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Apresentação
O Instituto Jatobás – que tem como propósito a difusão de conhecimento em desenvolvimento sustentável e a incorporação desses conceitos nas
práticas pessoais, organizacionais e comunitárias – encomendou ao Prof.
Dr. José Galizia Tundisi (renomado cientista brasileiro ligado à questão da
água, membro da Academia Brasileira de Ciências e fundador do Instituto
Internacional de Ecologia) estudo que mostrasse, de maneira ampla e abrangente, as principais causas e consequências da crise de escassez, ocorrida no
período de 2013-2014, e possíveis caminhos para solucionar tal problema.
Com esse propósito, Tundisi escreveu o posicionamento, que trata da qualidade e disponibilidade da água, seus usos múltiplos e sua governança.
O documento de posicionamento, então produzido, foi comentado por pessoas
com experiência no tema, para ser divulgado e estimular a manifestação
dos interessados; contribuir para reflexões a respeito de temas e questões
conflitantes e provocar debates, atitudes e iniciativas de mais pessoas e organizações que possam sugerir meios e caminhos para prevenir ou, pelo
menos, remediar condições danosas futuras. Especialmente de pessoas e
organizações com responsabilidade política, jurídica, administrativa, econômica, social, ambiental. Chama-se a atenção para o papel dos membros
da academia e institutos de pesquisa e desenvolvimento que têm o livre
arbítrio para decidir o que estudar, pesquisar, no modelo prevalente de
liberdade de pensar e fazer ciência e tecnologia.

O Think&doTank Sustentabilidade, iniciativa do Instituto Jatobás, é um
Celeiro de Conhecimento dedicado à geração e disseminação de conhecimento, e à construção de relacionamentos, para o desenvolvimento
sustentável de pessoas e organizações. Foi concebido para funcionar como
plataforma multilateral, formada por coalizão de múltiplas partes interessadas e motivado pela cocriação e inteligência coletiva.
Tem como proposta pensar além do presente ou estágio de determinado
conhecimento e atuar de modo independente e apartidário.
O resumo executivo do posicionamento e o documento completo
estão disponíveis no portal do Think&doTank Sustentabilidade
(www.tdtsustentabilidade.org).

BETTY FEFFER
Presidente do Instituto Jatobás

LUIZ ALEXANDRE Mucerino
Vice-presidente do Instituto Jatobás

Sumário Executivo
A crise da água que abrangeu vários estados do Brasil caracterizou-se por
notável esgotamento dos reservatórios de abastecimento, nos anos de 2013
a 2014, e não mostrou sinais de recuperação nos primeiros meses de 2015.
A água é um recurso capaz de se renovar, formando, permanentemente, reservas fundamentais para manutenção da vida no planeta. A produção e disponibilidade de recursos hídricos, com qualidade e em quantidades adequadas, são
essenciais para os ecossistemas e para toda a biodiversidade, assim como para o
desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos seres humanos.

O texto aborda análises estratégicas, perspectivas, soluções estruturais e
não estruturais, referentes aos recursos hídricos no Brasil; a disponibilidade total mundial de água; as ameaças, o aumento da vulnerabilidade
humana relativa à disponibilidade hídrica, à qualidade das águas e os
impactos para saúde e o crescimento populacional.
A intensidade dos usos múltiplos, as causas e o grau de contaminação, são relacionados aos impactos econômicos decorrentes da
escassez hídrica. Adicionalmente, são tratadas as novas metodologias,
tecnologias e processos disponíveis para a gestão dos recursos hídricos, o pagamento por serviços ecossistêmicos, a eco-hidrologia,
reúso de água e o reflorestamento, primordiais para se lidar com a
água como insumo estratégico. Destaca-se a evolução do processo
de gestão para a conceituação ecológico-evolutiva, ao invés da atual
mecanística-determinística.
O gerenciamento integrado e preditivo no âmbito da bacia hidrográfica é discutido em relação aos avanços na legislação brasileira
e à necessidade de governança que inclua componentes biogeofísiográficos, econômicos e sociais, com mobilização e participação
da sociedade – temas centrais no documento. Na síntese final são
apresentadas propostas com soluções possíveis, nas esferas global,
regional e local.

Existem 37 milhões de km³ de água doce no planeta, dos quais quase 70%
estão em geleiras e icebergs. Cerca de 8 milhões de km³ estão localizados
em águas subterrâneas e somente 200.000 km3 em rios e lagos superficiais.
A produção anual de água doce é devida à precipitação, um volume de
110.000 km³ por ano, de onde 70.000 km³ são evaporados e 40.000 km³
são transformados em água de reposição, que recarrega os aquíferos, rios
e lagos. Desses 40.000 km³, 14.000 km³ são retidos pelos continentes e os
26.000 km3 restantes escoam para os oceanos.
O consumo atual de água no mundo atinge 4.500 km3/ano, número que,
à primeira vista, indica que há disponibilidade de água suficiente para
atender à demanda humana em seus diferentes tipos de uso. No entanto,
os recursos hídricos não são distribuídos uniformemente pelo planeta.
A abundância em algumas regiões é contrastada por escassez em outros
locais. Mesmo em países com maior disponibilidade de água per capita,
há impactos de má distribuição e acesso desigual ao recurso, muitas vezes
causados pela intensidade e diversificação das atividades humanas locais,
os chamados usos-múltiplos. Estes vão além do consumo humano direto
e dessedentação de animais, e dizem respeito ao uso dos recursos hídricos
para as diversas atividades humanas, como irrigação, navegação, aquicultura, hidroeletricidade, indústria, recreação e turismo, entre outros.
A análise da situação nas principais regiões hidrográficas no mundo, assim
como no Brasil, tem gerado alertas para o estabelecimento de novas políticas e estratégias para a gestão dos recursos hídricos. É preciso estar atento
à vasta gama de ameaças à quantidade, disponibilidade e qualidade da água,
bem como aos seus impactos na saúde pública, na qualidade de vida e na
economia, os quais aumentam a vulnerabilidade das populações.
As causas da vulnerabilidade humana – relacionada à disponibilidade e ao acesso à água com qualidade – são abordadas e analisadas ao longo do documento.
6

As mudanças climáticas globais – e os conflitos de entendimento a respeito – recebem atenção especial. O aquecimento global causa alterações
na atmosfera e anomalias nos ciclos hidrológicos, os quais são capazes de
alterar a distribuição da precipitação / evaporação e dos períodos de seca.

Os eventos climáticos extremos (precipitação/enchentes e secas) deverão
ser cada vez mais agudos e frequentes. Os efeitos para a água terão consequências negativas severas para a economia e para a saúde humana, afetando países, continentes e macro regiões – um contexto que cria, portanto,
instabilidade social, insegurança e vulnerabilidade. O relatório do IPCC
alerta, ainda: “Os impactos das mudanças climáticas dependerão também
da situação dos recursos hídricos – locais e regionais – como infraestrutura,
monitoramento e a governança do sistema”.
Tais mudanças já afetam e afetarão, cada vez mais severamente, a produção, a disponibilidade e a qualidade da água. O leitor é instigado a refletir
sobre tais questões e sobre as sugestões e proposições colocadas pelo
autor para lidar com essa temática. Legisladores, gestores de bacias hidrográficas e de sistemas econômicos e produtivos deverão estar preparados
para lidar com tais cenários.
As recomendações sugeridas no documento de posicionamento envolvem
ações para gestão e redução da demanda de água (a fim de compensar os
períodos de seca); proteção e ampliação de áreas de pântanos, alagados
naturais, construção de áreas alagadas artificiais (para redução do efeito das
enchentes); e incentivos para o reúso de água após o devido tratamento.
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O relatório de 2007 do Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) alerta para o fato de que “as mudanças climáticas deverão levar
a uma intensificação do ciclo hidrológico global e poderão ter impacto
significativo nos recursos hídricos regionais, afetando águas superficiais e
subterrâneas, o suprimento doméstico, os usos industriais, a geração de
hidroeletricidade, navegação, o funcionamento dos ecossistemas e a recreação em águas interiores”.

I

Os efeitos das mudanças climáticas sobre a água do planeta também
geram impactos negativos para a saúde humana. As inundações e
extremos hidrológicos causam aumento significativo do risco de
transmissão de doenças infectocontagiosas. Além disso, o aumento da temperatura da água favorece a reprodução de insetos que
transmitem doenças de veiculação hídrica. E, por fim, o aumento da
temperatura da água, associado à carga maior de fósforo e nitrogênio
(provenientes do solo e dos esgotos não tratados), favorece o aparecimento e crescimento de cianobactérias, as quais produzem toxinas
que causam, além de viroses, diversas doenças graves.

O aumento da demanda d’água pelo mundo veio acompanhado pelo
aumento da contaminação das reservas existentes, decorrente de causas
multivariadas e severas, como poluição do ar, contaminações por efluentes
industriais e domésticos e usos intensivos do solo.

II

A deterioração da água diminui a disponibilidade da mesma e produz efeitos negativos na economia e na saúde pública, e por isso tem sido destacada
como um dos grandes problemas a serem enfrentados no século XXI.
Além das diversas doenças tradicionais de veiculação hídrica (a contaminação da água é a principal causa da mortalidade infantil no mundo, por
exemplo), é de fundamental importância se considerar, também, o aumento dos POPs – Poluentes Orgânicos Persistentes –, bem como pesticidas,
herbicidas, hormônios e outras substâncias dissipadas nas águas superficiais
e subterrâneas. Em um período de 150 anos, a contaminação atingiu níveis elevados, inclusive com a presença de substâncias cujos efeitos sobre a
saúde humana ainda são, em grande parte, desconhecidos. E, o que é pior,
muitos destes componentes não são retirados pelos métodos tradicionais
de tratamento de água.
Para que a água contaminada possa se tornar disponível para uso, a contaminação precisa ser contida, reduzida e/ou submetida a tratamento.

O panorama no Brasil é pontuado ao longo do estudo e comparado à situação global. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA),
a precipitação anual média no Brasil é de 1.765 mm, com variações no
território nacional entre 500 mm/ano (no nordeste) a 3.000 mm/ano (na
região amazônica). O consumo total de água é de 986,4 m3/s/km2 (metros cúbicos, por segundo, por quilômetro quadrado). A disponibilidade
hídrica é maior na região Norte (acima de 500m3/s – metros cúbicos por
segundo), com menores disponibilidades nas regiões Sul e Sudeste (cujas
vazões variam entre 10m3/s e 100m3/s), ficando o semiárido (0,008m3/s)
em última posição. Os usos múltiplos da água no Brasil estão distribuídos
entre agricultura (70%), indústria (7%), urbano (10%), rural (2%) e criação
animal (11%) (ANA, 2011).
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As principais regiões hidrográficas do Brasil têm o fulcro nos principais
rios e tributários do território brasileiro, formando doze regiões hidrográficas. A distribuição das vazões específicas de cada bacia não é uniforme,
variando entre 0,5 L/s/km2 (litro por segundo, por quilômetro quadrado)
até mais que 30L/s/km2. Diante desse cenário, é curioso que a redução da
demanda não tenha sido amplamente cogitada, discutida ou aprofundada
no país até então, fosse por medidas administrativas ou por incentivos financeiros. Propõe-se que o modelo nacional de gestão dos recursos hídricos leve em consideração tal variabilidade hídrica.
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A determinação da qualidade da água é tarefa complexa e essencial, e que passa
pelo monitoramento extenso, frequente e, preferencialmente, em tempo real.

III

A qualidade da água é considerada um dos problemas centrais a serem
resolvidos no Brasil. E este problema tem dois aspectos importantes: o
alto nível de deterioração das reservas de água disponíveis e o desconhecimento científico (falta de pesquisa, monitoramento e análise) sobre a
carga orgânica e inorgânica de cada bacia, bem como de todos os impactos
causados e das consequências para os ecossistemas, para a saúde humana e
para o desenvolvimento econômico do país.
No Brasil, grande parte dos problemas da qualidade d’água vem da falta de
saneamento básico. Somente 30% dos esgotos são tratados, impedindo o
reúso e aumentando a deterioração dos recursos hídricos. Os problemas se
agravam pela poluição química que adiciona metais pesados e substâncias
tóxicas às águas das represas, rios e águas de abastecimento, tornando-as
verdadeiras “sopas” de substâncias orgânicas e inorgânicas.
Não se atentou para o fato de que um manancial protegido por
vegetação nativa produz água de excelente qualidade, e com custo
de tratamento bastante baixo (R$ 1,00 a R$ 3,00 por 1.000m3),
especialmente se comparado com o custo de tratamento da água
de mananciais deteriorados (R$ 200,00 a R$ 300,00 por 1.000m3).

Nos países desenvolvidos, a pesquisa científica nas universidades e institutos
de pesquisa foi aplicada rapidamente para solucionar os problemas da contaminação. No Brasil, ainda são adotadas apenas as técnicas tradicionais de tratamento, e há muito tempo negligenciamos a questão da qualidade da água.
Quando as fontes e os mananciais de água mais próximos se deterioraram,
ao invés de investirmos em pesquisa e conhecimento científico para tratar,
recuperar e reutilizar a água de fontes contaminadas, adotamos o método
romano – trazer água de fontes menos poluídas e, portanto, mais distantes,
exigindo investimentos em energia e infraestrutura para transporte de água.
IV

A primeira recomendação, portanto, é para a conservação dos mananciais
e manutenção da qualidade da água natural. A “produção” de água, com
qualidade adequada, está diretamente ligada à cobertura vegetal. Por isso,

recomenda-se a elaboração e execução de um projeto de mega reflorestamento no Brasil. Em segundo lugar, o tratamento de esgotos deve ser
incentivado, desenvolvido e aplicado em todo o território nacional. Sem
ele, o reúso da água fica comprometido – e essa é uma técnica fundamental
da gestão, especialmente em situações de estresse hídrico ou escassez.

Qualidade e quantidade de água devem ter a mesma relevância. A disponibilidade de água, de boa qualidade, regula e impulsiona a economia.
É preciso, portanto, ir além do monitoramento da qualidade e conhecer as
relações entre disponibilidade e qualidade de água com o desenvolvimento
econômico e com a saúde pública.
Um dos primeiros passos nesse sentido é analisar e conhecer os custos de
recuperação de áreas degradadas e torná-las, novamente, mananciais de
águas potáveis. A análise que deve ser acompanhada por estudos sobre os
impactos econômicos decorrentes dos efeitos da contaminação da água
na saúde humana. Alguns exemplos são: custo de internações referentes às
doenças de veiculação hídrica; horas perdidas de trabalho e horas perdidas
de estudos nas escolas. Ainda, devem ser avaliados os efeitos diretos e indiretos nas economias das bacias hidrográficas, como, por exemplo, queda
na produção agrícola e/ou industrial, redução no transporte hidroviário e
impactos na empregabilidade e renda da população local.
Por fim, não se pode deixar de mencionar o fato de que, na maior parte
do território nacional, a água não é considerada um recurso escasso. Sendo
assim, é super utilizada e sofre grandes desperdícios. Há desperdícios no
uso para irrigação, na distribuição urbana e no uso doméstico e industrial.
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Em relação à falta de pesquisa científica, reforça-se a necessidade de haver
investimento municipal, estadual e federal para que a situação da qualidade
das águas, por todo o território nacional, se torne conhecida e seja organizada de forma sistêmica. Deve-se monitorar a água que é distribuída à
população para atestar sua qualidade; montar um banco de dados para as
diferentes bacias hidrográficas de abastecimento e desenvolver um sistema
eficiente e funcional de indicadores de qualidade, para amplo acesso.

V

Além disso, a água não é administrada como um recurso estratégico – os
investimentos no setor hídrico estão divorciados do gerenciamento de
recursos hídricos.
Apesar dos diversos esforços no mundo todo, ainda há, aproximadamente,
780 milhões de pessoas sem acesso à água, e 2,5 bilhões de pessoas que
também não têm acesso ao saneamento básico.
Essa é uma crise global e local cuja origem é, em parte, resultado das mudanças climáticas em curso e, em parte, fruto de modelo inadequado de
gestão dos recursos hídricos. O modelo de gestão atual necessita de ampla
reformulação, não somente para remediar os danos já causados, mas também
para prevenir outros futuros – que tendem a ser mais graves e frequentes.
É necessário atender à demanda com quantidade suficiente (50 litros por
pessoa por dia) e com qualidade adequada para preservar a saúde da população. É importante reforçar, também, que a água não pode ser suficiente
apenas para atender às necessidades humanas, mas também para manter o
funcionamento dos ecossistemas.
Sugere-se que o futuro da questão hídrica – distribuição, acesso, tratamento, reúso, oferta com quantidade e qualidade adequadas para todos – será
resolvido pela adoção de novo modelo de governança da água. Modelo
esse que demanda visão integrada, sistêmica e transversal, e que leve em
consideração o bom funcionamento dos ecossistemas, a preservação da
saúde, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida.

VI

Nesse sentido, a recomendação é que a nova governança da água esteja
amparada por dois pilares de igual peso e importância: qualidade e quantidade. E que resolva três grandes desafios: i) aumentar a acessibilidade à
quantidade adequada de água, com qualidade; ii) diminuir a vulnerabilidade das populações; e iii) regular, controlar e reduzir a demanda.
Nessa nova governança, serão necessárias novas abordagens de gestão, tanto relacionadas aos aspectos tecnológicos quanto aos comportamentais.

Gestão e engenharia de tratamento da água deverão caminhar junto à
preservação e recuperação de mananciais.

» a eco-hidrologia;
» o controle da quantidade e qualidade da água em todas as
etapas, desde os mananciais;
» a implantação de sistemas de reúso, e o desenvolvimento de
padrões de água para reúso (atualmente inexistentes no Brasil);
» a determinação dos serviços dos ecossistemas;
» o reflorestamento;
» o pagamento por serviços ambientais;
» a visão da água como insumo estratégico para o desenvolvimento;
» a perspectiva sobre o valor econômico da água (dentro de uma
gestão cuja meta prioritária deve ser sustentabilidade como retorno
e não apenas o tradicional retorno do investimento econômico);
» as correlações da água com economia (no presente e para projeções futuras);
» a participação da comunidade, por meio de sistemas de comunicação que sejam eficazes e que possam decodificar as
informações científicas para uso pelo público geral; e
» o gerenciamento integrado de bacias hidrográficas.
O gerenciamento integrado de bacias hidrográficas (CHIBH) é o conceito mais avançado na gestão de recursos hídricos e deve ser a base do
desenvolvimento da governança da água nos próximos 30 anos. Ele abarca
os aspectos quantitativos (para aumentar a disponibilidade) e qualitativos
(para gerenciar melhor a qualidade), inerentes aos desafios de gestão de
recursos hídricos.
O CHIBH prioriza a conservação natural da quantidade de água para
manter sua disponibilidade (proteção dos mananciais, preservação e proteção das bacias, recuperação das estruturas e funções dos ecossistemas),
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Essas novas abordagens são tendência mundial e começam a ganhar força no
Brasil, especialmente após a recente crise hídrica. Entre estas, destacam-se:

VII

antes de lançar mão de qualquer intervenção tecnológica (tratamento de
esgotos e reúso).
Há elementos que são essenciais para que a mudança de paradigma trazida
por essa nova governança se consolide:

VIII

» amplo, avançado e confiável banco de dados obtidos por meio
do monitoramento contínuo da qualidade, quantidade e dos
usos-múltiplos da água, em cada bacia. Os indicadores do
banco de dados servirão para garantir, à gestão dos recursos
hídricos, alta capacidade preditiva do sistema. Ou, em outras
palavras, a possibilidade de prever as futuras disponibilidades
e necessidades, bem como de planejar com antecedência a
gestão das demandas e usos dos recursos hídricos;
» engajamento da comunidade – por meio de modelos de
participação e comunicação em massa, que permitam uma
governança participativa e compartilhada com todos da sociedade (bottom-up);
» inclusão de medidas de gerenciamento da demanda, tais como
aumento de eficiência no uso da água e aprofundamento dos
debates sobre o preço da água;
» diminuição da demanda da água na agricultura, por meio de
maior eficiência na irrigação e estabelecimento de limites para
a expansão da agricultura irrigada;
» regulação e monitoramento dos usos do solo, para melhoria
da qualidade da água;
» reconhecimento da clara interligação entre estados químicos (carga
de poluentes e nutrientes) e a qualidade e quantidade da água;
» definição de um sistema padrão para estabelecimento de regime de vazão ecológica e enquadramento de rios, riachos
e outros corpos de água, a fim de manter a sustentabilidade
funcional dos ecossistemas, especialmente em negociação e
outorga para exploração de água e usos múltiplos.

A lei também regulamenta o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH) e estabelece as bases para uma gestão
descentralizada, remete o abastecimento público e o saneamento básico à
responsabilidade dos municípios e enfatiza a participação pública no processo de governança. Abre caminho, portanto, para uma gestão integrada
dos recursos hídricos, a qual deve assegurar quantidade e qualidade adequadas, desenvolvimento sustentável e a utilização racional dos recursos.
O desafio das próximas décadas, em todo o planeta, é o de aperfeiçoamento desse modelo, testá-lo, atingir estágios de eficiência e, sobretudo,
alcançar a sustentabilidade do sistema hídrico e ambiental.
Para se avançar nesse caminho, recomenda-se que tais práticas de gestão sejam
introduzidas ao poucos, começando-se por bacias experimentais, onde se possa
testar as abordagens de forma consistente, ajustá-las e demonstrar os resultados.

Disponibilidade de recursos hídricos, qualidade e governança da água: análises estratégicas e perspectivas para o Brasil

A legislação brasileira referente às águas – Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei nº 9433 - Lei das Águas 1997) – é muito avançada e já
está em linha com vários dos conceitos acima explicitados. A Lei das Águas
tem como princípios: a água como bem público e com valor econômico; a
segurança para os usos múltiplos da água; a prioridade para o abastecimento
público e dessedentação de animais (em casos de escassez); a adoção da bacia
hidrográfica como unidade de gestão territorial e de gestão dos recursos
hídricos; e a garantia da participação da sociedade civil, dos usuários e dos
diferentes níveis do poder público no processo de gestão participativa.
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