Debates realizados no SESC-RIO em 23/03/2009

Mesa 1:
Futuro das Águas: Impasse e Perspectivas
Ilana Strozenberg: Vamos dar início ao nosso seminário. Em primeiro lugar,
gostaria de agradecer especialmente a presença dos nossos ilustres e queridos
convidados presentes nessa mesa. Eu queria agradecer muitíssimo ao SESC pela
iniciativa desse evento e pela acolhida que deu ao projeto proposto pelo O Instituto tanto à exposição H2O – Futuro das Águas, quanto a esse seminário. E também
queria agradecer a algumas pessoas que nos orientaram na formulação do evento: o
deputado Fernando Gabeira, que foi o primeiro com quem nós conversamos sobre
isso, e Sergio Besserman, ambos conselheiros dO Instituto que nos aconselharam
muito bem. E também queria agradecer muito a Vera Perfeito, que nos ajudou em
todo o evento, e a Valeska Zamboni, que pegou esse bonde andando e fez com que
ele corresse cada vez mais rápido. A importância do tema de hoje, acho que é
evidente por si mesmo. É um problema mundial, mas também é um problema
brasileiro, embora o Brasil tenha várias reservas. Mas nós não vamos estar aqui
juntos para falar só dos problemas e nem dos impasses, nós queremos falar das
perspectivas, das estratégias de um futuro possível e de um futuro que não seja só
possível, mas possivelmente melhor. E nós acreditamos nisso, somos otimistas,
estamos apostando nisso, porque apostamos também na enorme possibilidade de
criação dos homens, das sociedades humanas, mesmo quando os dilemas são
criados por elas mesmas, como é o caso aqui. Então, eu queria passar a palavra para
o moderador da mesa, Luiz Claudio Costa que vai também dizer algumas palavras e
depois vamos aos palestrantes.
Luiz Claudio Costa: Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer aos
organizadores deste evento tão importante, pela honra de estarmos aqui e podermos
desfrutar da companhia de tão ilustres palestrantes. O tema não poderia ser mais
propício, não só pela comemoração que fazemos pelo Dia Mundial da Água, mas pelo
momento que nós vivemos. Estamos vivendo, e todos nós acompanhamos isso, uma
crise econômica sem proporções e eu digo que é uma crise abençoada porque nos
mostra que o modelo que todos nós sabíamos falido, de fato suicidou-se e agora nós
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estamos procurando um novo modelo. Mas, muito mais grave do que a crise
econômica é a crise ambiental, que todos nós vivemos e que também exige um novo
modelo. Então, esse é o momento de repensar, de refletir, e eu queria parabenizar O
Instituto por estar debatendo esse tema tão importante.

A questão das mudanças climáticas e da água é um tema que nós pesquisamos na
Universidade de Viçosa e vou rapidamente mostrar alguns desafios e algumas
oportunidades. Nós sabemos que o mundo vive uma crise global de água devido ao
uso insustentável. Nós temos sistemas que são altamente vulneráveis a pequenas
variações na disponibilidade de água. Na agricultura, então, nós temos fome
produzida pela falta de água. Em nível global, a disponibilidade de água excede em
muito as múltiplas necessidades humanas, mas as projeções indicam que até o final
do século XXI a demanda de água vai superar a oferta. Regionalmente, em diversas
partes do mundo, inclusive no Brasil – falo agora da agricultura, que tem a ver com
segurança alimentar e com fome –, o uso doméstico industrial já excede a oferta e
isso infelizmente vai se tornar ainda mais grave devido às mudanças climáticas.
O ciclo global da água é extremamente sensível à vegetação à qual é profundamente
ligado, e o Brasil tem muito a ver com isso, com a nossa floreta amazônica. Cerca de
80% da superfície da terra é coberta com vegetação, o que demanda acesso a
grande quantidade de água. As plantas exercem um papel fundamental nesse ciclo
global da água e mais de 40% dos ecossistemas terrestres são fortemente limitados
pela disponibilidade de água. Não vou falar sobre as mudanças climáticas, mas
estamos vendo e vivendo uma crise sem precedente. Não existem mais dúvidas
científicas a esse respeito e, apesar de algumas vozes ainda se posicionarem de
forma contrária, há projeções do que pode nos acontecer em diferentes cenários, do
mais simples ao mais grave. Sobre as mudanças climáticas, eu digo sempre que é
uma nave que já está em andamento, temos que saber aonde ela vai aterrizar. O
que se discute hoje, na ciência, é se teremos um cenário mais pessimista ou mais
otimista. E isso depende da nossa postura. O que nós, como sociedade, vamos
decidir fazer, que modelos vamos adotar: se este que nos foi vendido como um
sonho e que, agora, de repente, sofre uma queda de grandes proporções, ou se
vamos tentar trabalhar de forma realmente sustentável.
Esse quadro [abaixo] é extremamente interessante. Não vou entrar em detalhes,
mas ele mostra o que aconteceu nos últimos tempos - o consumo de fertilizantes, o
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uso de papel, o crescimento da população urbana, o número de restaurantes Mc
Donald’s. Assim, na realidade, tivemos uma grande mudança comportamental. Isso
tudo ainda sem considerar a nossa relação com a terra.
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Nunca, na história da humanidade, o nível de CO² - de gás metano e dióxido nitroso
- foi tão alto. E isso se deve à ação humana. Já tivemos, evidentemente, oscilações
naturais, mas o crescimento dessa taxa nunca foi como agora. O ciclo da água que
todos nós conhecemos, muita gente pensa ser imutável e, de uma certa forma, é.
Nós temos a evapotranspiração, a precipitação, o escorrimento superficial, a água
subterrânea. A FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação)
diz que nós precisamos ter maior produtividade por cada grama de água. Para vocês
terem uma ideia, para produzirmos uma grama de soja, precisamos em torno de 600
gramas de água, ou seja, é uma proporção muito alta. Mas a quantidade de água
que temos no solo e a quantidade de água que temos nos oceanos é mais ou menos
fixa. Muitos questionam, mas a mudança climática não vai alterar isso.
Na realidade, um dos gases que mais causam mudanças climáticas é o da água. O
vapor d’água tem uma capacidade imensa de absorver a radiação de ondas longas. O
que acontece com o nosso aquecimento é que você vai ter maior temperatura, maior
capacidade de reter água na atmosfera, maior evaporação, maior umidade
atmosférica. O efeito estufa aumenta a temperatura, o aquecimento o potencializa, e
com isso temos o aumento da intensidade de chuvas.
observando, não vai alterar a quantidade de água

E isso, como já estamos

e sim o modo como vai se

distribuir. Vamos ter secas em excesso e inundações em excesso. Ou seja, vamos ter
a ocorrência dos extremos. Já estamos vivendo isso.
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Acabo de chegar de um encontro na China, onde discutimos os fenômenos extremos.
O que se observa é, lá na Austrália, uma temperatura acima de 50°, no norte da
China, uma seca como nunca houve. Também no Brasil já vivemos vários excessos.
Isso é importante para entender a questão da água, o que vai acontecer e o que já
está acontecendo com as tendências da seca no mundo.
Vejam, nesse quadro, que ela aumenta de 1900 para cá, chegando a níveis já bem
acentuados. Se observa que todas as percentagens de ocorrência de seca crescem:
as de seca moderada, de seca severa e de seca extrema. Nessa projeção, até 2080,
se tem o acréscimo de todos os tipos de seca e os lugares aonde vão acontecer com
mais intensidade. O Brasil é profundamente afetado pela seca nesses cenários.
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Para encerrar, trouxe um slide para refletirmos sobre a ação humana.

Tive a oportunidade de participar do Protocolo de Kyoto, em 1988 e no ano seguinte
discutimos, como cientistas, o que poderia ser feito. Nós tínhamos ideia do
problema. Mas se reconhece o problema, se traçam as metas, se fazem os acordos
e, enquanto isso, o tempo vai passando e a situação vai se agravando. E enquanto
nós não tomamos decisão alguém está pagando o preço. Porque não se fazem as
ações, já estamos vivendo os impactos atuais. Tecnologia disponível, nós temos, o
que precisamos é o modelo adequado para agir. Para finalizar, uma reflexão:
Mahatma Gandhi, muito antes de se falar em mudanças climáticas, já nos dizia que
“a terra possui o suficiente para o sustento de todos, mas não para a ganância de
uns poucos”. Recentemente, li, no The New York Times, que o ganhador do prêmio
Nobel de Economia de 2006 repetia Mahatma Gandhi, dizendo que “nós vivemos a
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vingança do excesso”. Achei fascinante ver um prêmio Nobel de Economia no
contexto do atual sistema dar essa declaração. Sêneca dizia que “nenhum vento
sopra a favor de quem não sabe para onde ir”.
Não se trata, portanto, de uma questão de tecnologia, e sim de modelo. Seminários
como este nos ajudam a apontar modelos e a definir o que nós queremos para as
nossas questões ambientais e para as nossas questões econômicas. Agora, tenho o
prazer e a honra de passar a palavra a Fernando Gabeira.

Dep. Fernando Gabeira: Muito obrigado aos organizadores por terem, não só se
organizado em torno do tema, mas terem se lembrado do Dia da Água. Gostaria de
colocar aqui alguns problemas, mencionar algumas perspectivas que nascem, não só
do estudo, mas também da minha experiência, já como político. Vocês sabem que
ontem houve um encontro na Turquia, um encontro mundial para discutir a questão
da água. Infelizmente, não pude ir, mas percebi que um tema foi colocado ali que
registro como sendo talvez o grande tema internacional, hoje, no que diz respeito a
água. Alguns países resolveram classificar a água, o acesso à água, como um direito
humano. Numa longa discussão já realizada na Holanda, não sei se se colocou
também a questão dos direitos humanos e do meio ambiente como questões que
justificavam a intervenção em outro país. O Brasil, diante desse debate, tanto na
Holanda como agora – já não mais no que se refere ao meio ambiente no conjunto,
mas à água especificamente – não quis aceitar essa tese de que o acesso à água é
um direito humano. Preferiu classificar a água como um direito básico, uma
necessidade básica. Porque o Brasil tomou essa posição? Porque temos grandes
reservas de água e temos também o medo de sermos, eventualmente, ocupados e
invadidos, a propósito do mau uso da água, porque esse é realmente o elemento
estratégico do século XXI. As guerras que nós vimos no século XX em torno do
petróleo, talvez se desloquem para a questão da água, entre quem tem água e quem
não deve ter água. Então o Brasil é preocupado com isso. Talvez no futuro a gente
chegue a uma governança mundial da água, como já existe, hoje, uma governança
mundial de uma parte da água da Antártica. Na verdade, temo que a quantidade já
não seja tanta, porque o derretimento das geleiras e a ida da água para o mar,
pode, como ocorre na China e na Índia, significar uma redução muito brutal da água
disponível.
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Temos que pensar nessa questão. A primeira e grande questão é: a água pode ser
um objeto de guerra. Então, temos que tomar todas as precauções para que ela não
seja objeto de guerra. Não só porque nós achamos que a água precisa ser bem
administrada, como também porque não achamos que a guerra seja uma solução
adequada para esse tipo de problema.
Quanto ao nosso país, tem duas questões que tenho trabalhado. Primeiro,

a

legislação em torno da água. Temos três leis importantes sobre a água no Brasil:
uma, que criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos; outra que criou a ANA, uma
Agência Nacional que cuida especificamente da água; e o outro projeto - o 1616 que define o pagamento pelo uso da água. Essa terceira questão é muito importante,
pois vai, de certa maneira, obrigar as pessoas e as empresas, sobretudo, a terem
um comportamento mais comedido diante da água. Esse projeto já era para estar
funcionando a pleno vapor, mas existem algumas dúvidas. Em relação ao, eu, como
relator, afirmo que o dinheiro do pagamento pela água tem que ser revertido
integralmente para a bacia, para que se possa realmente manter o rio, plantar
árvores, enfim, garantir que a água continue sendo abastecida. E o Governo Federal
tem uma certa resistência a respeito disso. A tendência deles é querer pegar o
dinheiro para o Tesouro e depois devolver, mas a gente já viu que demora muito e
às vezes não chega. Então, essa é uma questão importante. Mas, mais importante
ainda é que esse tipo de legislação nos conduziu, e nos conduz, a um tipo de
organização que me parece bem moderna e pode ser muito útil ao Brasil, que é o
Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia decide as questões ligadas à bacia, ao rio, e,
inclusive, acho que deve também se preocupar com as águas subterrâneas. O
Comitê de Bacia é composto pelos vários níveis de governos, pelos usuários e por
organizações não-governamentais. Então, é, na verdade, um instrumento bastante
democrático e que pode realmente apresentar uma novidade, porque se vai estar
governando uma região a partir do exame concreto dos seus problemas, a partir da
questão da água. Inclusive, num projeto que apresentei – a respeito da separação do
Pantanal do Mato Grosso do Sul –, minha ideia é de que o governo do Pantanal se
constitua em torno de um Comitê de Bacia. Parte do Pantanal coincidiria, nesse
processo, com um Comitê de Bacia. Isso é algo que todos aqueles que se interessam
pela questão da água devemos levar em conta: saber se existe Comitê de Bacia na
sua região, se é possível contribuir com o Comitê de Bacia. Em alguns lugares,
muitos vão constatar que isto não existe, o que é uma razão para seja criado. Esse é
uma coisa que precisamos desenvolver no Brasil, porque vai abrir uma perspectiva
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para nós termos Comitês de Bacia funcionando, recebendo pelo uso da água e
aplicando o dinheiro em todos os aspectos: plantando matas ciliares,

fazendo

saneamento básico, enfim, tomando todas as providências que possam garantir que
a água seja realmente entregue às pessoas doa maneira como elas necessitam.
Temos também um outro problema, um grande problema, que eu já discuti com os
canadenses. Eles vieram aqui no Brasil e me procuraram na Comissão de Meio
Ambiente das Relações Exteriores dizendo que os Estados Unidos tinha uma
demanda para importar água do Canadá. E perguntaram se também estávamos
dispostos a pensar nessa hipótese. Nós devemos começar a pensar se vamos querer
exportar água em um determinado momento, se isso pode nos trazer os recursos
necessários para cuidar da água, ou não. Esta é uma questão que vai surgir. No
momento, acho até que a água já é pirateada do Brasil, já levam água do Brasil
tranquilamente, e nos trazem essa água de lastro com muito problema aí para o
nosso mar.
Existe ainda uma outra questão: o fato de o Brasil supor que tem muita água. De
fato, o Brasil tem muita água, mas a água, no Brasil, não é dividida de uma forma
harmônica. Nós temos muita água, mas há regiões no país que vivem com o mínimo
ou menos do mínimo necessário para uma existência digna. Aí se discutem as
soluções para isso. A nossa geração de políticos está ficando velha, todos de cabelo
branco, e não resolvemos uma série de problemas. Um deles é como fazer com que
o Nordeste tenha água. Não conseguimos resolver. Existe aí um debate agora, e
certamente será mencionado aqui, que é da transposição do Rio São Francisco, a
intenção do governo de levar água para aquelas pessoas através da transposição do
Rio São Francisco. O projeto não resolve todo o problema. Na verdade, o problema
também não se limita à transposição das águas, há a questão de depósito, de
distribuição, é um problema mais complexo. Quando estudei o tema, fizemos uma
comissão e cheguei à conclusão de que o melhor projeto seria buscar água onde ela
existe para que essa água pudesse realmente resolver a questão do Nordeste. Mas
não acho que seja uma posição conclusiva, esta é uma grande questão para se
discutir: se a transposição do São Francisco realmente vai resolver os problemas da
região ou se, para resolver esses problemas, não podemos nos fixar unicamente em
grandes obras de engenharia. Temos que pensar em como se distribui, como se
armazena e como se usa a água, porque, na verdade, temos hoje, no Brasil, um
índice de perda da água tratada de quase 40%. É uma coisa espantosa.
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Eu mesmo já me interesso por esse tema há muitos anos. Quando a Marta Suplicy
foi eleita prefeita de São Paulo pela primeira vez, fui lá e disse: “Vocês não podem
perder tanta água, porque não fazermos um estímulo para que as pessoas acumulem
a água da chuva em suas casas?”. E, ela, depois, com o tempo, chegou a uma lei
não só determinando que os prédios tivessem uma reserva para água de chuva,
como estimulando isso, também, através de IPTU. Essa é uma ideia que eu sempre
tive, a de estimularmos, através do IPTU, que todos possuam, de fato, nas suas
novas residências, a capacidade de recolher e armazenar água da chuva para coisas
menos importantes, como lavar o carro, regar o jardim, coisas para as quais você
pode utilizar aquela água. Sem contar que é uma reserva.
Quando eu entrei aqui, a jornalista da SESC perguntou: ”Como você vê a dimensão
cultural, econômica e política, qual vem primeiro?” Eu disse: “Olha, o primeiro é
difícil dizer, mas acho que a questão econômica é importante”. Quando a gente
começar a taxar a água, quando as pessoas começarem a ver que o preço da água é
importante, aí elas vão compreender o quanto nós gastamos de água na lavoura. Já
vi, no Rio São Francisco um modelo de gotejamento, uma coisa muito mais avançada
em relação ao processo anterior. Eles foram forçados a buscar um novo caminho. E
nós temos que ser forçados a buscar novos caminhos. Quando se começar a pagar
pela água, as pessoas, as próprias empresas, vão querer recuperá-la. Vi isso na Fiat,
lá em Betim (MG), que fez um trabalho de recuperação da água porque isso passa a
ser uma economia para a empresa. Então, se entrarmos por aí é um passo
importante. Quer dizer, nós devemos fazer um trabalho cultural para que as
pessoas, quando escovarem os dentes, fechem as torneiras. Aquelas coisas
elementares de que já falamos, as 50 medidas que as pessoas têm que tomar, acho
que virão através desse impulso econômico. É preciso acompanhar os políticos. Os
políticos não cuidam bem da questão da água, eles não se interessam muito. Nós
aprovamos solitariamente alguns projetos de água lá, apenas um grupo, porque não
havia interesse do conjunto. É preciso estimular e para isso é preciso fazer um
grande trabalho cultural.
Embora o trabalho cultural não tenha um só caminho, o caminho que estou
buscando é o mesmo proposto para os grandes desastres. Estamos propondo a
vários vereadores, em várias cidades, utilizando um projeto já existente em Brasília,
que se ofreçam rudimentos de defesa civil na escola, para que as crianças aprendam
as coisas que são graves em um desastre. Plantar bananeira em uma determinada
situação, tudo que pode aumentar a vulnerabilidade. Acredito muito nisso, a gente
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colocando no currículo das escolas públicas, para que as crianças possam educar os
pais. Acho que vai ser o melhor caminho, pelo menos essa é a minha expectativa.

Guido Gelli: Algumas reflexões que fiz ao longo da minha experiência trabalhando
na área do meio-ambiente e que tem a ver com o imaginário brasileiro diz respeito a
um fato curioso. Nós, no Brasil, fomos inicialmente colonizados pelos europeus e,
embora tenhamos também uma formação de origem indígena e africana, a cultura
predominante, que se impôs a nós como expressão de conhecimento acumulado, é a
que veio da Europa. No entanto, os europeus têm um tratamento muito diferente do
nosso em relação aos rios. Isso sempre me incomodou, porque você vai à Europa e
todas as cidades são banhadas por rios, muito valorizados. Os portugueses,
sobretudo, que são os nossos principais colonizadores - ditos descobridores e
colonizadores - têm um carinho, um afeto muito grande pelo Tejo, que banha Lisboa
e é cantado em prosa e verso por todos os poetas, assim como o D’ Ouro, que banha
a cidade do Porto. Isso acontece não só em Portugal, mas em outros países, como a
França e a Inglaterra. O que seria de Paris se não fosse o Sena, ou de Londres, se
não fosse Tamisa? No caso do Reno, que corta cerca de oito países da Europa, sua
água é reutilizada várias vezes, e o rio também é cantado em prosa e verso. Como
também o Mosela, afluente do Reno na Alemanha.
Porque nós não herdamos essa tradição? Talvez isso tenha a ver com o fato do Brasil
ter sido sempre, desde a origem, objeto de cobiça. Inclusive o nome Brasil, é o do
primeiro produto de interesse comercial que os portugueses encontraram aqui e
levaram para lá: o pau-brasil. Assim, o nome do país já tem a ver com a cobiça, com
interesse econômico, com a exploração e não com um local para onde as pessoas
teriam vindo porque queriam morar em um lugar agradável, construir uma sociedade
nova. Talvez seja essa explicação, não sei. O fato é que, aqui, nós tivemos cultural,
histórica e infelizmente, esse hábito de olhar o rio como um depositário de rejeitos,
daquilo que a sociedade não quer mais. Tem um exemplo que sempre me chamou
muito a atenção. Sou petropolitano, fui criado em Petrópolis até os meus dezoito
anos e, por isso, tenho uma cultura diferenciada nesse aspecto. Nós, em Petrópolis,
conhecemos os rios pelos nomes. As pessoas moram em frente ao Rio Bingen, ao Rio
Gadanha, ao Rio Mosela. Tem o Rio Quitandinha e o Rio Palatinato, que se juntam no
centro, na antiga Avenida XV de Novembro, atual Rua do Imperador, embora poucas
pessoas se dêem conta disso. Ali onde está o obelisco central é que os dois rios se

Seminário FUTURO DAS ÁUAS Rio de Janeiro 2009

11

encontram formando o Rio Piabanha. Quando passa em frente ao Museu Imperial já
é o Piabanha. Aliás, é por isso que tem sempre enchente. Todo ano, no verão, era
um divertimento, para quem não sofria tanto com elas – como era o meu caso –
ficar olhando e se divertindo quando tinha enchentes. Mas eu sempre chamei o
Piabanha, como chamo até hoje, de rio. Amigos meus, que iam me visitar em
Petrópolis, perguntavam: “Você mora na beira daquele canal?”. E eu, desde garoto,
sempre fiquei indignado: “Como canal? Aqui é o Rio Piabanha, que canal?”. Isso
sempre me chocou, porque você chamar um rio de canal é uma coisa estranha.
Canal é um lugar para desaguar coisas, canalizar coisas que você não quer mais, não
um rio.
Depois, com a idade e com a preocupação voltada para a questão da água,
realmente comecei a perceber coisas. Por exemplo, há uma diferença curiosa entre
duas cidades, Petrópolis e Teresópolis, que são cidades parecidas, análogas. Uma
tem o nome do imperador, a outra tem o nome da imperatriz, as duas estão no alto
da serra, a 800 ou 900 metros de altitude, e as duas têm, mais ou menos, a mesma
idade. Mas olha que diferença: em Petrópolis, você tem a casa, a rua, o rio, a rua e a
casa. Então se vê o rio, os rios, e é por isso que a gente sabe dos rios. Você se
lembra das avenidas todas de Petrópolis porque tem o rio: a casa, a rua e o rio.
Teresópolis é ao contrário. Você tem a casa, a rua e o rio no fundo das casas. Os
rios, em Teresópolis, passam nos fundos das casas. Isso acontece porque Petrópolis
foi desenhada por um arquiteto urbanista, o major Júlio Frederico Koeler, que a
desenhou desse jeito. Já Teresópolis, não, foi construída espontaneamente. Existe a
rua, por onde você chega e entra com as coisas na casa e, atrás da casa, o rio, onde
você deságua aquilo que não quer mais.
Então, essa é a diferença entre duas cidades parecidas. Você olha e vê nitidamente.
Em Teresópolis, não se vêem os rios, em Petrópolis, sim. Não que em Petrópolis, por
causa disso, a gente cuide mais dos rios, estes ainda são um desaguadouro de
esgoto. Embora recentemente se tenham feito algumas coisas, os rios da cidade
estão poluídos. Quando eu era pequeno, tomava banho no Rio Bingen e não morria.
Eu, minha irmã, meus primos, a gente tomava banho ali no rio, quase no centro da
cidade. Entravamos na água, pescávamos barrigudinho. Mas, já naquela época,

o

rio mudava de cor: tinha uma fábrica ali um dia o rio estava vermelho, outro dia
azul, verde ... Talvez até seja por isso que não tinha tantas bactérias por conta do
esgoto, porque tinha os produtos químicos das fábricas.
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Aqui no Rio de Janeiro é mais grave ainda. A cidade se chama Rio - Rio de Janeiro porque, quando os portugueses chegaram aqui, acharam que a Baía de Guanabara
era um rio. Que visão que eles devem ter tido, não é? Imagina chegar aqui e estar
tudo preservado, só com os índios, que maravilha. Se hoje ainda é bonito, imagina
há 500 anos. De qualquer maneira, enfim, a cidade tem nome de rio e quem nasce
no Rio de Janeiro é carioca (aliás, quem vive no Rio de Janeiro, porque a pessoa se
torna carioca por adoção, também me sinto carioca). Carioca é o nome de um rio e
onde é que está o Rio Carioca? Se você for tomar banho nas Paineiras - é bacana,
faz uma caminhada, até virou um ponto de atração turística no Rio de Janeiro - vai
tomar banho na nascente do Rio Carioca. Mas ninguém sabe disso, nem tem essa
informação escrita lá. Ele desce, chega ao Cosme Velho e o último lugar em que se
vê o rio é o Largo do Boticário. Ali ele desaparece e vira uma tubulação por baixo da
Rua das Laranjeiras. Eu tive uma ideia, na época em que era mais ousado, junto
com o Minc e com o Gabeira, de escrever no asfalto, ali, em cada bueiro ou em
alguns deles, na Rua das Laranjeiras, “aqui passa o Rio Carioca”. Na Rua das
Laranjeiras, quando você está jogando alguma coisa na rua - papel, cigarro – e vai
para o bueiro, está jogando lixo no Rio Carioca, que vai desembocar lá na Praia do
Flamengo.

Mas pouca gente também sabe, quando está andando na Praia do

Flamengo, que ali desemboca o Rio Carioca. Isso é incrível, você mora em uma
cidade chamada Rio de Janeiro, quem nasce aqui se chama carioca e o Rio Carioca
sequer é visível. É poluído, e, além disso, é invisível.

Eu

acho

que

esses

são

aspectos curiosos, interessantes, e que têm a ver com os cuidados que a gente tem
ou deixa de ter, com o afeto. Para um morador de Coblença, na Alemanha, onde o
Rio Mosela encontra o Reno, é mais complicado jogar alguma coisa dentro do rio. E
não é só porque o cara é alemão, não. É difícil olhar para o Rio Mosela, ali, e jogar
alguma coisa nele. Assim como, em Portugal, é difícil jogar alguma coisa no Tejo ou
no Douro. Se não se sabe que o Rio Carioca passa ali embaixo, se joga qualquer
coisa na rua, que entra pelo bueiro abaixo e vai embora. Esse é um aspecto muito
importante.
Por outro lado – o Gabeira falou isso também –, a partir do momento em que a água
passe a pesar no bolso de cada um, como deve pesar, isso pode mudar. Aqui eu vou
usar uma frase do Sergio Besserman, que diz que a atitude do ser humano é
baseada em uma equação: consciência social e compromisso ideológico, e LC2 , é
claro. Todo mundo pergunta o que é LC2 e ele explica : é o leite das crianças ao
quadrado. O Sérgio é envolvidíssimo com o compromisso social e ideológico até
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muito mais do que eu. Ele leu O capital de fato (dos meus amigos todos, poucos
leram O capital de fato. Eu não li O capital, só em quadrinhos). O Sergio estudou, foi
para a Rússia. Então, o que quer dizer isso? Que, infelizmente, por mais que a gente
tenha envolvimento ou compromisso, na hora em que pesa no bolso... Hoje,
portanto, esse é um caminho que vejo até com otimismo. Na hora que houver um
hidrômetro em cada residência e a água pesar no orçamento, como no caso da
energia elétrica ... Hoje eu ligo o ar refrigerado, desligo, mostro para as minhas
filhas a conta de energia elétrica (não mostro para elas a conta d’água ainda, mas a
de energia elétrica eu mostro): “Olha, está vendo aí? Está custando tanto. O ar
refrigerado ligado é isso o que custa; torradeira ligada, é isso o que custa”. Chuveiro
elétrico, eu não tenho mais em casa. Chuveiro elétrico é um absurdo: você compra
um por quinze reais e gasta cinquenta por mês pagando a energia elétrica que ele
gasta. É o fato da água custar para cada um nós que vai fazer com o que tenhamos
consciência.
Essas duas coisas devem andar juntas. Esse conhecimento, essa admiração,esse
respeito, na verdade, a gente fala muito mas ainda não tem em relação à coisa
mágica que é a água. Primeiro, o ciclo natural. Assim, como um soro fisiológico, a
água é bidestilada. A água da chuva é destilada uma primeira vez porque evapora da
transpiração das florestas ou do mar, dos rios, dos lagos por uma ação do sol. O sol
nos dá graciosamente essa energia que faz com que a água evapore e se formem
nuvens belíssimas em gotículas, que se precipitam. Depois de se precipitar, a água
infiltra no solo – quando é possível, quando a gente permite – e passa por um novo
processo de filtração natural também, com várias granulometrias de areia e terra até
formar os lençóis subterrâneos. E é essa água que a gente capta. Esse processo é
muito valioso. Eu estive na Alemanha a convite do governo. Lá, a água é
basicamente de subsolo, sem tratamento nenhum, quer dizer, sem tratamento
artificial. A água consumida em Berlim é água de subsolo: ela é bombeada, sai na
torneira e você pode beber, é água mineral. Eu já fiquei curioso e fui ver o processo
de distribuição de água em Berlim, e soube que não tem cloração ou adição de nada.
Depois de visitar muitas estações de tratamento e distribuição em cidades
diferentes, num final da tarde em uma cidade atravessada por um grande rio, vi,
num lugar mais ou menos deserto onde era feita a captação, uma área enorme que
eu a princípio achei que poderia ser uma plantação de arroz. E perguntei: “Isso aqui
é o quê? Essa área enorme, sem nada, do lado do rio”. Me explicaram que ali eles
colocavam água do rio para poder infiltrar no solo e depois captavam a água. Quer
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dizer, eles fazem um processo de filtração natural que, para nós, é um prêmio. Seria
preciso que nós valorizássemos, divulgássemos mais isso. A água que sai ali das
Paineiras ou de qualquer outro lugar, a água que sai de uma mina d’água é uma
coisa muito nobre. Ela passou por um processo de destilação com a energia do sol
natural, se precipitou, evaporou, caiu, filtrou, entrou embaixo da terra e saiu ali.
Precisa ser cuidada.
Outro aspecto, é o processo artificial, que também é muito valioso. Quando alguém
abre uma torneira e sai água clorada, filtrada, aqui no Rio de Janeiro, a pessoa não
sabe que essa água foi captada lá no Rio Paraíba do Sul. O processo é o seguinte: o
Rio Piraí é represado e corre na contramão, ou seja, anda para trás. Aí se retiram
dois terços da água do Paraíba do Sul -180 metros cúbicos por segundo – e ela é
bombeada e lançada no rio Piraí. A partir daí o Piraí passa a correr na outra direção,
desce em duas quedas d’água gerando energia elétrica e engrossa

o Guandu. No

Guandu essa águia é captada, passa por um processo de filtração inicial, que é um
processo de infiltração, depois ela é desinfectada, passa por cloração - recebe flúor
com cloro - e então é bombeada para chegar na torneira. Assim, a água chega até a
torneira através de um processo artificial, mas que também é valioso. Quanta gente
sabe que a aqui se bebe água do Paraíba do Sul?
Para finalizar, eu queria chamar a atenção para o fato de que a falta de
conhecimento também se reflete em uma falta de debate. Há uma questão muito
atual que o Paulo Canedo discute em seu livro, O Imaginário das Águas, que
desmistifica o caso da transposição do Rio São Francisco, sobre a qual há muito
pouca informação para debate. Porque o conhecimento que chegou até nós pela
mídia não nos dá informação técnica suficiente. Esse é o ponto: não se tem
informações técnicas. No entanto, são questões muito envolventes: houve um padre,
Dom Luís Flávio Cappio, que fez greve de fome, e uma atriz (que eu até admiro
muito, a Letícia Sabatella) que aderiu. Ela fez isso com por compromisso social e
ideológico, mas por quê? Quando eu vi as exposições sobre a transposição, percebi
que não se ia sangrar o São Francisco, como se dizia, e sim, tirar 1,6% ou, na pior
das hipóteses, 3% da água. Ou seja, se começar a captação hoje, você vai olhar e
não vai nem perceber que se está retirando 3% da água. Isso não vai nem fazer
“cosquinha” no São Francisco e vai levar água para uma população carente de água,
carente de emprego, carente de tudo. Eu queria conversar com esse padre, com
esse Dom Luís Flávio Cappio, com a Letícia. Ou as informações estão erradas – e não
estão, porque o Canedo conhece muito o assunto e ouvi várias exposições a esse
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respeito -, ou eles não têm conhecimento e não há um confronto de idéias. Alguém
poderia argumentar que o problema é que se deveria antes reflorestar e depois
revitalizar o São Francisco. Ora, porque antes e não antes e durante? É fundamental
revitalizar o São Francisco e reflorestar as encostas.
Aliás, eu vou terminar com esse aspecto sobre o qual também há muito
desconhecimento, que é a associação entre o desmatamento e a quantidade de
água. As pessoas não sabem bem o que é isso. Tem uma encosta onde há cobertura
vegetal. Quando há precipitação, a chuva bate na cobertura vegetal, é amortecida
pela cobertura vegetal e, com isso, a água desce lentamente, infiltra no subsolo para
formar o lençol freático e faz com que o rio seja perene, isto é, com que durante o
ano todo ele tenha aquela quantidade de água. Quando se tira a cobertura vegetal, a
água bate, carrega a camada superficial da terra - que é a mais rica - para o rio,
assoreia o rio, e aí tem enchente. Tem enchente no verão e, depois, tem seca no
inverno, fazendo com que falte energia elétrica e aí falte tudo, porque tem seca. E
por quê isso acontece? Simplesmente porque se tirou a cobertura vegetal. Essa
associação ainda é vista como uma coisa estética, o que também teria o seu valor. É
claro que eu prefiro andar em um lugar que tem uma mata nativa, primária, com os
animais, mas a questão não é só essa. É preciso também deixar claro que a
cobertura vegetal está associada à perenidade, à qualidade e à quantidade de água
de um rio.

Então, voltando ao caso do São Francisco. A revitalização do São

Francisco vai acontecer quando houver necessidade de que haja sobra no
reservatório de Sobradinho, para poder aduzir para o Nordeste, para fazer a
transposição. Então, não se pode é deixar do jeito que está. Fazer a transposição
significa fazer tudo isso e tirar uma quantidade de água que,

cá para nós,

comparando com outras transposições a que me referi, como a do Paraíba do Sul –
não é nada, não é? Vão tirar 3% do São Francisco; o Paraíba do Sul perde 60% de
água que é bombeada para o Piraí. E o mínimo, o básico, é de 1,6%. Não é nada. Só
os projetos de recuperação das matas ciliares do São Francisco vão gerar uma
quantidade maior do que essa, de 1,6%, que será captada. Como o Gabeira falou, já
existem projetos de transposição de bacias entre países, como o Canadá e os
Estados Unidos. Há vários outros projetos de recuperação e de transposição de
bacia. No Brasil, temos três. Eu não quero, aqui, ser o defensor do projeto. Eu só
queria denunciar que existe uma falta de conhecimento por parte da sociedade, que
existe uma falta de debate. Nesse caso do São Francisco isso é evidente, porque em
nenhum momento se viram os defensores de um lado e de outro argumentando e
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contra-argumentando com os técnicos para que a sociedade, então, pudesse chegar
a uma posição.

Paulo Canedo: Face ao Seminário Internacional de Água, cujo tema é as
dificuldades futuras da água para o mundo inteiro, eu procurei, nesse cenário não
muito azul para a água, uma visão um pouco mais otimista, pelo menos para o
Brasil, que é a parte que nos interessa. Então, preparei uma exposição que começa
com uma apresentação que, se nos faz chorar um pouco no início, termina com
algum sorriso nos lábios. Pelo menos, assim espero. Então, vamos lá.
No nosso entender, a quantidade de água que existe no mundo é imutável. O que
acontece, sempre, é que ela evapora, se precipita, enfim, está dentro do sistema
atmosférico. O mundo não perde água, quer dizer, não há dificuldades porque tenha
sumido água. Vamos explorar um pouquinho como essa água que não some pode
trazer problemas sérios para nosso mundo.
Aqui está uma visão rápida de como é a quantidade de água da chuva espalhada
pelo mundo.
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Aqui temos um mapa-múndi. O que está em azul é muita água, quanto mais escuro,
mais água. Água de chuva. E quanto mais claro for, pior é. Então, tem regiões
desérticas Por exemplo: aqui, salta aos olhos o deserto do Saara. Vemos aqui, na
nossa região da América do Sul, que temos um certo companheirismo por parte de
Deus, que faz chover bastante. E temos até regiões onde a água não é problema.
Por exemplo, na América do Norte, existe uma grande faixa amarela que denota que,
pela chuva, a região deveria ter sérias dificuldades. Se não tem – e veremos que não
tem – isto se deve ao fato das transposições. Essa tal transposição do São Francisco,
que visa obter uma quantidade ínfima de 26 metros cúbicos por segundo, causa
problemas eclesiásticos. Lá na América do Norte, todos os rios são transpostos. O
Canadá é o país onde há o maior número de transposições. Os projetos são
absolutamente vultosos em dinheiro e em quantidade de água transposta. Transpor
água pode ser um ato de racionalidade humana para suprir regiões onde a chuva
não chega com a água que sobra de regiões onde chove muito. Portanto, este é um
belo exemplo de que os norte-americanos conseguiram dar a volta por cima no
problema natural, a carência de chuva, para ter – como veremos nos slides mais
adiante – suficiência de água em todo o seu território.
Gostaria de lembrar que a Ásia e a África não são muito bem aquinhoadas com
chuva, guardem isso para pensamentos futuros. Então, vamos ver agora a
quantidade de água por habitante, que é o que mais importa.
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Regiões que não têm água mas onde não mora ninguém, não são um caso tão
catastrófico. Em regiões em que moram muitas pessoas, precisaremos de mais água.
Então, no mapa aqui, a cor azul escura denota boa qualidade e, as cores claras,
qualidade ruim. Os norte-americanos conseguem resolver os seus problemas com
transposições. A América do Sul está toda em azul, a Ásia tem boa parte em azul,
mas tem uma parte considerável em cor mais clara, assim como o norte da África.
O mapa tem coloração macroscópica. Dentro da coloração azul brasileira, se nós
ampliássemos, teríamos bolsões de regiões com cores diferentes. Hoje, o principal
inimigo da água é a poluição doméstica. Já foi a época em que a poluição industrial
era o grande vilão das águas. As indústrias fizeram parte do seu trabalho de casa,
mas os seres humanos não fizeram. Então, eles não têm coleta de esgoto, que não é
tratado antes que os dejetos humanos sejam lançados na água. Isso faz com que
boa parte das águas mundiais tenham o mesmo problema do aclamado Rio Carioca,
que se escondeu, morto de vergonha. Então, vejamos um pouco da qualidade de
saneamento no planeta, para entendermos como está a pressão hídrica no
mundo.
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De novo, o azul é uma cor boa e vermelho uma cor ruim. Laranja é uma cor
inadequada. Aqui está o índice: América do Norte, está em azul. O Brasil tem uma
cor inadequada, temos um programa de saneamento precário. O deputado Fernando
Gabeira lembrou que um cenário possível é termos as próximas décadas marcadas
por conflitos bélicos de ordem hídrica. Não sei se chegaremos a conflitos bélicos,
mas a conflitos diplomáticos sim, com absoluta certeza. E alguns conflitos já
existem, alguns até bélicos. Há o primeiro grande conflito no Mar Aral, na Ásia, além
de outras na região dos Rios Tigre e Eufrates e na região do Nilo. Essas são três
regiões onde hoje há conflitos sérios de água. Agora, a água em relação à
população. Temos que, na Ásia, 36% da água mundial precisa atender a 60% da
população do mundo. Na Europa, temos 8% da água e 13% da população mundial.
Na África, os percentuais são respectivamente 11% e 13%. Na América Norte, 15%
e 8%. Aqui, na nossa América, 26% e 8%. E, na Oceania, 0,5% e um pouco menos
de 1% da população mundial. Reparem que, nesta região pintada de amarelo –
Europa, Ásia e África, nós temos a metade da água do mundo, porém, aí vivem seis
sétimos da população. Claro que é lá que existe a maior pressão. Acrescente-se a
isso o mau uso que, principalmente a Ásia, faz de suas águas. Aquele bom trato das
águas subterrâneas na Alemanha que o Guido Gelli mencionou – e por isso Alemanha
está em azul – não ocorreu na Ásia, não ocorreu, por exemplo, no Mar Aral, que
acabou ficando com menos da metade da água que tinha. Muitos aquíferos asiáticos
– para suprir a irrigação, para suprir abastecimento de água – foram utilizados sem
nenhuma técnica e se extenuaram. Quer dizer, com o uso não inteligente da água,
se mata o corpo. E os corpos hídricos subterrâneos são muito suscetíveis à morte e
demora séculos para reviverem. Podem ressuscitar, mas demora séculos. As águas
superficiais, os rios, como o rio Carioca, morrem com menos facilidade e ressuscitam
com um pouco mais de facilidade. Leva algumas décadas, mas não alguns séculos,
como as águas subterrâneas. Então, não só em razão da proporção entre a
quantidade de água e de pessoas, mas também devido ao mau uso da água nas
regiões da Ásia e da África, este grupamento de continentes representa o principal
problema mundial no que se refere aos recursos hídricos. Temos ali 55% da água do
mundo – metade da água do mundo – e 86%, seis sétimos, da população mundial.
A vulnerabilidade hídrica da Europa, da Ásia e da África, portanto, conta a
história do problema mundial. Não a história de cada um, mas, se olharmos como
esse grupamento de continentes vai evoluir

ao longo dos anos, veremos mais ou

menos qual será o problema hídrico do mundo, já que ali está localizada a metade da
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água e seis sétimos da população mundial. Ora, este cenário é ruim. Está no quadro
em rosa choque, que é ruim. O que está em violeta é bom e, em rosa claro,

é

intermediário.

Temos um quadro que mostra estes três continentes pintados com os dados de 1990
e estes mesmos continentes pintados com uma projeção para 2030. Vemos que a
principal parte do globo tem um futuro bastante ruim, o que leva a crer que a
pressão sobre a água mundial está contando histórias desagradáveis aos nossos
ouvidos. Vejamos as conseqüências de hoje do ponto de vista da saúde pública. Uma
das razões pelas quais a água está escasseando é o aumento populacional, que, à
primeira vista, deveria ser similar ao aumento do consumo. Quando dobra a
população, imagina-se que dobre também o consumo de água. Mas, na verdade, isso
não ocorreu no período em que dobrou a população. Enquanto a população
aumentou um pouco mais do dobro, o consumo de água aumentou seis vezes. Isso
explica porque o acréscimo de população está afetando a África de forma drástica.
Hoje, nós temos dois bilhões e meio de pessoas - isto é, um número que equivale a
quatorze ou treze vezes a população brasileira - vivendo sob algum tipo de estresse
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hídrico. Imagina-se ou pressupõe-se que, daqui a alguns anos, em 2025, esse
número mais irá mais que dobrar, chegando a cinco bilhões e meio de pessoas.
A discussão que o Gabeira trouxe sobre a água ser um bem econômico ou social foca
este ponto. Como imaginar que um bilhão de pessoas não acessam a água com
tratamento adequado? E estas pessoas estão muito mais perto da gente do que
imaginamos. Além disso, 40% das pessoas, isto é, quase a metade da população do
planeta, não tem

acesso a saneamento adequado. Se olharmos pelo lado da

alimentação, veremos que, nos últimos anos, a demanda por água de irrigação
cresceu extraordinariamente, muito mais do que se poderia imaginar. Hoje, 70% do
consumo mundial de água se destina à produção de grãos, portanto, para
alimentação humana e para alimentação dos rebanhos. A eficiência das técnicas
agrícolas mais sofisticadas, como o gotejamento, permitem uma essa economia
muito significativ. Qualquer pequena economia, mesmo que ínfima, na água
destinada à produção agrícola significa uma monstruosidade de volume de água,
porque a percentagem de água destinada a irrigação é 70% do total da água
utilizada no mundo. E guardem esse fato: uma parte significativa dos lençóis
subterrâneos da África e da Ásia estão sendo explorados sem sustentabilidade. Ou
seja, eles não podem continuar retirando o que está sendo retirado porque se
esgotará em breve. Portanto, em algum momento do futuro, e este futuro já chegou
para vários locais, aquele manancial não mais abastecerá. A irrigação ou a produção
de alimentos feitos com aqueles corpos hídricos não será possível e haverá uma
lacuna na produção de alimentos.
Agora, o quadro das doenças. Aqui eu botei dados sobre crianças, porque sempre dói
mais no coração e se percebe melhor. Uma criança nascida no mundo desenvolvido
tem o direito de gastar 40 vezes mais que uma criança que nasce no mundo
subdesenvolvido. Porque o mundo subdesenvolvido não tem água para tratar as suas
crianças. Morrem 6 mil crianças por dia por motivo de doenças de relação hídrica.
Internam-se 250 milhões de pessoas por ano, ocupando metade dos leitos
hospitalares, por motivo de doenças de vinculação hídrica. Portanto, se queremos
aumentar leitos hospitalares, podemos fazer hospitais. Ou, o que seria mais barato,
podemos produzir

saneamento. Os investimentos necessários – essa é uma

estimativa sempre muito polêmica, mas, enfim, são os dados oficiais da ONU - dizem
que deveriam ser gastos US$ 180 bilhões por ano com saneamento e as estimativas
são de que se investem, efetivamente, US$ 70 bilhões. Ou seja, não se investe
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sequer a metade do que seria necessário, por ano. Portanto, acumula-se dívida e, a
cada ano, o buraco vai ficando maior.
Nós aqui no Brasil vemos isso muito bem em relação ao espaço deixado nas
questões de saneamento. Voltando ao quadro anterior, observamos agora o nosso
território. Nós temos um quarto da água do mundo e uma pequena população. O
Brasil é rico em água. Temos uma posição de absoluto destaque no cenário de
potencial hídrico. Eu diria que, em termos de vantagens, o Brasil está longe,
disparado na frente dos outros. Tem muita água correndo na superfície.

Muitos países têm água subterrânea e lembro, aqui, que água subterrânea, para ser
consumida, precisa de eletricidade, pois ela não sai por livre e espontânea vontade:
é preciso ligar uma bomba, é uma água muito mais cara. O Brasil, além de ter um
manancial subterrâneo extenso, extraordinariamente grande, também tem a água
mais barata do mundo, que é aquela que corre por cima da superfície, esperando
para ser consumida. Então, temos uma posição de absoluto conforto. Por outro lado,
temos um país que se desenvolve verticalmente na direção dos meridianos e,
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portanto, corta muitos paralelos, o que lhe dá o privilégio de ter insolação tropical
em todo o período do ano. Qualquer que seja o mês, o Brasil tem grandes
insolações. Tem climas sempre bons para produzir, para plantar, tem uma
temperatura média de 20 graus, que é ótima, tem um clima úmido com diversidades
bastante claras, e temos uma das mais ricas floras e faunas do planeta. Tudo isso
está muito interligado com o problema hídrico. Este clima híbrido, úmido, é que
permite que a maioria de nossos rios sejam perenes. Com exceção dos rios
nordestinos, do sertão, os demais rios são perenes, isto é, estão lá 24 horas por dia,
365 dias por ano. E, além de poder abastecer cidades, esses rios servem ou têm
servido à irrigação e ao transporte fluvial, podendo, ainda,

gerar uma matriz de

eletricidade absolutamente limpa, que é a matriz hidrelétrica.
Assim, cerca de 80% da produção de energia elétrica no Brasil vem da água. As
nossas reservas subterrâneas são também astronomicamente grandes, embora nem
sempre seu uso seja econômico porque precisam ser retiradas por bombeamento,
que gasta energia elétrica. Mas, apesar de toda esta riqueza, o Brasil, por incrível
que pareça, vive problemas hídricos. Por duas razões principais: uma é que a água
não se distribuiu uniformemente por todo o território nacional. Então, a maioria da
nossa água está exatamente na mesma região em que temos a minoria de
habitantes, no norte brasileiro. E temos regiões onde notoriamente temos carências
de água, como a cidade de São Paulo.

Essas são dificuldades naturais. As

dificuldades naturais podem e devem ser vencidas, está lá o exemplo norteamericano que comprova a facilidade de vencê-las, sem nenhum grande obstáculo.
Agora, nós criamos duas outras grandes dificuldades. Os principais problemas são a
transposição do São Francisco, em função da seca, que está lá desde a época de
Cabral, e o problema das nossas cidades. A maioria das nossas cidades tem o
problema da qualidade da água urbana. Ou, quando não é a qualidade de água, a
sua quantidade. Às vezes, água em excesso causa enchentes: acabamos de passar
por um período de enchentes espalhadas pelo Brasil todo. Ou então ocorre a falta
diária de água potável. Ontem, por acaso, a Globo News mostrou o caso de São
Paulo, capital, com carência de água.
A ideia de buscar água cada vez mais longe, seja por escassez ou porque se junta
escassez com poluição, tem crescido. Por exemplo, o Rio de Janeiro pegava água no
Rio Carioca, onde podemos visitar o primeiro banho, da época do imperador. Quando
paramos de tirar água do Rio Carioca, até porque ele ficou pequenininho, passamos
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a tirar água do Rio Sarapuí, do Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. Hoje, no Rio
Sarapuí e no Rio Iguaçu, corre um líquido que não se pode chamar de água. Nem
que se queira tirar abastecimento dali, isso não é possível. Não que não seja
tecnicamente possível tratar, possível é, mas sairia a um custo astronomicamente
elevado. Isso vai fazendo com que nós sempre tenhamos que buscar água alhures,
cada vez mais longe. Cada vez que a se busca água mais longe, o processo é mais
caro, e mais gente pobre fica marginalizada, porque o preço sobe.
Então, estamos indo na contramão

do aspecto social do direito de todos os

habitantes à água. Não se trata só de problema de enchente, ou problema da
escassez hídrica nas grandes cidades brasileiras. Se formos ver, boa parte disso é
explicado por uma completa falta de planejamento urbano para ocupação e uso do
solo. Pela completa falta de infra-estrutura para coleta e tratamento de esgoto
doméstico, pela precária destinação do lixo, a precária fiscalização de indústrias, a
ocupação descontrolada de áreas ribeirinhas. Isso lembra bastante o que o Guido
Gelli falou sobre a cultura brasileira, de como se colocar perante o rio. O europeu faz
sua casa virada de frente para o rio, que é um ente precioso, um local de prazer, que
agrada ou poderia agradar à vista. O Brasil vira as costas para o rio, porque o rio é
entendido culturalmente como o lugar onde eu coloco meu lixo, meu esgoto. Nós
empurramos nossos esgotos e nosso lixo para baixo. Acontece que já, já alguém vai
morar em cima da gente. Então, vai empurrar o esgoto dele para cima de mim e
assim vai. Não adianta essa atitude de passar o problema rio abaixo, não é uma
atitude inteligente. Por isso, os nossos rios foram ficando poluídos e hoje eu diria que
é quase impossível se encontrar um rio em que a pessoa consiga se banhar, dentro
de um centro urbano. A cada dia as cidades são obrigadas a buscar água mais longe
e isso é um processo onde perdemos todos: perde a população, porque perde saúde,
e perde o meio ambiente, porque perdemos o potencial. E o custo da água potável
pressiona a economia local, pressiona o bem-estar, além dos problemas de mortes e
doenças. Lembro que, no Brasil, a maior causa de morte é a diarréia, que é,
essencialmente, resultado da falta de saneamento. Aquela mesma história dita para
o planeta como um todo, também serve ao Brasil: se nós não queremos aumentar o
número de leitos hospitalares para o povo brasileiro, o investimento mais barato é
aplicar em saneamento. Dar a solução adequada é um desafio absolutamente
instigante. Para mim, não resta dúvida de que falta prioridade nacional no que se
refere ao assunto saneamento. Essa falta de prioridade é difícil de quantificar. Não é
algo tangível. Como indicador, se pode comparar o custo marginal da instalação
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elétrica e o custo marginal da implantação de uma rede. O Brasil considera que
eletrificação é uma coisa importante e entende que se deve gastar dez mil reais para
ligar a próxima casa. A próxima ligação de eletricidade – é o que se chama de custo
marginal - custa dez mil reais. O Brasil acha que é bom, que é justo gastar dez mil
reais para uma ligação. Já a próxima ligação de esgoto custa mil reais. Portanto,
esse é um indicador de que o Brasil dá dez vezes mais prioridade ao setor de
eletrificação do que ao setor de coleta de esgoto. Nem estou falando de tratamento,
estou falando de simples coleta de esgoto. Então, eu não tenho dúvida de que a
primeira coisa que falta é prioridade. Por isso este tipo de reunião é importante,
porque traz o debate à sociedade, e a sociedade em última instância é que dita as
prioridades, ou, pelo menos, é quem deveria ditá-las. Se não dita hoje, ditará
amanhã. É fundamental, portanto, que nós, hoje, requisitemos, de nossos
administradores, prioridade maior para o setor saneamento. Se nós investirmos para
melhorar a água brasileira, podemos colher um belo presente, um belo pote de ouro
no fim do abismo. E colocaremos o Brasil numa posição de destaque mundial no
setor de água e energia, bem como da produção de alimentos, que são demandantes
de terras férteis.
Não há dúvida, pelo que vimos pelos mapas. Pedi que vocês tomassem ciência de
que na Europa, na Ásia e na África, o futuro é ruim. Esta pressão cada vez maior
aumenta a vantagem comparativa que o Brasil tem com os outros países. O Brasil
não tem grandes pressões naturais no que diz respeito à água. Mas tem pressões
que ele mesmo cria, e que descriará se fizer seu dever de casa. Mas isso requer
esforço, gasta dinheiro e não ganha tanto voto, porque saneamento não se vê, o que
é

ruim. Vamos procurar uma coisa boa para convencer nossos dirigentes a fazer

isso. Nós falamos que o Brasil tem aquela característica grande de ser um país de
muita terra fértil, muita água, muito sol, muitas hidrovias e muitos quilômetros de
litoral. Tudo isso pode remoldurar o futuro brasileiro, tornar o Brasil um dos
pouquíssimos membros de um clube super restrito de países capazes de produzir
alimento para si, de produzir alimentos para exportação, para alimentar os vizinhos,
de produzir biocombustível, e tudo isso com sustentabilidade hídrica. No que se
refere à agricultura, à irrigação, o Brasil tem uma certa experiência, portanto, não
estamos pedindo que o Brasil faça algo que ele nunca fez. O país já é um líder na
produção de fumo, de açúcar, de álcool, de soja, de laranja, enfim, ele já tem uma
expressiva

importância

no

cenário

mundial.

O

PIB

brasileiro

é

atingido

expressivamente pela produção agrícola brasileira. Portanto, estamos sugerindo que
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o Brasil faça mais aquilo que ele sabe fazer bem, que jogue o futebol que tem nos
pés. E ainda sobra espaço, água e sol para produzir bem o biocombustível, que é
uma coisa para a qual o Brasil tem demanda e que o Brasil ainda não faz direito. Mas
que, enfim, poderá fazer. A perspectiva futura do Rio de Janeiro e a de todos é que
possam ter uma perspectiva futura de sustentabilidade hídrica na produção de
alimento e de combustível. Para alcançar isso, entretanto, ele precisa continuar a ter
uma disponibilidade hídrica, o só vai conseguir se parar de fazer o que fez e tirar as
nossas águas da vergonha. Portanto, tudo depende muito também de nós, de como
gerimos os bens ao nosso redor.

[Abertura para perguntas da platéia]
> Bianca: Me chamo Bianca e sou coordenadora da Sociedade Vegetariana do Rio
de Janeiro. Escutando as explanações, me dei conta que a gente tem que perceber
que está num planeta vivo, que o James Lovelock, quando ganhou o Nobel com a
sua teoria de Gaia, percebeu que a gente vive num organismo vivo, que está sendo
prejudicado

pelo

seu

mau

uso

e

pela

negligência,

pela

omissão

e

pelo

desconhecimento do ser humano neste conceito antropocêntrico que a gente vive,
como se fôssemos o centro do universo e não existissem outros seres que
dependessem de comida e principalmente da água. Então, estou aqui para
representar estes seres humanos e não humanos que não estão podendo ter acesso
à água ou estão tendo acesso à água poluída. Existe um relatório da FAO, a Agência
de Agricultura e Alimentação da ONU, chamado “A grande sombra dos estoques
vivos, questões ambientais e opções”. E uma das principais conclusões tiradas foi
que a pecuária industrial é responsável por 18% do total de emissão de gases
responsáveis pelo efeito estufa, ao contrário da poluição causada pelos meios de
transportes, que é de 13%. A pecuária é a maior fonte geradora de contaminação de
cursos d'água, devido à grande quantidade de dejetos produzidos por animais. Isso
não sou eu que estou falando, é a ONU que afirma. Efluentes dos rebanhos mundiais
produzem 64% de amônia que é lançada nos cursos d'água, aumentando, em
conseqüência, as chuvas ácidas. Para cada quilo de carne bovina produzida são
consumidos quinze mil litros de água doce limpa. Imagina o que é exportado do
Brasil que é o maior produtor exportador de carne bovina? Imagina a quantidade de
água que sai de graça para os outros países através do bucho desse animal morto.
Então, acho que nós não devemos esperar que outras pessoas façam pela gente, não
devemos esperar que administradores façam pela gente uma coisa que só a nós
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mesmos compete: a ética, a mudança da terra, que é a nossa verdadeira casa.
Então, eu peço que à noite todos aqui repensem o que têm feito de suas próprias
vidas. E queria falar que existe uma revolução acontecendo no planeta terra, sim. E
esta revolução se chama a revolução da colher. Seja ético, seja saudável por você,
pelo meio ambiente, pelos animais humanos e não humanos que hoje sofrem. Seja
vegetariano, muito obrigada.

> Cristina: Meu nome é Cristina e queria parabenizar o pessoal que organizou o
evento. Queria falar dos rios, gostei muito quando o Guido falou dos rios de
Petrópolis. Também fico impressionada com o quanto a gente não cuida dos nossos
rios. Eu sou moradora de Laranjeiras, de vez em quando olho para o Rio Carioca e
fico envergonhada com ele. Queria saber, de vocês três, o que o poder público de
hoje, o nosso governante aqui do Rio de Janeiro, e o do Brasil, está fazendo para
cuidar do saneamento básico? Concordo que não é só uma questão do meio
ambiente, e sim de saúde pública. E o que, quem e o quê, quais as instituições, hoje,
que a gente pode pensar que estão realmente cuidando do saneamento básico para
nós?

Guido Gelli: Com relação à explanação da Bianca, achei interessante porque
também vi recentemente, na televisão, uma pessoa falando sobre água e ela falava
exatamente isso, que o fato das pessoas

serem vegetarianas ou não fazia muita

diferença no consumo per capita de água. Acho que você tem toda razão nessa
observação. Não só porque eu sou vegetariano também. Até já fui mais vegetariano
do que sou hoje, pelo menos eu deixei de ser radical depois que minhas filhas
nasceram, porque é difícil ser vegetariano. Eu sentava num lugar para comer, pedia
uma porção de coisas e o cara falava: e para comer, você ser o quê? Mas enfim,
como minha função é levantar curiosidades, um número que também chama a
atenção de algumas pessoas é que o Brasil hoje tem um rebanho bovino que supera
o número de gente. O Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado hoje e
tem 185 milhões de habitantes. Então, só isso já é um número interessante. Porque
se as pessoas não fossem vegetarianas e pelo menos dividissem um boi para cada
um, dava para alimentar todo mundo, congelando. Ainda iria sobrar bastante, por
conta dos vegetarianos, ia ter gente comendo dois bois. O poder público, como o
Canedo já falou,

infelizmente faz

muito menos do que deveria. Até porque
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saneamento básico não aparece. Então, esperar que o governo invista em
esgotamento sanitário e tratamento de esgoto é um problema, porque não aparece.
Levar bica d'água para o morro aparece, levar água para algum lugar aparece,
porque a população passa a receber água. Mas o que é feito depois, o esgoto
descartado, isso não aparece. Tanto é que nós não sabemos se o Rio Carioca está
mais ou menos poluído. Ele está igual àquele líquido que o Canedo se referiu no
Sarapuí. Realmente, passa um líquido ali que a gente nem sabe mais se é água. Nós
nem sabemos se o Rio Carioca está poluído ou não, porque é saneamento básico, é
subterrâneo e não aparece. Então,

investir em saneamento básico lá em

Laranjeiras, onde você mora, não aparece. A não ser no caso lá da Praia do
Flamengo, se melhorar o índice de balneabilidade da Praia do Flamengo, pode ser
que apareça. Se investir aqui, vai melhorar a balneabilidade lá, mas isso o
governador vai ter que estar lá na praia: “Está vendo, agora você pode mergulhar,
porque eu investi lá em mil novecentos e antigamente”.

Não aparece. Já a água

aparece no mesmo dia, você liga ali a torneira e a água... O prefeito, no final do
governo, manda pintar a rua de preto, joga uma camada de piche e isso aparece
imediatamente. Aí se reelege e tal. O esgotamento sanitário é caro e, infelizmente,
não aparece imediatamente, fica embaixo da terra.

Paulo Canedo: Só falar para a Cristina, que tem dois tipos de ações que os
governos devem fazer: Uma é o investimento, dinheiro direto. Isso o Brasil não tem
feito bem. Não tem feito sua lição de casa. E a outra é avançar na gestão dos
recursos hídricos. Ela hoje se pretende descentralizada, mais participativa, a
sociedade participando dos processos decisórios das águas. Aquilo que Gabeira falou.
Nisso o Brasil tem ido, tem andado. Devagar, muito devagar. Mas é difícil mesmo,
quer dizer, eu creio que deva ser devagar, não é que deva, é que acaba sendo
devagar, porque a resposta da sociedade é lenta. Precisa nascer um processo de
conscientização, isso precisa motivar pessoas a sair do seu lazer, da sua família e a
freqüentar um comitê de bacias etc. Está andando, anda menos veloz do que as
pessoas que estão militando gostariam, mas eu acho que é o passo real da
sociedade brasileira. Não tem muito como fazer esforço para acelerar isso. O que o
governo pode fazer é não atrapalhar, mas ele não pode ajudar muito nisso. É mais
ou menos assim: olha, duas mulheres não fazem um filho em quatro meses e meio.
Então, precisa desse período de maturação. Precisa de nove meses para fazer o filho,
precisa de alguns anos para que a sociedade se organize no processo de gestão. Nós
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estamos avançando em alguma coisa nesta parte de institucional. O Brasil criou a
cobrança pelo uso da água, é verdade que isso não está espalhado em todo o
território nacional, mas, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei que
cobra de todo mundo. O fato de que efetivamente todo mundo paga, não é bem
verdade. Quer dizer, o Rio de Janeiro cobra de todos, mas nem todos pagam, porque
o processo de boletagem não é eficiente, enfim, isso de novo também tem lá o seu
tempo natural de maturação. Eu acho que nós estamos caminhando. Eu, por acaso,
presido o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, atualmente, no Estado do Rio de
Janeiro, e ali vemos discussões acaloradas que os comitês trazem aos conselhos. O
tema está esquentando e isso está promovendo um processo de informação e por
conseguinte de educação da sociedade, que força cada vez mais os administradores
a investir dinheiro, o que é a parte final e mais dura. Mas temos alguns exemplos
bem

sucedidos:

no

estado

do

Espírito

Santo,

a

grande

Vitória

está

com

investimentos consideráveis em água e esgoto. Nós aqui podemos ficar - muito
embora não sejamos capixabas somos irmãos brasileiros - orgulhosos de que os
capixabas serão, num futuro brevíssimo, em

cinco anos, o primeiro agrupamento

estadual do Brasil a ter 100% de água potável para todos os capixabas e um número
absolutamente significativo, de coleta e tratamento de esgoto, eu diria de 90%.
Então, a grande Vitória corre a passos absolutamente céleres para a universalização
de água e esgoto. Dentro de cinco anos poderemos inaugurar isso, cortar esta
fitinha. Isso é real, ali. Brasília já tem um atendimento extraordinário, São Paulo está
andando. O Rio de Janeiro não vai muito bem, o estado, a cidade também não, mas,
enfim... É a parte mais difícil, a parte mais difícil da sua pergunta é colocar dinheiro.
Você sabe que a água está escassa, mas o produto mais escasso no mundo é o
dinheiro. E, portanto, alocar dinheiro para compra de saneamento... Bom, depende
para quê! Então, essa alocação financeira, que mede bem a prioridade dos nossos
governantes, não vai lá muito bem. Mas a sociedade está caminhando. Isso, enfim,
vai tecendo um pano que aperta já, já os dirigentes.

Luiz Carlos Costa: Rapidamente, sobre a questão do São Francisco, nós fizemos
uma série de estudos a respeito na sociedade de agricultura. Só quero deixar uma
questão para todos nós refletirmos: uma das coisas que me traz dúvidas em relação
à transposição do São Francisco é se ela é economicamente viável, se temos todas
as tecnologias. Esta é um aspecto em que eu ainda não fui convencido, temos
debatido isso com os senhores na área do departamento de tratamento de água e é
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um problema. Não posso deixar de falar também na segurança e na justeza da
distribuição, posterior. Enfim, são aspectos que merecem mais reflexão na minha
avaliação. A Bianca fala bem, nós matamos por ano sete bilhões de animais para
alimentação humana. Na questão do efeito estufa, você tem razão. Tem um Prêmio
Nobel que diz que a natureza responde objetivamente a tudo o que fazemos para
ela. Está acontecendo isso! Eu acho que, na realidade, o que estamos vivendo hoje,
nessa crise ambiental, das mudanças climáticas, é ótimo, porque você não pode
esconder, ninguém vai ficar imune a isso. Acho que é uma questão de modelo, acho
que precisamos ter um modelo, debater novas propostas, evidentemente sem
imposição. E você fala bem, nós somos exportadores de água. Isso é claro, você
pode mostrar, tenho várias transparências, não só nos animais, no grão também.
Você pega um grama de soja e estão ali 600 gramas de água. Então, o Brasil precisa
repensar tudo isso. O que você falou do poder público, realmente, eu acho que
temos um poder público que infelizmente não vai nunca pensar e refletir o país. Ele
só

pensa no horizonte de quatro anos, infelizmente, o horizonte é eleitoral, as

decisões são tomadas nesse sentido. Lá em Minas temos aquelas cidades do interior,
onde você dava um pé de bota antes da eleição e, se ganhasse, você dava o outro.
Eles ainda partem do pressuposto que não vamos votar em quem faz saneamento
básico. Isso é equivocado. O Brasil já vota em quem faz saneamento básico. Eles é
que não descobriram isso ainda e continuam fazendo esta busca equivocada. Mas o
investimento é pequeno, temos tido alguns avanços. Aí, acho que é importante
mexer no bolso, mas não gosto de mexer só através de taxas. Em Minas, temos
lutado nas questões das mudanças climáticas para buscar valorizar a floresta em pé.
Você não tem só que punir, tem que valorizar quem cuida. Em Minas, nós estamos
começando a trabalhar com agricultores, nós vamos pagar se ele cuidar da água e
do ambiente, se fizer certas coisas. Estamos trabalhando neste sentido. Porque não
adianta você só taxar, taxar. Precisamos fazer outras coisas, você muda cultura de
outra forma. Nós precisamos mostrar que cuidar do verde pode ser bom negócio. Eu
acho que o Paulo mostrou isso muito aqui. Acho importante nós mostrarmos isso,
que o Brasil pode se tornar uma grande potência ambiental, não tem problema
nenhum, cuidar do verde, ganhar dinheiro com o verde, faz bem, não precisa
caminhar para este lado. Eu acho que isso pode ser extremamente importante.

> Leni Mello: Eu estou feliz com este evento, sou Leni Mello, Dona Verde. E “Dona
Verde” ficou por conta do público! Eu já até esqueci meu nome de batismo, não sei
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mais, não me lembro. E graças a Deus Dona Verde tem me feito muito bem! Estou
aqui com uma dúvida sobre Santo Antônio de Pádua. Não sei se alguém conhece,
porque não aparece no mapa, fica no noroeste fluminense e está totalmente
abandonada.

Santo Antônio de Pádua está reclamando - eu sou presidente do

Partido Verde lá . Estamos sabendo lá que a Secretária do Meio Ambiente do Estado
deu consentimento para que a Cataguases despeje 3 milhões e 420 mil litros de
resíduos por dia no Rio Pomba. Isso durante três anos. Estamos apavorados, porque
disseram – e eu quero ir para lá, sem dúvida, para eu poder fazer lá a minha reunião
e explicar o que eu aprendi aqui, o que eu vi – que esta água pode ser enviada para
nós. Primeiro, Santo Antônio de Pádua não tem mais a Cedae, tem uma asa
quebrada porque mandou todo mundo da Cedae, que tinha experiência de 30, 20
anos de trabalho, embora e colocou gente nova no lugar. Eu conheço quem trabalha
lá, que não sabe como se trata a água. Então, nas nossas torneiras saem águas
pretas, com bichinho, uma coisa horrorosa. O Rio Pomba já vem sofrendo muito. As
enchentes que houve agora lá no noroeste fluminense foi nada mais do que
resultado do desmatamento. Eu digo sempre: “Gente, a cidade de Pádua já foi
hidromineral, estância hidromineral, hoje é distância hidromineral”. Nós temos
quatro fontes d'água lá que já foram engarrafadas e estão abandonadas. A fonte de
água iodetada, que é a primeira do Brasil e a segunda do mundo, está abandonada,
e nós só temos uma que está lá no meio do mapa, num distrito que ainda é bebível.
Nenhuma das outras fontes todas - tenho duas perto da minha casa – serve para
beber. Então, eu digo: “É só plantar bambu que resolve o problema. Vamos dar
jeito!”. Mas os donos da cidade só pensam em dinheiro. E quem paga é quem não
tem dinheiro. O Rio Pomba já está ficando tão estreito que eu levo susto, tem ilha
que não existia quando eu era adolescente. Uma coisa horrorosa. E o boi? A
agropecuária, agricultura, a pesca dos ribeirinhos? Os peixes vão embora. Este rio
está poluído, já sofreu demais e a Cataguases, que sofreu aquele acidente, mais uma
vez vai despejar isso lá no nosso rio, e com consentimento de alguém do meio
ambiente. Eu quero saber a verdade, o que está sendo feito, o que vai ser feito,
porque nós, do Partido Verde em Santo Antônio de Pádua, somos rigorosamente
contra este tipo de poluição. Lá existe o prédio para tratamento de água, foi
construído, mas não é usado. Reciclagem de lixo também está construído, mas não é
usado.
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> Ida: Sou mestre em engenharia química, sempre trabalhei com petróleo, produtos
de petróleo, mas atualmente eu abracei esta causa ambiental. Por tudo o que eu
ouvi aí, a minha preocupação é a seguinte: acho que vocês precisariam talvez ter
mais contato com quem decide mesmo. Porque os problemas estão aí, está todo
mundo sentindo, percebendo, estamos aqui falando e tal, mas como vocês
pretendem levar isso? Acho que talvez uma comunicação maior Os palestrantes
falaram que saneamento não aparece. Por que não fazemos indicadores do número
de leitos, de internações versus saneamento? E uma proposta de como aplicar este
dinheiro: a cada tantos milhões ou mil reais que aplicamos em saneamento,
eliminamos tantos números de leitos na região. Porque acho que vocês têm muito
mais poder do que pensam. Porque o poder está no conhecimento. Então, como
passar esse conhecimento para quem decide? Para quem tem o dinheiro? O
problema

é

que

quem

pode

decidir

mesmo,

de

repente

não

chega

este

conhecimento. Porque eles só podem resolver e decidir se tiverem conhecimento e
cobrança.

> Eu sou urbanista e uma coisa que me incomoda muito é quando falam da falta de
planejamento urbano. Acho que a questão é mal colocada quando ela é posta dessa
maneira. A questão não é a falta de planejamento urbano, a questão é a propriedade
da terra. Eu acho que isso existe tanto em nível macro, da pecuária, da soja, com
avanço sobre as florestas, não é? Não se fez reforma agrária e,

na cidade, não

conseguimos implantar o Estatuto da Cidade, não conseguimos fazer Plano Diretor
aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos um problema grave com a água,
porque temos grave problema com a terra. Eu acho que se teria que ter mais clareza
nas colocações dos cientistas, sei que é uma questão política, e não é falta de
técnicos de planejamento. Técnicos de planejamento estão aí também, fazem
planos, têm propostas. Agora, a questão é, por exemplo: em volta do rio a gente
sabe que pela legislação ambiental é área de preservação permanente. Mas ela é a
primeira a ser invadida, porque não tem política de habitação. Então, não há
controle, não tem dono e o Estado não tem como segurar pessoas que estão
invadindo, porque também não tem alternativas para oferecer. E a questão, por
exemplo, da pecuária e da soja, sendo que boa parte dessa última é para alimentar
o gado. Mais da metade da soja que é produzida, quase três quartos, é para
alimentar animais de modo geral e o gado também entra nisso. A gente tem uma
série de desacertos no que se refere ao modo como isto está sendo colocado no
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Brasil, e a gente faz uma política de exportação de carne cada vez maior, ou seja, a
gente está ensinando chinês a comer carne, coisa que não fazia parte da dieta deles,
mas estamos incentivando, porque eles estão com dinheiro, então vão importar. Isso
vai na contramão do que seria o interesse ambiental melhor para a água e para o
planeta como um todo. Quando o Canedo falou da história do Brasil e da expectativa
da gente crescer e fornecer alimento, gado, pecuária para o mundo, eu vejo com
grande preocupação este tipo de crescimento. A gente vive vendendo, mas isso não
nos interessa socialmente, a gente não resolve nosso problema social. Eu acho que
ele está na origem de todos os problemas ambientais que a gente tem..

Paulo Canedo: Vou tocar num assunto polêmico. Eu ouvi mais de uma vez falar de
exportar como se fosse uma inconveniência. Nós estamos exportando água quando
vendemos um gado. Como se isso fosse ruim. Eu quero lembrar que a água, se ela
não for usada, vai para o mar e se salga. Quer dizer, o mundo é feito da seguinte
forma: a natureza nos disponibiliza água aqui e agora, num determinado volume que
é o da chuva, e liga o relógio para esta água se salgar. A natureza nos disse: povo, o
senhor tem tantos dias para usar esta água. Se não usar, eu salgo. E você vai ter
que transformá-la durante esse período, em que a natureza nos disponibiliza água
na superfície, em desenvolvimento econômico social. É para isso que serve a água. A
água, se não fizermos nada com ela, vai ao mar e salga e não traz nenhum
benefício. Portanto, é com grande orgulho que eu poderia fazer com que esta água
virasse carne e que eu a exportasse, isso é ótimo. Não há nada melhor do que isso.
Todos os países do mundo produzem, as fábricas exportam os produtos fabricados,
produzem roupas e exportam suas roupas. Por que não podemos exportar nosso
gado, nossos grãos, etc.? Por que não? É única forma que nós temos de converter
um bem natural em alguma coisa para o ser humano. Então, transformar água em
lucro, em desenvolvimento econômico e social é o uso da inteligência humana.
Pronto. Então, não vamos ver isso como uma coisa ruim, vamos ver isso como uma
coisa boa. Se não fizermos nada, ficarmos olhando a água, ela vai para o mar e se
salga, some. Portanto, é um ato de inteligência fazer uso da água. Resta o desafio de
fazer o bom uso da água. E resta o desafio de não maltratá-la enquanto ela não se
salga. Nós, hoje, estamos maltratando a água enquanto ela não se salga, aí não
tiramos nenhuma vantagem e a perdemos quando vai para o mar. Fazer o uso da
água para irrigação, para indústria, para o lazer, para o abastecimento público, para
combater as doenças etc. é um bom uso da água.
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Guido Gelli: O problema é certamente que não adianta fazer um Plano Diretor, o
problema é que quem decide não faz o que tem que fazer. É complicado. No caso da
habitação, o problema se reflete nas encostas, no fato de se ocupar a faixa de
proteção. Mas as pessoas vão morar na faixa de proteção porque não têm dinheiro
para comprar os apartamentos nos locais onde há esgoto e saneamento sanitário,
enfim, o problema é complexo. Cada vez mais eu acho que a gente pode ser otimista
em relação a alguns aspectos. Hoje há uma pressão menor, eu espero que a
tendência seja essa, que apareça nos próximo indicadores que o IBGE vai produzir e
divulgar na nova publicação do ano que vem. Com as informações do censo
demográfico de 2010, acho que vamos poder verificar, por exemplo, uma inversão
no movimento da migração no Brasil. Espero que o censo identifique este movimento
pendular de migração de pessoas, a migração do Nordeste para o Sudeste deve
sofrer uma inversão observada no censo de 2010. As pessoas estão voltando para
seus locais de origem. Isso significa menos pressão aqui, significa menos demanda
de saneamento básico, água, todos os outros serviços e produtos distribuídos. Não é
simples não, se nós fizéssemos uma enquete para se ver qual o maior problema, se
o do saneamento básico, a educação, a violência, a segurança... Se o problema
maior for a segurança, a questão é: por quê? Porque as pessoas que nasceram
pobres não tiveram acesso sequer à quantidade necessária de proteína e também
não tiveram educação básica, na escola. Então, o Brizola, quando dizia que o
problema é educação, que na hora que se tiver educação as pessoas vão estar
reivindicando e vai ter menos corrupção,
Então não se

tinha razão em parte. Mas é complexo.

vai tratar de saneamento básico antes de dar

escola, antes de se

cobrir todo o universo nacional e poder dar merenda a todas as crianças em idade
escolar? Eu, pessoalmente, mesmo trabalhando há 31 anos na área do meio
ambiente, acho que a educação é um problema maior. Você vai ao Miguel Couto,
um hospital público, e falta gaze no atendimento básico. Não estou falando por
hipótese não, eu fui no Miguel Couto e no Souza Aguiar há algum tempo atrás, uma
pessoa tinha sofrido um acidente e não tinha gaze, as pessoas que trabalhavam lá
estavam desesperadas. Isso foi há mais de dez anos, graças a Deus. E aí dá vontade
de dizer: “Para tudo, não tem mais ônibus, não tem carro, não tem cinema.
Enquanto não tiver gaze, material básico para atendimento emergencial num
hospital público não deve ter nada, porque é um absurdo alguém ir ao cinema nesta
cidade ou neste país se não tem gaze para atender uma criança que chegou no
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Souza Aguiar”. Então, desculpem se meu tom é enfático, mas é complexo mesmo.
Qualquer um de nós, aqui, se assumíssemos um cargo de direção poderia dizer:
“Para tudo, não tem gaze, mas também não tem escola? Como não tem escola?”.
Minha mulher trabalha com isso, fez um enorme projeto na Secretaria de Educação,
chegou lá com um projeto para não sei quantos professores serem treinados e
nenhuma escola tinha dinheiro para oferecer transporte para que eles fosem ao
treinamento de capacitação. Ela acha que deve parar tudo. Então, é complexo, é
complexo! Educação, segurança, onde começa, onde é que você investe? Agora, eu
acho que com menos pressão, menos gente nas grandes cidades, menos demanda
para habitação, saneamento, menos gente morando na beira do rio, menos...

Luiz Carlos Costa: Para encerrarmos, queria

falar ainda alguma coisa sobre os

índices. Achei interessante a discussão, porque até um tempo atrás só tínhamos um
índice que dominava o mundo, chamava-se PIB, ficávamos controlando o PIB.
Graças a Deus, a ONU inventou o IDH, índice de desenvolvimento humano. É
interessante, um grande avanço. E o importante é que os políticos se envergonham
quando o IDH está baixo, não pensam só no PIB. Está bom, precisamos de um índice
ambiental para se envergonharem também. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho
que se disse aqui uma coisa fascinante: não precisamos falar só para os iguais. Nós
estamos falando para os iguais há muito tempo, precisamos falar para os diferentes.
Esta é uma das razões pelas quais estou aqui. Precisamos ocupar alguns espaços e
falar para os diferentes se quisermos mudar algo. A questão que o Paulo colocou
muito bem é a questão do uso da água. Quando se fala da exportação, a questão
deve ser a seguinte: não preciso usar 600 gramas de água para produzir um grama
de soja, devo procurar usar menos. A questão é racionar, fazer bom uso. Para vocês
terem uma ideia, no norte de Minas, há agricultores que aplicam 20 mil metros de
água por dia para produzir banana. Eles nem querem saber, porque estão pensando
só no recurso, o bem ambiental para eles não vale nada. Isso é exagero, é absurdo.
Podemos e devemos produzir bem. Quando se fala que a irrigação gasta 70% da
água do mundo, pode-se também pensar pelo outro lado: ela está gastando mais,
mas

produz muito alimento,

é a grande produtora de alimento. A questão é a

racionalização e a mudança do modelo atual, que é equivocado. Acho que é uma
questão de excesso, é sobre isso que se precisa refletir. Muito obrigado a todos pela
oportunidade de estarmos aqui.
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