannot be judged solely
by the approach of a single purpose, as it was for a
long time, in the case of electricity production. Supply, irrigation, transport and impacts on ecosystems
are obviously variables that cannot be disregarded.
He warns that we cannot let ourselves entangled in
dangerous generalizations like “run-of-river” plants
represent a “silver bullet” solution to the complex
compatibility of multiple objectives. The assertion

is simplifying too much, can mask the delicacy with
which the environmental balance of issues must be
addressed, as well as disregards implicitly that the
main goal should be to optimize natural resources for
the quality of life.
The theme has interfered directly in the large generation plants construction projects in the Amazon,
with an average capacity of more than four thousand
megawatts. It is not new that there is a systematic
opposition from environmental groups, with strong
influence over bureaucratic segments installed on the
environmental agencies of the federal government,
which raise the flag of the installation of hydroelectric plants of large and medium sizes in Brazil is
incompatible with the sustainable use of water resources for other purposes. The speech line taken by
these non-domestic and foreign governmental organizations is that the country should look for in other
renewable sources of energy output to the expansion
of supply, without relying on the water. Enter this list
wind farms, solar and biomass fired. But what cannot
be overlooked is that Brazil has the cleanest energy matrix in the world, with 41% share of renewable
sources to 13% average in all other countries.
José Luiz Alquéres, with stints in management
positions in various companies in the energy sector,
as the presidencies of Light and Alstom, states that,
contrary to popular belief, hydroelectric dams do not
consume water properly. The water resource only
passes through the turbines, generating electricity in
the process and leaves entirely on the other hand, can
be used for other purposes. There is therefore, according Alquéres, no conflict between hydropower and
uses of water for human consumption or agriculture,
for example. Just catch it downstream of the dam,
pump it to where you want and use it.
More important is to address the issue that although Brazil has made progress with regard to laws that
provide for the collection, use and return to the nature
of the water, its control is difficult. In addition, the
practical conditions for these laws to be obeyed are
still fragile. What would be the least of the problems the treatment of wastewater - is less than 50% of the
total; yet, primary treatment.
The solution mentioned by Alquéres is the constitution Basin Authorities. Municipalities that have a
professional management and could even grant concessions to private companies set of management to
environmental conditions of a geographic space. They
would be responsible not only for the direct economic
use of water (irrigation, hydropower, urban and industrial funding), but also for the allocation of quotas
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Junior, the great challenge for authorities and the
public, however, is that this offer is not available in
places where there is greater consumption by geographic and demographic issues. In this sense, the
supply crises are related to several factors, including
climate and planning, in addition to consumption habits adopted by people and companies. “Changing the
perception that water is an infinite resource in the
country undergoes a change of culture and a change
in collective and individual behavior, which depends
on a more assertive education and a constant awareness work. It is up to companies, from all sectors, social responsibility logic with the communities around
them, fostering a culture of rational use, not only of
water, but also energy, food and fuel, “says the president of CPFL. •
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for social uses (low-income, subsistence agriculture).
Basin Authorities would be responsible mainly for the
management of slopes, sedimentation, afforestation,
no occupation of risk areas, chemical pollution control
etc., always monitored by regulatory agencies. It would
be necessary the agility of private enterprises and the
commitment of public companies. There decades in
the USA and function. In Brazil, FGV, based on existing
constitutional provisions, already designed your profile, called “Authority Transfederative”, allowing diffuse
federal, state and municipal functions are combined in
one entity with powers to take the water management
decisions and territory.
In fact, Brazil is a very privileged country in the
provision of water resources, and fresh water supplies are plentiful. In the opinion of Wilson Ferreira
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Environmental accounting:
the cost of water recovery
By Helton Raimundo Oliveira da Silva e Silvia Helena Bonilla
Researchers at Universidade Paulista (Unip)

In this article, through the context in which it appears the management of water resources in Brazil,
were recognized the contributions of ecosystems for water supply in Jundiaí (SP). Making use of
the concept of full cost recovery used by the Water Framework Directive (WFD), unfolds in three
costs: the resource, environmental and financial. Accounting was applied to measure ecosystem
contributions in a Water Treatment Plant (WTP). The costs found in a time span of one year were R
$ 1.35 for appeal, of R $ 0.06 for the environmental and R$ 0.70 for the financial. Totaling an average
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total cost recovery R $ 2.11 for water ETA Jundiaí (SP).
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studies show that the economic system interacts and
is part of something bigger, the environmental system.
There is some difficulty in identifying the public management tools that enable mutual gains for themselves
and for the environment because its main methodologies are based on a model that does not consider the
ecosystem processes. This means that these methodologies are still attached to a standard circular flow
model determined by economic theory.
Energy as a common metric for both environmental
and economic systems can better signal the value of a
product or service. However, a methodology to value
these energy flows provided by limited ecosystem and
implement them in monetary indicators to be understood and incorporated into the pricing system becomes necessary. This work is intended to implement
a more transparent model in terms of concepts used
to the public regarding the pricing of the cost of water, using environmental accounting in emerging and
applying the approach of “Total Cost Recovery”, also
adopted by the Economic Unit European in its WFD document for a more comprehensive valuation of water
using this system as a whole.
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Water Cost
In late 2000, the Commission and the European
Parliament approved and published what was a milestone in water management in Europe, known as Water
Framework Directive. It was established for a common
upgrade for the management of water resources of all
the member states of the European Union. The main
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hree quarters of the Earth’s surface is covered by water, corresponding to 354 200
km² of the planet, formed by oceans, rivers,
lakes, marshes, mangroves, glaciers and
ice caps. Of the 1,386 million cubic meters of water,
only 2.5% of that is fresh water; however, only 0.3%
of this water is available and can be used to satisfy
human and animal thirst. Its efficient management has
become one of the largest current concerns of governments in Brazil, due to its critical management. The
lack and the technical difficulty of valuation methodologies and pricing to improve its management to a more
rational and efficient use is one of the main reasons for
this. In short, these technical and institutional difficulties in defining property rights between contemporary
and past and present generations prevent the existence of a market that signals the value of the asset or, if
it exists, imperfections result in use of prices or costs
that do not reflect the economic value (or social) of the
resource and therefore its use introduces inefficiency
in the economic system.
Considered a public good by Act 9433, it is essential to make the valuation and pricing of the broader
water ecosystem and methodologically justified to absorb these external costs generated to better reflect its
economic value. One reason for the lack of techniques
and methodologies that better reflect the value of an
environmental resource at the time has been the observation in isolation from the economic system. Many
of the problems caused by the management of environmental resources of this principle, however, recent
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objective of the WFD is to apply a good status for all
bodies of European water. The policy recognizes that
both aspects, biological and hydromorphological, are
important for an integrated diagnosis of water, in addition to traditional physical-chemical indicators of uses
and extent of toxic or persistent pollutants. For the valuation of the water, the WFD introduces the following
principles:
• No deterioration to achieve good status, particularly of surface and groundwater bodies;
• A combined approach to control pollution and integrated management of resources;
• Total cost recovery associated with water services and use of aquatic areas;
• Public participation and transparency in water policies, based on this policy by the adaptability, understanding and applicability to the context of the committees of
the Brazilian basins in your document and parameters
for calculating the valuation and pricing of water.
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Allowing the adoption of aspects in search of a
common strategy, will apply to your opinion on three
aspects, according to the guidance document ‘WATECO group’, in English, Water and Economic group, part
of the WFD. They are:
Financial cost (FC): defined as cost of operation,
maintenance, capital for new investments, depreciation and opportunity for capital, among others;
Resource cost (RC): defined as the lost opportunity
costs that other uses suffer due to the depletion of the
resource beyond its natural rate of recharge or recovery (eg., over-exploitation of groundwater or the use
of surface water );
Total recovery cost (CTR): The concept of full cost
recovery of water was introduced by member states
within the WFD as the cost related to all the contributions of the different water uses within the economy,
divided into industrial, domestic and agriculture in accordance in particular with the Polluter Pays Principle
(PPP). This concept helped WFD to split the cost of
water in three other specific costs: financial, resource
and environmental (RC).
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The processing network has a stream with average flow of 800 liters of water per second. A dam, 15
meters high and 450 meters long, was completed in
2010. The dam has 1,816,174 square meters and can
store up to 12.5 billion liters of raw water. This will be
enough to supply in times of prolonged drought, a city
with 600,000 inhabitants, forecast for the population
of Jundiaí for 50 years from now. Population is currently 382,363 inhabitants. The water supply covers
100% of the urban area of Jundiaí. However, 5% of the
water supply Jundiaí are captured stream Moses and
the dam of Serra do Japi; both will not be considered
in the search for minimum representation in the total
supply. Will be considered in this study were 95% of
the body of water that supplies the city from the river
Jundiaí-Mirim, which rises on the border between and
Campo Limpo Paulista.
CONCLUSIONS
Different costs can be observed in different water and economic contexts. Three key points should
be observed for the total cost of recovery. The first, to
recover the total costs per cubic meter of water, it assumes that all the water was removed from a system
does not return; for example, water used for irrigation
and evapotranspired or virtual water itself. Secondly, if
water was used throughout returns with a most polluted state using the chemical potential of water quality
can determine and measure the amount of potential
chemicals that were used. And third, admit that in fact
using averages easy to apply, they do not demonstrate
that not all water is created in both terms at the same
time and space. The average range of the total cost
recovery for the Jundiaí city of ETA stood at R$ 2.11 /
m³. The most significant contribution to this cost was
the resource (RC) and can be explained by the physical
and chemical characteristics, geographic and potential
of the water. All these aspects arising from the work
done by the ecosystem, i.e., living and non-living environments, can be measured and captured making use
of this methodology for the measurement of total cost
recovery. •
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Socioeconomic impacts
hydroelectric

plants at River Madeira
By Felipe Pinheiro dos Santos, Rayanne Cristina Araújo, Sandra Garcia Aguiar, Clarides Henrich de Barba
Researchers at Rondônia Federal University

the construction of hydroelectric power in the Amazon has led to heated discussions

normal level, and across the Consortium responsible for plants, which promised social and
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economic compensation for the whole population to be reached.
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between local people and companies generating electricity established in the region. On
the one hand, the native population is being hampered by historic flooding river Madeira, in
the State of Rondônia achieved the highest share ever recorded, reaching 19.74 m above the
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he main purpose of this article is to compare the constant forecast in socioeconomic
compensation studies prepared by the Power Plants of Santo Antonio and Jirau and
the real consequences of this construction, through
the Environmental Impact Report (EIR). analysis, and
what is perceived by the flood. We conclude that the
EIR was inefficient and did not cover all localities and
neighborhoods, leaving out many districts, weakening
these documents when assessing the real situation of
this population, which has been hit hard, exposing the
shallowness of studies, since there was no proper socioeconomic compensation.
The population of Porto Velho has lived an intense
process of transformation due to the need of development. Development this that the last decade has been
implemented by the Brazilian government, in most cases, by the Growth Acceleration Program (GAP), created in 2007, which is already in the second phase since
2011. Among the works proposed by the GAP were the
construction of hydroelectric plants of Santo Antônio and Jirau in the Amazon Basin, whose challenge
was the best use of the water potential of the Madeira
River. The proposal, in principle, was to respect the
local population and the environment. Thus was born
the Dealership Santo Antônio Energia. In congruence
with the Santo Antônio, Sustainable Energy of Brazil
aims to provide cheap and clean energy, with the least
environmental impact, aiming to avoid the electricity
shortage in south-central Brazil. It is inferred that the
development, necessary as it is, must be effected in a
sustainable way
From an economic point of view, the possibility of
growth must be set according to the carrying capacity of ecosystems, thinking simultaneously in greater
equity and increased economic efficiency in order to
soften the increase of entropy processes. These are
initial rules of a Sustainable Development Model, which should include ecological objectives related to the
integrity of ecosystems, maintaining the carrying capacity of natural systems, biodiversity conservation,
with respect to the limits of the physical environment.
Investment in electricity production is as the development core. What does not guarantee, however, some
uncertainty as to energy supplies; on the above, a recurring fear grows in the business environment due to
the possibility that Brazil is at the mercy of electricity
rationing.
The dam of the Santo Antônio plant is only 10 km
away from the city of Porto Velho - according to the
EIR. And being face to face with this project, it has
been traditional neighborhoods of the city of Porto Ve-

lho, such as Triangle neighborhood, object of this study, who were the first to suffer from the consequences
of historic flood this year. In this respect, the purpose
of this paper is to compare the constant forecast in
socioeconomic compensation studies prepared by the
hydroelectric plants of Santo Antônio and Jirau with
the real consequences of this construction, through
the EIR analysis of the above plants.
Hydroelectric plants on the
Madeira River and its impacts in
the Brazilian Amazon Basin
With the construction of two hydroelectric power
plants, a new cycle is consolidated in the city of Porto Velho, and proves to be a characteristic period of
prosperity the implementation of major projects. The
hydropower plants of Madeira are being built using the
main river of Rondônia, Madeira, which is formed by
the junction of the Beni and Mamore rivers. The Santo Antonio and Jirau will be the first of the Amazon
using the turbine system type bulb, which, in theory,
does not require large flooded surfaces, suggesting a
perspective of ecological sustainability. It is inferred
that the cycle of prosperity is temporary, as well as
all other checked in state history. Some experts claim
that the construction of hydroelectric not bring development on the site, with the advantage only the fact
that the planned power plants are designed to meet the
demands of the South Centre of the country.
The energy issue is highlighted in Brazil by increased use of thermal plants, the low level of the hydroelectric reservoirs, the uncertainty of a blackout, the
reduction in the tariff for the consumer and the involvement of these issues with the environment. The
construction of dams in the Amazon may have several restrictions: it must be emphasized that many of
the planned reservoirs will cause many negative impacts on the environment and the population that its
construction is not recommended. While, for example,
Tucuruí can be considered an acceptable alternative
compared to other solutions to meet the electricity demand (or thermonuclear power plants), construction
of Balbina has to be considered a project that does not
compensate the damage caused to the environment
because of its low capacity. Furthermore, it should
be emphasized that the construction of hydroelectric
dams does not solve the energy problem of the Amazon, but only that of the urban and industrial centers.
The huge hydroelectric potential of the Amazon Basin
and the justified enthusiasm about the impressive national technological capacity should not result in a total
hasty acceptance of any technically feasible reservoir.
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FINAL
Given the above, it is inferred that the constant forecast in the studies of social compensation prepared
by Hydropower Santo Antonio and Jirau plants did not
cover the actual set of locations currently affected by
historic flooding of the Madeira River, since the studies
formed the basis on majority of available data, causing
the lack of detail of the information contained in the
Environmental Impact Study and its respective report.
Depending on the specific purpose related to the
clash of the number of families affected until March 28, 2014 who lived in the Triangle neighborhood
with the estimates proposed by the EIR, it is noticed
that the above-mentioned district was not mentioned

in the report, which indicates the shallowness of the
studies. Still, the number of affected by the flooding
of the Madeira river to that date is only 562 families
in the Triangle neighborhood, an exorbitant number
compared to the forecast made by the Santo Antonio
and Jirau plants to other places, that not estimated
the possibility of impact that location. Far from trying
to assign guilt to companies responsible for the construction of the projects, says is still the absence of
the necessary deepening of the report. Added to this
is the existence of atypical weather conditions, away
from that predicted by the EIR, such as rainfall, increased unexpected flow of the river and melting in the
Andes, among others, that emphasize the vulnerability of forecasts. However, allocate the task merely to
the unpredictability of nature is underestimating the
predatory power of a man with his greed for energy
development. •
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In many cases, environmental costs and the long term,
also the economic costs are not adequately correlated
with the benefits.
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given the greater drought in decades, the Rio state enterprises have adopted measures
aimed at rationalizing the consumption and reuse of water. Examples come from all sizes
industries. Minimize the impacts of their activities on the environment is currently a
business concern in various sectors.

cases

Metallurgical saves 60 million
liters of water per month
Came from nature the inspiration for the STAM
Metalúrgica, manufacturer of locks and padlocks, based in the city of Nova Friburgo, find the solution to
drastically reduce their water consumption. The key
was the phenomenon of ion exchange, which takes
place in natural processes such as the formation of
cavities in rocks caused by erosion and corrosion of
metal structures.
The technology imported from Italy, allows water
to decontaminate heavy metals such as chromium
and nickel, used in electroplating. The filtering is done
in columns containing the ion exchange resins. From
there, it is pressurized and returns to wash tanks.
Free of heavy metals, the liquid is ready to return to
the industrial process.
This technique allowed the company to mount a
closed circuit where all of the water involved in electroplating processes and glass-finishing to be reused
without waste disposal. By adopting this solution, the
STAM Metalúrgica failed to spend 60 million liters
of water costs per month, equivalent to the monthly
consumption of six thousand families formed by four
people.
This result made the company become a reference. “Representatives of companies here in the region
and even from other states come here know this technology,” says Cleverson Ouverney, work safety and
environment technician of the STAM.
In Duque de Caxias, Reduc, the most complex of
Petrobras, 23% of the total volume of water required
for its operation is the result of reuse. In the range of
two years - 2012 and 2013 -, efforts to minimize the
uptake and improve the quality of effluents allowed
this industry to save 8.22 billion liters water. The re-
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The company TTR Vidros, water use is essential for
the functioning of almost all machines. A polishing
machine, for example, uses 40 liters per month. All
the water that ran down the machines began to be
sent through channels to a treatment plant built within the company. Fully computerized, the station is
able to reuse up to 160 liters of water per hour.
“We estimate that our bill would be about five times higher without reusing the water, due to its importance in the company’s production process. The
station is a highly profitable investment. The initiative
also led many of our employees to rethink their own
consumption, “said Vinicius Marques, director of TTR
Vidros.

|
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ccording to a survey conducted by the Federation of Industries of Rio de Janeiro
(Firjan), 56.7% of Fluminense companies
promoted actions to reduce consumption
in the last two years. During this period, the use of
water by industry decreased by an average of 25%.
A good example is the Hyundai plant installed in
Itatiaia in the South of Rio de Janeiro. Since opening
in 2013, the company uses a well and does not depend on public supply. With about 350 employees, the
factory carries rainwater catchment and has a sewage treatment plant (STP).
The program reuse the company has just been
expanded. “With the reuse project, we began to direct this effluent treated to a pond which also receives water from rain that falls on the factory roofs,”
explains William Turon, environmental engineer at
Hyundai.
At the pond, there is a feedback system composed
of sand filters, activated carbon and chlorination mechanism. Industrial stored in a tank, the treated water
is used in various functions: washing machines, unloading, floor cleaning, garden watering and cooling
compressors.
The company has entered the economic advantages of reuse. “In addition to preserving the environment, our intention is that with these savings, we are
not forced to reduce staff due to the current economic problems. Although water uptake from the water table is performed, we know that replacement is
slow, so we use rationally. The ponds were provided
for in the factory project; from the start, our intention
is to reuse water,” said Turon.
Similar measures were promoted by the factory
of Bayer in Belford Roxo. Currently, 85% of the water consumed by the company come from reused.
The economy reaches 80 thousand cubic meters of
drinking water per month, which is sufficient to supply the consumption of about 23,000 people. Thanks
to the measures, almost four billion liters of drinking
water are no longer consumed in eight years, according to company data.
“In addition to the modernization of the reverse
osmosis system, which is essential part of the treatment of the captured water of Rio Sarapuí, we installed a reservoir that gives us greater autonomy. We
have collected and purified water reserve to feed the
factories, in the event of increased demand or suspension of funding, due to scheduled maintenance,
“said Ricardo Amaral, Energy Manager at Bayer.
The city of Três Rios is another good example.
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sults led to Reduc to win in the category Water and
Wastewater.
The volume of water reused in the refinery is
enough to supply a city of 125,120 inhabitants. It
would be enough, for example, to meet with plenty,
consumption needs of the residents of Resende. In
this municipality live 123 385 people, according to
IBGE estimates for 2013.
Reduc processes 285,000 barrels per day and
produces 54 different types of petroleum products
such as gasoline, diesel and lubricants. To account
for such production, refinery, located on the shore of
Guanabara Bay, demand a huge volume of water. The
industry raised, in 2012, 17.8 billion liters of raw water and the following year, 17.1 billion liters.
The use of large volume of water and the generation of wastewater are the main environmental impacts of an oil refinery. Therefore, Reduc is expanding
measures to further streamline the use of this input,
the installation of a New Treatment of Industrial Waste Station, capable of treating up to 1,200 m3 h-1.
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EXAMPLE OF CSN
CSN, located in Volta Redonda, the banks of the
Paraíba do Sul River, has rate of 92% water recirculation in its production process and aims to reach
the 95% mark. According to Claudio Graffunder, ge-
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neral manager of Middle steelmaker Environment, the
company’s investment in this area is ongoing.
“Our consumption is taken as 1% of the volume level
because 92% of water and recirculating 7% are returned to the river treated. This 1% is the actual consumption because it is what is lost steam or incorporation
into waste sludge or co-products.” He explains, that
does not know exactly how much has been invested
in different actions to encourage rational use of water.
Still, Graffunder says the company is very concerned about the water crisis and has been working on
contingency plans in view the objective is to increase
recycling and reduce consumption. “This is independent of crisis, is constant goal of the company,” he
says. The executive says the company only uses the
equivalent of 0.1% of the flow of the Paraíba do Sul
River, which is the star of the moment. This percentage is the difference between what the plant captures
and what is returned. The goal is to generate the least
possible impact on the river flow.
“All industries were initially extraction, i.e. took
of nature because there was plenty resources. Over
time it was the same thing to burn money because
you spent to capture, distribute, to treat and then go
play the water out? No, let’s put this water in the process. Environment brings no expense, brings awareness of its production process,” concludes. •

